
Eigenaar en ontwikkelaar Kwinkelier 
zeggen samenwerking op

Donderdag 4 oktober jl. hebben ontwikkelaar Synchroon en eigenaar Kerckebosch de gemeente 

schriftelijk laten weten dat zij de samenwerkingsovereenkomst hebben beëindigd. De overeenkomst 

was gericht op de herontwikkeling van winkelcentrum De Kwinkelier in Bilthoven. 

Dit nieuws heeft de gemeente onaan-

genaam verrast, juist omdat onlangs 

alle vergunningen aan Synchroon zijn 

verleend. Daardoor zou de herontwik-

keling en renovatie op korte termijn 

van start kunnen gaan. De onzeker-

heid die hierdoor voor de winkeliers 

van De Kwinkelier blijft bestaan, 

vindt de gemeente maatschappelijk 

gezien onverantwoord.

De gemeente heeft dan ook de eige-

naar Kerckebosch met klem verzocht 

om de renovatie van het bestaande 

winkelcentrum nu zo spoedig moge-

lijk ter hand te nemen. 

Uiteraard laat de gemeente onderzoe-

ken wat de juridische en inanciële 
consequenties van deze ontwikkeling 

zijn en beraadt zich op de verder te 

nemen stappen.
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www.huussenelektro.nl 030-2200404

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

Verf & Behang

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Computerhulp

Midden-N

Computerhulp

Midden-Nederland
service aan huis / op kantoor

tel. 06-24807945 / 0346 795104

www.computerhulpmiddennederland.nl
24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar

College presenteert begroting met 
weinig verrassingen

door Guus Geebel

‘We borduren voort op het beleid dat het college sinds 2006 voert. Dat is op het vlak van  

economische en ruimtelijke ontwikkelingen in de loop der jaren wel aangepast, maar de 

rode draad blijft herkenbaar’, aldus burgemeester Arjen Gerritsen bij de presentatie van de 

Programmabegroting 2013. De gemeenteraad stelt op donderdag 1 november de begroting  

vast en bepaalt daarmee de deinitieve verdeling van de middelen. 

‘Het gemeentebestuur heeft ondanks 

nogal wat tegenwind een volwaardig 

en ambitieus inancieel beleid kun-

nen uitrollen, maar er is wel druk. 

Toch hebben we nog ruimte om 

nieuw beleid te gaan voeren’, zegt 

de burgemeester. Het college wil de 

organisatie anders inrichten en de 

dienstverlening meer centraal stel-

len. ‘Dat betekent verandering van 

bedrijfsprocessen. We willen op lan-

gere termijn meer doen met minder 

mensen.’ Wethouder Bert Kamminga 

van Financiën: ‘Wat we met deze be-

groting willen uitstralen is dat wij in 

control zijn en de zaken kunnen be-

heersen. Veel nieuw beleid anders dan 

in de Voorjaarsnota is aangekondigd 

is er niet. Wel nieuw is de verdubbe-

ling van het ophalen van plastic afval 

tot twee maal per maand. Daarmee 

hopen we klachten weg te nemen en 

meer plastic afval op te halen.’ Op dit 

moment is nog niet duidelijk wat de 

maatregelen van een nieuw kabinet 

gaan inhouden voor de overheidsi-

nanciën.

Lastendruk

De lastendruk is een voortzetting van 

het bestaande beleid Ondanks de ser-

viceverhoging bij het ophalen van 

plastic afval gaat de afvalstoffenhef-

ing voor een gemiddeld gezin iets 

omlaag. Het ophalen van grof vuil 

door een belsysteem bespaart geld. Er 

wordt aanmerkelijk minder grof afval 

opgehaald. Ook voor de OZB geldt 

een voortzetting van het bestaande 

beleid. De opbrengst wordt verhoogd 

met het inlatiepercentage van 2 pro-

cent. De totale vastgoedwaarde daalt 

1 procent. Om hetzelfde volume bin-

nen te halen wordt het tarief met 3 

procent verhoogd, wat neerkomt op 2 

procent verhoging van het huidige ta-

rief. Hondenbelasting wordt ook met 

2 procent verhoogd. 

Bezuiniging

Op het gebied van maatschappelijke 

ondersteuning staat de gemeentelijke 

organisatie voor grote veranderingen. 

Zo wordt naar alle waarschijnlijk-

heid de Wet maatschappelijke onder-

steuning (Wmo) uitgebreid met het 

onderdeel extramurale begeleiding 

uit de AWBZ. Hiermee wordt de ge-

meente meer dan in het verleden ver-

antwoordelijk voor kwetsbare inwo-

ners. Daarnaast worden met ingang 

van 2015 Rijks- en provinciale taken 

op het terrein van de jeugdzorg over-

gedragen aan de gemeente. De be-

zuiniging op het sociale domein van 

120.000 euro kan voor een gedeelte 

gerealiseerd worden door het sluiten 

van één van de peuterspeelzalen.

Sport en cultuur

In de begroting wordt rekening ge-

houden met de lasten voor de realisa-

tie van een nieuw zwembad, gecom-

bineerd met een nieuwe sporthal. Op 

dit moment wordt een gebiedsvisie 

ontwikkeld. Het nieuwe sportcentrum 

zal echter niet voor 2015 zijn deuren 

openen. Hierdoor kan het bedrag van 

250.000 euro dat hier jaarlijks voor 

gereserveerd wordt vrijvallen in de 

jaren 2013 en 2014. 

Lees verder op pagina 3.

V.l.n.r. wethouder Herman Mittendorff, burgemeester Arjen Gerritsen, 

wethouder Arie-Jan Ditewig, gemeentesecretaris Ron Huijbregts en 

wethouder Bert Kamminga.

Het nieuws over de ontwikkelingen met betrekking tot het ontwikkelen van de 

Kwinkelier heeft de gemeente onaangenaam verrast.

Beste Groenteman 
van Nederland

Vorige week dinsdag wist Landwaart Culinair de prestigieuze titel ‘Beste 

Groenteman van Nederland’ binnen te slepen tijdens een spannende inale 
op de AGF-vakbeurs in Houten. 

Bij het ontvangen van de 1ste prijs benadrukte Wim Landwaart direct dat 

het hier een teamprestatie betrof. (lees meer op pag. 11)
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

14/10 • 10.30u - mevr. ds. B.L. Bos
14/10 • 19.00u - ds. P.L.Wansink 

(jeugddienst)

Pr. Gem. Zuiderkapel

14/10 • 09.00u - ds. W. Chr. Hovius
14/10 • 18.30u - ds. C.A. v.d. Sluijs

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

14/10 • 10.30u - Mw. ds. I. Kool

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

14/10 • 10.00u - Ron de Graaff

R.K. Kerk O.L. Vrouw

14/10 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering eucharistieviering 

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

14/10 • 10.15u - Ds. G. Riemer
14/10 • 17.00u - Ds. K. Folkersma

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

14/10 • 10.00u - Dr. H. Vreekamp
14/10 • 19.00u - Ds. W. Gorissen

Pr. Gem. Immanuelkerk

14/10 • 10.00u - Ds. Mr. J.W, Verwijs

Pr. Gem. Opstandingskerk

14/10 • 10.00u - Prof. H.M. Vroom

R.K. St. Michaelkerk

14/10 • 10.00u - Malawizondag  
Woord- en Communieviering

Volle Evangelie Gemeente

14/10 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

14/10 • 10.30u - Ds. G. Mulder

PKN - Herv. Kerk

14/10 • 10.00u - Ds. C. Hoogerwerf
14/10 • 18.30u - Ds. D.J. van Eckeveld

Herst. Herv. Kerk

14/10 • 10.30 en 18.00u - ds. A. den Hartog

Onderwegkerk, Blauwkapel

14/10 • 10.30u - Prof. Dr. B. Smalhout

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

14/10 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

14/10 • 10.00u - A.P. Voets
14/10 • 18.30u - W. van Laar

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

14/10 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk

13/10 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
14/10 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

14/10 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
14/10 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

14/10 • 10.00u - Ds. J.E. de Groot
14/10 • 18.30u - Dr. H. van de Belt
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Bijeenkomst Het Postmerk

Op donderdag 11 oktober a.s. 

belegt  Het Postmerk een nieuwe 
ledenbijeenkomst, in het H.F. Wit-
tecentrum, Henri Dinantplein 4 te 

De Bilt, aanvang activiteiten vanaf 

19.30. 
Via een DVD van de Nederlandse 

Filatelistenbond wordt o.a. aan-

dacht geschonken aan de geschie-

denis van de KLM, ook als inspira-

tiebron voor de opbouw van een (op 

de luchtvaart gerichte) thematische 

verzameling. Ook de Euro-veiling 
heeft een zeer interessant aanbod 

van kavels. Belangstellenden zijn 

van harte welkom.

Najaarsmarkt

Op zaterdag 13 oktober a.s. is er 
van 12.00 tot 16.00 uur een gezel-
lige Najaarsmarkt in verpleeghuis 

De Biltse Hof, prof. Bronkhorst-

laan 4, Bilthoven. Er zijn deze dag 
diverse kramen met leuke cadeau-

artikelen, kaarsen, sieraden, vlotte 

kleding, brocante spulletjes. Ook 

zijn er verschillende versnape-

ringen verkrijgbaar, zoals warme 

wafels, broodjes worst, div. soorten 

gebak. Van 14.00 tot 16.00 uur is er 
gezellige accordeonmuziek.

Waar ligt jouw begin?

We staan steeds aan het begin van 

nieuwe gebeurtenissen. Maar waar 

ligt jouw begin? Ben je benieuwd 

naar de uitkomst voor jou? Volg 

dan de jeugddienst waarin Darwin 

en God het debat aangaan en ds. 

Paul Wansink de gespreksleider is. 
Zondagavond 14 oktober om 19.00 
uur naar de Julianakerk, Juliana-

laan 42 in Bilthoven.

Voordracht over aarde en heelal

Op dinsdag 16 oktober zal de heer 
Ton Raassen uit Laren een voor-
dracht houden over de ruimte, het 

heelal waarin wij met onze aarde 

leven. De titel van zijn voordracht 

is ‘Ruim, ruimte, ruimst’. Er wordt 
een idee gegeven van grootte van 

objecten, zoals aarde, maan, pla-

neten en sterren, maar ook van 

afstanden tussen al deze objecten 

in het heelal. 

Afstanden tussen aarde, satellieten, 
de maan, andere planeten en som-

mige sterren. Het geeft een indruk 

van wat een lichtjaar is. Het laat 

vooral zien hoe klein de aarde is en 

hoe groots en oneindig onze omge-

ving. Het is een verhaal met veel 

plaatjes en geen formules.

De heer Ton Raassen is weten-

schappelijk medewerker aan het 

Sterrenkundig Instituut ‘Anton Pan-

nekoek’, (Universiteit van Amster-
dam) en SRON, Institute for Space 
Research (Utrecht). De organisatie 
is in handen van de Historische 

Vereniging Maartensdijk. Aanvang 
20.00 uur in de Ontmoetingskerk, 

Julianalaan 26 te Maartensdijk.

Laatste fietstocht seizoen

Op dinsdag 16 oktober gaat de 
fietsclub voor de laatste maal in dit 

seizoen op stap. Er wordt een herfs-

troute gefietst en afgesloten met het 

eten van een pannenkoek. Start om 
9.45 uur met een kopje koffie/thee 
in restaurant ‘Maertenshoek’ in 
Dijckstate waarna om 10.00 uur de 

tocht gaat beginnen. Lunchpakket 
meebrengen. Bent u graag buiten 

en vindt u met elkaar fietsen leuk, 

meld u dan aan bij deze fietsclub! 

Voor meer informatie, aanmeldin-

gen en het volledige programma: 

SWO Maartensdijk 0346 214161 
of www.swodebilt.nl

Lezingen Kunst en Religie

De eerste lezing in de reeks Kunst 
en Religie in de Bechsteinzaal in 
Schutsmantel, Gregoriuslaan 35, 
Bilthoven is op 17 oktober a.s. Paul 
Bröker (Directeur Instituut Helikon 
Utrecht) gaat dan in op de Cata-

laanse romaanse kunst uit Museo 

de Arte De Catalüna, Barcelona.
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur (zaal open 

om 19.30 uur). Kaarten voor 4 

avonden zijn te reserveren aanmel-

den op gnjvannieuwstadt@hetnet.

nl of kunnen per lezing aan de 

zaal worden afgenomen. Informatie 
Gerard Weersink tel. 030 2291870 
en/of Ton van Bommel tel. 030 
2286968. 

Bingo in Dijckstate

Iedere 3e vrijdagmiddag van de 
maand is er bingo in restaurant 

‘Maertenshoek’ in Dijckstate, 
Maartensdijk. In de pauze kunt u 
gezellig even bijpraten en een kopje 

koffie of thee drinken. Vrijdag 19 
oktober 2012 tollen de ballen weer 

in de molen rond. Aanvang 14.15 
uur en de kosten zijn 3,50 euro 
voor 5 speelrondes. Meer infor-
matie: SWO Maartensdijk 0346 
214161 en/of www.swodebilt.nl

Spiritueel schrijven in Woudkapel

In een wereld die veel vraagt is 
het belangrijk en prettig om de 

aandacht naar binnen te richten. 

De herfst is bij uitstek een seizoen 

om stil te staan bij wat ons drijft en 

om spirituele diepgang te zoeken. 

Marieke Verhoef - Temme werkt als 

dichteres en kunstenares en bege-

leidt al jaren een Schrijfcafé voor 
vrouwen. Vanaf 16 oktober laat 
zij op vier dinsdagochtenden van 

Geboren

27 september 2012

Willem

Zoon van Johnny en Jolien  
Hagoort-van Woudenberg

Kon. Julianalaan 61
Maartensdijk

Rectificatie

Vorige week gaven wij de zoon

van Johnny en Jolien per ongeluk 
een verkeerde naam.

Hij heet echt Willem.

Excuus voor deze misser!

10.00 tot 12.00 uur vrouwen ken-

nismaken met schrijven als manier 

om de kern te vinden van wat hen 

drijft. Informatie en inschrijven kan 
via: marieke@mijnschrijfatelier.nl

Opbrengst rommelmarkt

De op 29 september gehouden rom-

melmarkt in de Opstandingskerk te 

Bilthoven heeft 8.000 euro opge-

bracht. 10% van dit bedrag gaat 

naar de dagopvang Beth Shamar 
in Groenekan, het overige bedrag 

wordt besteed aan voorzieningen 

in de kerk. Dank gaat uit naar de 

winkeliers van het Winkelcentrum 

Planetenbaan en Hessenweg en de 
marktkooplui van de vrijdagmarkt, 

die allen een bijdrage hebben gele-

verd in de vorm van tegoedbonnen.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Oud papier
Groenekan

Op zaterdag 13 oktober haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 

inclusief Nieuwe Weteringseweg, 

Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 

in dozen) of de papierkliko vóór 

9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging “Tweemaal 
Zes” haalt zaterdag 13 oktober oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-

pierwagens gaan zaterdagmorgen 

om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 

gebundelde papier tijdig aan de 

weg te zetten.

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor trouwkaarten

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan

T 0346 - 21 12 15 • www.parelpromotie.nl 

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve 

en zorgzame (schoon)moeder, groot- en overgrootmoeder

CORNELIA BOS - OSKAM

zeggen wij u hartelijk dank.

Het heeft ons bijzonder goed gedaan.

     

            Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Groenekan, oktober 2012
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Expositie Gemeentehuis De Bilt
23 september | 13 november 2012

Jochem op ten Noort

www.arttraverse.nl

Schilderijen

Vervolg van pagina 1

Voor wat betreft de realisatie van de nieuwe Vierstee koerst het college 

op een private ontwikkeling. Een cultuurcoördinator brengt activiteiten en 

organisaties bij elkaar, zodat er culturele activiteiten ontstaan voor grotere 

groepen inwoners. Daarnaast is een webportal gemaakt waarop in één oog-

opslag alle culturele activiteiten in de hele gemeente zijn te zien.  

Ondernemersfonds

De gemeente richt samen met het bedrijfsleven een ondernemersfonds op. 

Dit fonds zal projecten en activiteiten ondersteunen ter versterking van de 

lokale economie. Wethouder Ditewig noemt de samenwerking met de Bitse 

Ondernemersfedratie (BOF) uitstekend. 

De structuurvisie vormt de basis voor het toekomstige beleid voor de ruim-

telijke ordening. Ditewig gaat in op ontwikkelingen rond de life science as 

en de samenwerking met Life Siences Utrecht. ‘Daardoor kunnen we waar-

schijnlijk in samenwerking met het BRU een rechtstreekse busverbinding 

tussen Berg en Bosch en De Uithof/UMC via het station realiseren, wat het 

voor vestiging van bedrijven aantrekkelijker maakt. De ondertunneling sluit 

daar bij aan.’ 

Leefbaarheid

De provincie Utrecht is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor buiten-

landse bedrijven. De gemeente ondersteunt met andere gemeenten in de re-

gio het opzetten van een Expat Cen-

ter voor buitenlandse kenniswerkers. 

De verbreding van de Rijkswegen 

A28 en A27 wordt momenteel door 

Rijkswaterstaat voorbereid. De af-

schermende wettelijke maatregelen 

die nodig zijn om na verbreding te 

voldoen aan geluid- en luchtkwa-

liteitnormen worden geinancierd 
door het Rijk als wegbeheerder. On-

danks inanciële druk heeft de pro-

vincie uitgesproken de 300.000 euro 

die de gemeente heeft gereserveerd 

om de leefbaarheid van de kleine 

kernen Groenekan, Maartensdijk en 

Hollandsche Rading te beschermen, 

te verdubbelen. Ditewig noemt dat 

heel mooi voor de bewoners.

Verdere invulling welzijn nieuwe stijl
door Guus Geebel

Ingaande 18 oktober is Lia Hottinga eenmaal per twee weken in Servicecentrum ’t Hoekie  

om het welzijn nieuwe stijl invulling te geven en het algemeen maatschappelijk werk dichter  

bij de buurtbewoners te brengen. Vanuit ‘t Hoekie zijn verschillende hulpverleners actief  

om voor mensen in hun eigen wijk een prettige woon- en leefsfeer te creëren  

en de benodigde hulp zo dicht mogelijk bij hen te brengen. 

Lia Hottinga is algemeen maatschap-

pelijk werkster bij VitrasCMD. Voor 

haar is deze laagdrempelige manier 

van werken ook nieuw. ‘Ik werkte 

al als aandachtsfunctionaris in ’t 

Hoekie, dus ik kende hier de mede-

werkers al. Het is goed dat je als net-

werkpartner elkaar regelmatig ziet en 

vanuit je eigen discipline kijkt wat je 

de wijkbewoner zelf kunt bieden en 

als je het niet zelf kan wie dan wel. 

Ik vind het onderling contact en de 

snelle afstemming met andere hulp-

verleners in de wijk belangrijk. Dat 

komt ten goede aan de cliënten die 
uiteraard wel toestemming moeten 

geven. De privacy van de cliënt is 
gewaarborgd. Het gaat om wat de cli-

ent nodig heeft om weer zelfstandig 

te functioneren. Dat betekent zorgen 

voor korte lijnen tussen de verschil-

lende hulpverleners, gericht op wat de 

cliënt zelf nog kan.’

Contact

Vanaf 18 oktober is Lia Hottinga om 

de veertien dagen van 9.30 tot 13.00 

uur aanwezig in Servicecentrum ’t 

Hoekie, Professor Doctor T.M.C. As-

serweg 2, De Bilt. Buurtbewoners 

kunnen zonder afspraak binnenlopen 

voor het algemeen maatschappelijk 

werk, maar ook gewoon voor een 

praatje met een van de vrijwilligers. 

Het maatschappelijk werk van Vitra-

sCMD is iedere werkdag te bereiken 

op 030-8802200. ‘Gesprekken met 

mensen vinden plaats op ons kantoor 

Leijenseweg 115B Bilthoven, waar 

acht maatschappelijk werkers actief 

zijn. ‘We hebben allerlei verschillen-

de taken en aandachtfuncties. Wan-

neer mensen niet mobiel zijn, brengen 

we een bezoek aan huis.’ 

Lia Hottinga geeft invulling aan laagdrempelige hulpverlening. 

Politie Miescisko op bezoek in De Bilt
door Kees Pijpers

Vorige week maandag 1 oktober ontving burgemeester Arjan Gerritsen op het gemeentehuis 

in De Bilt een afvaardiging van de politie uit de Poolse plaats Miescisco, samen met de 

districtsburgemeester van het gebied waar Miescisko onder valt. 

De avond ervoor waren de bezoekers 

in ons land aangekomen. Het was een 

van de zeer vele vriendschappelijke 

ontmoetingen die sinds de oprichting 

van de stedenband in augustus1995 

door particuliere- en beroepsgroe-

pen wederzijds zijn afgelegd. De vijf 

Poolse politiefunctionarissen werden 

collegiaal begeleid door de Biltse bri-

gadiers van Halteren en van Driel. De 

vertaling gebeurde door een van oor-

sprong Poolse jongedame die al lang 

in ons land woont en werkt. 

Dom

Na aloop en de foto op het bordes 
vertrokken de gasten naar Zeist voor 

een bezoek aan de districtsleiding van 

de politie aldaar met aansluitend een 

bezoek aan het luchtvaartmuseum in 

Soesterberg. Een dag later stond een 

bezoek aan de stad Utrecht met voor-

al de Dom en de Domkerk op het pro-

gramma. Voor de vrijdag was er een 

bezoek aan het Poolse Militaire Ere-

veld in Breda afgesproken waarna ze 

een dag later weer terug reisden naar 

Polen. Binnenkort bezoeken de Biltse 

collega’s op hun beurt weer Miescis-

ko want zo is dat ooit afgesproken en 

zo willen ze het blijven doen. 

In het midden de beide burgemeesters. Naast hen de vertaalster. Links en 

rechts buiten de brigadiers van Driel en van Halteren en daar tussen links en 

rechts de vijf Poolse politiemannen.

Geslaagde bijeenkomst Voedselbank
Op vrijdag 5 oktober vierde Voedselbank De Bilt haar verzelfstandiging met alle vrijwilligers, 

leveranciers, sponsoren en samenwerkingspartners. Alle betrokkenen  

werden bedankt voor hun inzet en medewerking.

Voedselbanken streven twee doelstel-

lingen na: Het direct - op tijdelijke ba-

sis - helpen van mensen in Nederland 

die onder een bepaald bestaansmini-

mum leven, door wekelijks voedsel 

uit te reiken dat door derden beschik-

baar wordt gesteld. Daarnaast het te-

gengaan van verspilling van voedsel 

(voorkomen van het doordraaien, ver-

nietigen van jaarlijks ruim 3 miljoen 

ton in Nederland. Dit kost jaarlijks 

4,4 miljard euro). Het woord Voedsel-

bank is dus goed gekozen; de voed-

selbanken brengen aanbod en vraag 

van voedsel bij elkaar.

De Bilt

De Biltse Voedselbank voorziet in-

middels dertig gezinnen in inanciële 
nood zelfstandig van voedsel in sa-

menwerking met lokale supermarkten 

en winkels. Wethouder Herman Mit-

tendorff kondigde tijdens de bijeen-

komst aan dat burgemeester Arjen 

Gerritsen namens de gemeente als 

eerste lid in het comité van aanbeve-

ling wil nemen. [HvdB]

Wethouder Herman Mittendorff in gesprek met Voedselbankvoorzitter Richard 

Vester.

In gesprek over leven en dood
door Henk van de Bunt

De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) is 

dit jaar op zaterdag 13 oktober. Het internationale thema 

is ‘Living to the end’. Voor Nederland is gekozen voor ‘In 

gesprek over leven en dood’. Hospice Demeter nodigt die dag 

uit voor een inloop in haar ‘leefhuis’ en voor gesprek over 

leven, dood en ondersteunende spirituele zorg.

In gesprek kan zijn met jezelf, patiënten, lotgenoten, collega’s of mantelzor-
gers. Door in gesprek te gaan, kun je kennis overdragen, maar ook beeldvor-

ming aanpassen. Hoe kijk je bijvoorbeeld zelf tegen de dood aan? Praat je 

erover met je collega’s of met patiënten?
Ook voor het woord ‘dood’ is bewust gekozen. Tenslotte moet het thema 

direct duidelijk zijn, maar ook wil men geen taboesfeer creëren. Daarnaast 
heeft een grote groep patiënten aangegeven informatie te willen over af-
scheid nemen en het stervensproces.

Tussen 14.00 en 17.00 uur zijn de deuren van Demeter open voor iedereen 

die de sfeer in het hospice wil ervaren en zich wil informeren over de mo-

gelijkheden voor verblijf in het hospice. Er is om 14.30 en 15.30 uur een 

gesprek mogelijk met vrijwilligers Frank Diepstraten en Peet van ‘t Wout, 

verpleegkundigen Willy Bloemink en Marie Jose van Diggelen of Geestelijk 

verzorger Gettie Kievit over de mogelijkheden om zelfs in geval van zware 

ziekte het leven ten volle tot het einde te leven. Mocht men 13 oktober niet in 

de gelegenheid zijn, dan bestaat de mogelijkheid een afspraak te maken voor 

een rondleiding via secretaresse Els van Buren, tel. 030 2211355 of info@

hospicedemeter.nl. Zie ook de website www.hospicedemeter.nl 



nr.1

Veel specialiteiten

Alléén DONDERDAG

 Lasagne
diverse soorten
_____________ 100 GRAM 0,99

Van de Traiteurtoppers

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Turbana

Bananen
Héél kilo

0,49

Hagelwitte Hollandse 

Bloemkool 0,49

Zoete zongerijpte

Italiaanse druiven 

Héél kilo

0,99

Alle stamppotten
o.a. boerenkool, zuurkool, 
hutspot en andijvie
Alle rauwkostsalades
______________ 100 GRAM 0,60

Onze dagverse salades
komen uit eigen keuken

en zijn glutenvrij

Topper!
Huzarensalade van het huis
_______________ 100 GR. 0,79

5 nieuwe soorten/kleuren 
aardappels

Pretty-potatoes, zoveel smaak 

Cherry potatoes
(rode krielaardappelen)
In de schil koken, super van 
smaak
____________ DOOS (KILO) 3,95

Sla-mix kant-en-klaar
______________ 100 GRAM 0,99 

De allermooiste
Cantharellen uit Zweden
______________ 100 GRAM 2,98

Alleen bij ons verkrijgbaar
Sla-soorten op smaak geteeld 
______________ PER KROP 0,99

De lekkerste
Grote mango’s uit Israël
______________ PER STUK 0,99

Vers gesneden ananas
In feestbeker ______ NU 0,99

Feest!
WIJ ZIJN GEKOZEN TOT

BESTE GROENTEMAN
VAN NEDERLAND

2012-2013
DAT VIEREN WE MET Ú!

VEEL TOP PRODUCTEN VOOR FEESTPRIJZEN!!!
ALLE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG TOT ZATERDAG 13 OKTOBER

ALLEEN OP ZATERDAG VERSE SUSHI!

Langs deze weg bedanken we graag 

iedereen voor de belangstelling,

support, bloemen en felicitaties. 

Hartverwarmend!
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Bartje van Doorn deed de opleiding 

schilderen en tekenen aan de kunst-

academie van Utrecht. Op de komen-

de expositie wil ze zowel ouder als 

nieuw werk laten zien, vooral

omdat ze opnieuw inspiratie vond in 

haar eigen eerdere werk. ‘Ik heb een 

hele tijd in opdracht gewerkt. Maar 

nu maak ik wat ik maken wil.’ Zo 

heeft ze dertig jaar geleden een serie 

tekeningen gemaakt. ‘Die heeft al die 

tijd in de kast gelegen omdat ik het er 

te druk voor had, maar ik wilde er ooit 

nog wat mee doen.’ Een jaar of twee 

geleden heeft ze dit werk weer tevoor-

schijn gehaald. Het zijn zwart-wit 

schetsen die ik buiten heb gemaakt. 

Ze zijn uitgangspunt geworden voor 

nieuw werk.’ Bartje toont drie vrij 

kleine schetsen en laat twee grote en 

een iets kleiner schilderij zien. Deze 

schilderijen zijn op de schetsen geba-

seerd. ‘Ik heb er een idee aan toege-

voegd: mijn liefde voor en zorgen om 

de aarde en de natuur.’ Het ene schil-

derij doet door kleurgebruik en vorm 

denken aan een bos dat in brand staat. 

Het andere wekt de suggestie van ra-

dioactiviteit die een bos doorstraalt 

en het derde schilderij, dat kleiner is 

en abstracter, lijkt het of  bomen in 

water weerspiegeld worden. Van dit 

nieuwe werk lijkt iets dreigends uit te 

gaan. ‘Ik maak soms ongemakkelijke 

kunst.’ Dat er uit haar bomenschet-

sen iets dergelijks zou ontstaan, had 

ze niet verwacht. ‘Het was een ver-

rassende resultaat. Toch zijn de oor-

spronkelijke tekeningen nog wel her-

kenbaar in de schilderijen, ze zijn als 

een kapstok geworden om de nieuwe 

ideeën aan op te hangen’, zegt Bartje. 

Op de nieuwe expositie komt ook een 

schilderij dat ze op haar vorige expo-

sitie bij BeeKk, twee jaar geleden, al 

een keer heeft getoond. ‘Dat heb ik 

verder uitgewerkt. Ontdekkingen die 

ik tijdens het maken van een ander 

schilderij heb gedaan, heb ik in dit 

eerder gemaakte schilderij verwerkt.’ 

Verder toont ze een serie tekeningen 

die ze al gemaakt had, maar pas ge-

leden heeft ingelijst. ‘Inlijsten is voor 

mij  een toevoeging aan inhoud en 

beeld.  Ik heb deze tekeningen nog 

nooit eerder vertoond en door die lijs-

ten zijn ze nieuw voor mij geworden.’ 

Confronterend

‘Ik had een tijdlang een voorliefde 

voor desolate plekken’, vertelt Bar-

tje. ‘Ik heb een periode gehad dat ik 

’s avonds laat met een schetsboek 

naar buiten ging. Ik zocht de meest 

desolate plekken op en ging daar te-

kenen. In bossen, op verlaten indus-

trieterreinen en in winkelcentra. Ik 

moest er iets mee. Die schetsen heb 

ik in de besloten geborgenheid van 

mijn atelier verder uitgewerkt.’ De ti-

tel van deze serie is Running Scared. 

‘Sommige tekeningen zijn abstract en 

andere uit die serie meer herkenbaar.’ 

Bartje gaat de tekeningen en de schil-

derijen uit deze langere periode bij 

elkaar ophangen, zodat de bezoeker 

van de expositie een overzicht krijgt 

en een duidelijk beeld kan vormen 

hoe ze zich door haar oorspronkelijke 

werk heeft laten inspireren tot iets 

nieuws. De bezoeker kan ontdekken 

en ervaren wat ze eraan heeft toege-

voegd. De expositie in de Openbare 

Bibliotheek in Bilthoven is te bezich-

tigen maandag van 13.30 tot 17.30 

uur, dinsdag van 10.00 tot 17.30 uur, 

woensdag van 10.00 tot 17.30 uur,  

donderdag van 13.30 tot 17.30 uur, 

vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en 

zaterdag van 10.00 tot 13.30 uur. De 

galerie van BeeKk ligt achterin links 

ten opzichte van de entree. 

Eigen werk inspireert Bartje van Doorn  
door Lilian van Dijk

Bartje van Doorn gaat schilderijen exposeren in de galerie van kunstenaarsvereniging BeeKk

in de bibliotheek van Bilthoven in De Kwinkelier. Van 12 oktober tot en met 19 november a.s.  

kunnen bezoekers een kijkje nemen in het wordingsproces van het werk van Bartje.

‘Dit is een van de tekeningen uit 

de serie Running Scared, die gaan 

over mijn fascinatie voor desolate 

plekken’, vertelt Bartje van Doorn.

Gerrit van Esterik is werkzaam ge-

weest in het onderwijs. Hij volgde 

o.a. lessen op de (avond-)academie in 

Utrecht en is in het bezit van een on-

derwijsbevoegdheid Tekenen.

Hij groeide op in Woerden waar hij 

medeoprichter was van de Woerdense 

kunstenaarsvereniging en hield zich 

hoofdzakelijk bezig met schilderen, 

aquarelleren, tekenen en etsen. Hij 

exposeerde diverse keren in meerdere 

plaatsen in binnen- en buitenland. Het 

gemeentemuseum van Woerden heeft 

een drieluik van hem in haar collec-

tie en in de Oranje Nassau School 

in Bilthoven bevindt zich een muur-

schildering van zijn hand.

Ademde zijn werk in zijn jonge ja-

ren een zeker pessimisme of een wat 

weemoedige sfeer, later is daar veel 

minder sprake van. In zijn aquarellen 

blijkt naast het landschap zijn liefde 

voor de klassieke Oudheid. 

Acryl

Van Esterik: ‘De laatste tijd schilder 

ik vooral landschappen, zowel in olie-

verf als aquarel, vaak in warme kleu-

ren met blauwe bewolkte luchten. 

Uiteraard ben ik erg geïnteresseerd 

in cultuur, m.n. in beeldende kunst en 

architectuur. Maar ook geschiedenis 

heeft mijn belangstelling. Musea en 

historische steden zijn dan ook zeer 

in trek bij mij’. De laatste jaren lag 

het accent bij de cursussen in Dijck-

state vooral op aquarelleren, maar er 

wordt nu ook met acryl gewerkt en 

ook andere technieken worden toege-

past, vaak met verrassende resultaten. 

Ook zal dit jaar d.m.v. dia’s meer aan-

dacht aan kunstgeschiedenis worden 

gegeven’. 

Omdat de groep wat kleiner is gewor-

den, is er plaats voor enkele ‘nieuwe’ 

cursisten, zo mogelijk met (enige) er-

varing, maar dat is niet noodzakelijk. 

Heeft u interesse of wilt u meer infor-

matie, bel dan 030 2292461.

Schilderen in Maartensdijk
 

door Henk van de Bunt

Ze zijn met z’n negenen en elke donderdagmiddag komen ze bij elkaar in de cursusruimte van 

Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk om te schilderen en/of te aquarellen en dit alles 

onder de bezielende leiding van Gerrit van Esterik uit Bilthoven. Dit gebeurt al een aantal jaren 

en de meeste cursisten kennen elkaar goed. 

Zeven van de negen waren donderdag jl. weer van de partij. Rechts Gerrit 

van Esterik.

Storytelling in wijkrestaurant
In samenwerking met het Storytelling Atelier biedt wijkrestaurant Bij de 

Tijd (dr. H. Kamerlingh Onnesweg hoek Nobellaan te De Bilt) het podium 

aan bekende en minder bekende singer-songwriters. In het programma Sto-

rytelling@... vertellen singer-songwriters de verhalen achter hun liedjes en 

brengen deze ten gehore. Bij de eerste editie in Bij de Tijd zullen Lukas 

Batteau, Mees en The Frostman acte de presence geven.

Op zondag 14 oktober vindt genoemde eerste editie van Storytelling@ Bij 

de Tijd plaats. De deur van Bij de Tijd gaat om 14.30 uur open, om 15.00 

uur start het programma. De entreekosten bedragen 5 euro. 

Voordelige rijbewijskeuring
 

70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en overige 

automobilisten, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 

225 locaties in Nederland terecht bij Regelzorg. Dit kan alleen door voor-

af een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbureau, telefoon: 088 

2323300. Zelf een datum plannen kan via de website www.regelzorg.nl. De 

eerstvolgende mogelijkheid is op 19 oktober bij SWO De Bilt. Meenemen 

naar de keuring: Eigen Verklaring, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril 

of contactlenzen en het huidige rijbewijs.

Voorlichting voor ouderen
Op 17 oktober a.s. organiseert de ANBO De Bilt in samenwerking met De 

bibliotheek in Bilthoven een interessante Inloopochtend over nieuwe media 

voor ouderen. De toegang is gratis. De bibliotheek bevindt zich op de eerste 

verdieping en is bereikbaar via trap en lift en is rolstoeltoegankelijk. Op 

deze inloopochtend vindt u allerlei nuttige informatie (in de vorm van infor-

matiestandjes) over handige producten en diensten voor ouderen.

Van 10.30 tot 13.00 uur wordt er in de bibliotheek aan de Kwinkerlier 20 te 

Bilthoven voorlichting gegeven over telefoons, TV afstandsbediening, Ta-

blets, I-Pads, Computers en Cursussen. Voor slechtzienden, is er informatie 

over Daisyspelers, grootletterboeken en boekendienst aan huis. Dit is voor 

ouderen een prettige mogelijkheid, om met deze nieuwe ontwikkelingen 

kennis te maken, onder het genot van een gratis kopje kofie. 
Contactpersoon voor ANBO De Bilt: Paul van der Linden, tel. 030 2205838.

Medaille van Verdienste 
voor Ad van Strien

Locoburgemeester Bert Kamminga heeft vrijdag de Medaille 

van Verdienste in Zilver uitgereikt aan Ad van Strien bij zijn 

afscheid van het Kunstenhuis De Bilt en Zeist. 

De heer Van Strien ontving de on-

derscheiding voor zijn grote inzet, al 

vanaf 1976, voor het verbeteren en 

uitbreiden van het aanbod van kun-

steducatie in De Bilt. Hij is er in ge-

slaagd de Werkschuit uit te bouwen 

tot een niet weg te denken factor in 

het Biltse culturele leven. 

Ook gaf hij intensieve begeleiding 

in het traject van fusie waarbij de 

Werkschuit en de Biltse Muziek-

school opgingen in het KunstenHuis. 

Daarnaast heeft de heer van Strien 

een belangrijke bijdrage geleverd 

aan het realiseren van de bouw van 

het Cultureel Educatief Centrum, dat 

in 2013 wordt geopend.

Ad van Strien is zichtbaar in zijn 

nopjes met de onderscheiding. [foto 

Reyn Schuurman]



Locatie:

Tweede Brandenburgerweg 1   •   3721 CG Bilthoven 
Tel: 030-2293979   •   info@brandenburgtandartsen.nl

www.brandenburgtandartsen.nl

Brandenburg
tandartsen

PROBLEMEN 
MET UW 

KUNSTGEBIT?
Een gratis* klikgebit op 

implantaten verbetert uw 

kwaliteit van leven! 

Geen los gebit meer, 

dus ongehinderd 

praten, eten en lachen!

En ook uw smaak 

neemt (weer) toe.

 

VOORLICHTINGSDAG GRATIS* KLIKGEBIT 

ZATERDAG 20 OKTOBER 11.00-15.00 UUR

KIJK OP WWW.GRATIS-KLIKGEBIT.NL

    GRATIS** 
REINIGINGSSET

Bent u 20 oktober verhinderd? Kijk dan op de website voor de eerstvolgende Open Dag in uw omgeving.

GRATIS*

KLIKGEBIT

DE ENIGE 

ECHTE!

Praktijken die aangesloten zijn bij Gratis* Klikgebit: 
Vallei Tandartsen, Van Dort Tandartsen, 1881 Tandartsen, Brandenburg Tandartsen en Tandheelkundig Centrum Beuningen.

* De implantatenleverancier betaalt u uw eigen bijdrage terug. De actie loopt tot eind 2012 en is alleen geldig tijdens Open Dagen. 
Kijk voor de voorwaarden op www.gratis-klikgebit.nl. ** Alleen bij maken afspraak tijdens Open Dag 20 oktober en na plaatsen klikgebit.

VOORDEEL HELE WEEK

HET WILDSEIZOEN IS WEER BEGONNEN!

Reclame geldig vanaf 
donderdag 11 oktober
t/m woensdag 17 oktober

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Huisgemaakte beenham 
Kiprollade
Runderentrecôte

Filet Americain
Najaarssalade
Hammousse

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.98

3x 100
gram 5.98

VERSGEBRANDE 
MACADAMIA’S

100
gram 1.60VERSGEBRANDE 

PISTACHENOOTJES

100
gram 2.49

500
gram 5.50

100
gram 2.75

per
stuk 6.98

500
gram 6.98

Magere 
runderlappen
Runderrollade 
Kip in braadzak 

Ribkarbonade
Haaskarbonade
Schouderkarbonade

Hertenbiefstuk

Wildpaté’s: ree, fazant of zwijn
Lekker met uienconfijt of veenbessensaus… 

6 halen / 
   5 betalen

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

KIPDIJ-FILET

1 Kg. 6.00

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

op=op

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
gram 5.25

100
gram 1.98VACHERIN 

MONT D'OR

PEPERPATÉ

100
gram 1.10
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De gemeentesite (31-07-2012) zegt 

het al: Bomen kappen, wellicht even 

wachten tot na de zomer. Gerrit 

Bloothooft (voorzitter Wijkvereni-

ging Vogelzang) vraagt zich hierbij 

af: ‘Zijn er in De Bilt op  particulier 

terrein maar 115 bomen bescherm-

waardig naast die in een aantal ‘groe-

ne gebieden’? Dat gelooft niemand 

(behalve het College blijkbaar). Al-

leen al in onze Wijk Vogelzang heb-

ben we 389 bomen op eigen terrein 

staan die we niet zomaar gekapt zou-

den willen zien (dik genoeg voor de 

huidige regeling). Onze wijk heeft 

in het Bestemmingsplan-Zuid extra 

bescherming kreeg in verband met 

het bijzondere historische en groene 

karakter. Maar voor dit College niet 

voor de bomen! Kappen kan desas-

treuse effecten hebben, een gekapte 

boom krijg je niet snel weer terug’.

Inspraak

De gemeente heeft de regeling aan 

het begin van dit jaar wel in de in-

spraak gedaan, maar daar zaten vol-

gens Bloothooft de bomenlijst en de 

lijst groene gebieden niet bij. Bloot-

hooft: ‘En die bepalen natuurlijk het 

effect! Verschillende zienswijzen 

hebben erop gewezen dat zonder die 

lijst het effect van de regeling niet 

te beoordelen is. Zonder verdere be-

spreking in de gemeenteraad of an-

dere inspraak over de bomenlijsten 

heeft het College zelf de regeling 

plus lijst vastgesteld. Daarmee heeft 

ze haar bevoegdheid wel erg ruim 

geïnterpreteerd, en worden onze bo-

men vogelvrij! De regeling is echter 

nog niet formeel in werking gesteld 

(planning is half oktober), en we wil-

len dat de politiek ingrijpt door dat 

moment uit te stellen en alsnog een 

behoorlijke discussie over de bomen-

lijst te verlangen. De wijkvereniging 

Vogelzang heeft hierover een brief 

aan de raadsfracties gestuurd. Overi-

gens hebben wij wethouder Ditewig 

al eind augustus benaderd, met louter 

een nietszeggende ambtelijke reactie 

als resultaat’.

Brief

In de brief aan de raadsfracties wordt 

er op gewezen dat verschillende in-

sprekers aangaven dat een oordeel 

over het kapbeleid niet zonder die 

lijst te geven is. Reeds vanaf 2008 

is in diverse gemeentelijke bijeen-

komsten afgesproken dat deze lijst 

bijvoorbeeld nog in de Commissie 

Openbare Ruimte aan de orde zou 

moeten worden gesteld voordat de re-

geling in werking treedt, omdat deze 

essentieel is voor het effect er van. 

Op 29 juni 2012 heeft het College 

de regeling vastgesteld, met daarbij 

een bomenlijst en groene gebieden, 

die toen pas voor het eerst bekend 

werden gemaakt. De wijkvereniging 

verzoekt de fracties er bij het College 

op aan te dringen, de bomenlijst en 

groene gebieden alsnog in de Com-

missie Openbare Ruimte aan de orde 

te stellen, zo mogelijk in de vergade-

ring van 11 oktober a.s., voordat de 

regeling in werking treedt. 

Negen

De bomenlijst betekent dat in de 

Wijk Vogelzang maar 9 bomen ver-

gunningsplichtig zijn. Een eigen in-

ventarisatie in Wijk Vogelzang komt 

op 389 bomen op privéterrein die 

voldoen aan de oude eisen van de 

Omgevingsvergunning Kappen (dia-

meter groter dan 20 cm en vaak veel 

groter). Niet al deze bomen zullen be-

scherming behoeven, maar een link 
deel wel en zeker veel meer dan 9. 

Bloothooft: ‘Bij de inwerkingtreding 

van het nieuwe Bomenbeleid kan dit 

in beginsel zeer ernstige gevolgen 

hebben voor het groene karakter van 

onze wijk. De Gemeenteraad heeft 

in het bestemmingsplan Bilthoven-

Zuid, voor de wijken Vogelzang, 

Overbos en villa Bandung e.o. een 

beschermende uitzonderingspositie 

geschapen ten aanzien van bebou-

wing op grond van cultuurhistorische 

argumenten. Daar hoorde het groene 

karakter (mede in relatie met het 

kronkelige lanenpatroon) nadrukke-

lijk bij, zowel het openbare groen, dat 

hier niet ter discussie is, maar zeker 

ook het particuliere groen. Veel van 

onze bomen zijn groene monumenten 

van honderd jaar oud!’.

Vogelzang vecht voor bomen
door Henk van de Bunt

Het College heeft 26 juni jl. tot een nieuwe vergunningsregeling voor het kappen van bomen besloten. 

Bewoners kunnen zonder vergunning dan elke boom op eigen terrein kappen, behalve als het een van 

115 bomen betreft die op een lijst beschermwaardige bomen staan, of wanneer ze in Bilthoven-Noord 

of bepaalde delen van Groenekan en Hollandse Rading wonen. Niet iedereen is gelukkig met dit 

besluit en de totstandkoming ervan.

Een voorbeeld van een beeldbepalende monumentale bruine beuk bij 

Koppellaan1: niet op de bomenlijst. Links eigenaar Toon Leijnse, die 

overigens niet van plan is zijn boom te kappen, rechts Gerrit Bloothooft.

De eigenaar van de Kwinkelier had 

een overeenkomst met ontwikkelaar 

Synchroon voor de herontwikkeling 

van dit private vastgoed. De nieuw af 

te sluiten huurcontracten met zittende 

en nieuwe huurders waren daarin es-

sentieel. Synchroon betrok meerdere 

adviseurs bij het onderzoek en mo-

gelijkheden van de ontwikkeling. In 

november 2011 haakte één van die 

adviseurs (Top Vastgoed) af. Op dat 

moment verklaarde Synchroon de 

ontwikkeling van de Kwinkelier nog 

voort te zullen zetten.

Centrum

Het gehele centrum van Bilthoven 

wordt grootschalig vernieuwd. Al-

leen over de Kwinkelier hebben de 

winkeliers en gemeente geen macht. 

Een kwart van de winkeliers bevindt 

zich in de Kwinkelier. De eigenaar 

investeert al jaren niet meer in dit 

winkelcentrum. Inmiddels behoort dit 

winkelcentrum tot één van de meest 

gedateerde van ons land. ‘Ondanks 

alle inspanningen, waren we niet bij 

machte om de ontwikkelaar een start 

te laten maken’, aldus Bart van Kuijk. 

Als voorzitter van de huurdersbelan-

genvereniging heeft hij zich samen 

met het dagelijks bestuur ingezet 

om zijn collega’s een modern en ei-

gentijds centrum te geven. Vicevoor-

zitter Carla van der Vlugt vult aan: 

‘Gezamenlijk met de gemeente heb-

ben we op alle fronten geprobeerd 

om deze ontwikkeling mogelijk te 

maken. Door deze beëindiging en de 

economisch mindere tijden bestaat er 

een kleine kans dat de ontwikkeling 

wordt vertraagd’.

Winkeliers

Volgend jaar zullen de eerste resulta-

ten zichtbaar zijn van het vernieuwde 

centrum van Bilthoven. Tot die tijd 

zullen de ondernemers alle zeilen bij 

moeten zetten om hun brood te ver-

dienen. ‘Het klinkt lastig, maar we 

zijn door de jaren heen niets anders 

gewend. Het zijn immers de winke-

liers die kleur geven aan het centrum 

en niet de stenen’ volgens Peter Dap-

per, voorzitter van de winkeliersver-

eniging. 

‘In navolging van onze Italië-dag en 

ons kunstevenement bieden we Win-

terland - een Kerstevenement in het 

weekeinde van 15 december -, een 

initiatief met de gemeente en Rotary 

om Bilthoven wederom op de kaart 

te zetten. Eigenlijk verandert er voor 

ons op dit moment niet veel. We gaan 

gewoon door en blijven ons inzet-

ten op weg naar een bijzonder fraai 

dorpscentrum. Maar een echt succes 

wordt het pas als alle winkeliers een 

goede plek krijgen’. 

Gemeente

De gemeente heeft eigenaar Kercke-

bosch met klem verzocht om de re-

novatie van het bestaande winkelcen-

trum nu zo spoedig mogelijk ter hand 

te nemen. Overigens laat de gemeente 

onderzoeken wat de juridische en i-

nanciële consequenties van deze ont-

wikkeling zijn en beraadt zich op de 

verder te nemen stappen.

Ontwikkelingen De Kwinkelier
door Henk van de Bunt

Donderdag 4 oktober jl. hebben projectontwikkelaar Synchroon uit Utrecht en eigenaar + 

verhuurder Kerckebosch Beleggingen BV de gemeente De Bilt schriftelijk laten weten dat zij de 

samenwerkingsovereenkomst, gericht op de herontwikkeling van winkelcentrum De Kwinkelier

in Bilthoven, hebben beëindigd. Voor de betreffende ondernemers was het teleurstellend nieuws. 

Peter Dapper en Carla van der 

Vlugt: ‘Ondanks tegenwind en slechte 

vooruitzichten willen we ons niet uit 

het veld laten slaan’. 

Muzikaal feest in Groenekan
Op vrijdag 5 oktober waren mijn 

vrouw en ik te gast in het atelier 

van de familie Verholt. Zij hadden 

hun voormalige varkensstal ter be-

schikking gesteld voor een bene-

ietconcert, onder de titel ‘Zingen 
voor Geesina’. De opbrengst van dit 

concert wordt besteed aan het on-

derhoud van deze onlangs gerestau-

reerde molen.

Het was verheugend te zien dat de 

zaal volledig uitverkocht was. Het 

programma bestond grotendeels uit liederen en pianostukken uit de roman-

tiek. Passender had de aankleding niet kunnen zijn. De Geesina is toch ook 

een monument dat het verleden bij ons levendig houdt.

De jeugdige Dennis Broeders hield bij ieder stuk een inleiding, waarin hij 

vertelde over het tijdsbeeld en de omstandigheden waarin de composities 

het leven zagen. Ik was aangenaam verrast door de kwaliteit en het plezier 

waarmee gezongen en gespeeld werd. Al mee wiegend op de romantische 

klanken waande ik mij in een concertzaal. En dat in een atelier in Groene-

kan, met voornamelijk Groenekanse musici. 

Het programma voerde ons langs Schubert, Dvorak, Mendelsohn, Bizet, 

Schuman en Donizetti. Heel bijzonder was het pianoduet van Dvorak, ge-

speeld door Peter en Carolien Klopstra. Het was prachtig met welk enthou-

siasme zij, toch niet de jongsten van het gezelschap, dit stuk voor quatre 

mains speelden. Een duet uit La Bohème, van Puccini, deed de zaal bijna 

ontploffen van enthousiasme. Het 

afsluitende stuk van Whiting was 

van latere datum dan de romantiek. 

De vierstemmige close harmony 

vormde een vrolijke afsluiting van 

een wel heel bijzonder concert. Het 

was dan ook niet verwonderlijk dat 

de after party nog lang doorging. 

Met dit evenement werd maar weer 

eens bewezen dat Groenekan nog 

steeds een Kern met Pit is.

 (Frans Poot)

Stichting
Kunst en Cultuur
De Bilt

Bent u nieuwsgierig naar 
kunst en cultuur?

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl
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advertentie

      Za.13 oktober

Van Gestel Optiek

 van 10.00 tot 16.00 uur, Emmastraat

Lindberg
 Designdag 

     

Maak kennis met de volledige 

  Lindberg collectie dames-, 

      heren- en kinderbrilmode.

Emmastraat 38 | Hilversum 

Telefoon (035) 621 20 72

G. v. Amstelstraat 109 | Hilversum

Telefoon (035) 624 51 25

ACTIE Bij aankoop van een Lindberg

bril krijgt u een heerlijk Relax pakket* 

cadeau. ‘Velkommen’ bij:

Kijk voor meer info op www.vangestel.nl of volg ons via ƒ † vangesteloptiek
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Om half twaalf staat Ruud Haver-

kamp een van de drie vrijwilligers die 

de ouderen vervoeren en begeleiden 

met het busje, bij Woon- en Zorg-

centrum De Koperwiek een oudere 

dame in een rolstoel in te laden. Dan 

haalt hij in de directe omgeving nog 

meer deelneemsters aan de excursie 

op, tot de bus vol is. Bij restaurant 

Bij De Tijd in de wijk Weltevreden 

in De Bilt staat het echtpaar Cees en 

Riet van Engelen, die de andere twee 

busjes besturen, te wachten, waarna 

we in colonne naar Willige Langerak 

rijden. Onderweg genieten de deel-

neemsters (en de twee deelnemers) 

van de mooie route en babbelen hon-

derduit. Binnen een uur zijn we op de 

plaats van bestemming. Museum De 

Wielewaal is het levenswerk van het 

echtpaar Lou en Marijke Rijneveld 

en geeft een overzicht van de natuur 

in de Lopikerwaard. Een gedeelte is 

gevestigd in de kapberg, een andere 

gedeelte in de voormalige veeschuur. 

Wij worden hartelijk door Marijke 

ontvangen in een ruimte vol stoelen 

en tafels die ooit een kippenhok is 

geweest. Ruud, Cees en Riet, die ook 

als gastheer/vrouw optreden, zorgen 

dat iedereen een plekje krijgt, voordat 

ze zelf aanschuiven. De hele middag 

verlenen ze hand- en spandiensten 

zodat alle ouderen het naar hun zin 

hebben. Dan is het tijd voor een ge-

zonde broodmaaltijd, voorafgegaan 

door een kop groentesoep. Het geeft 

de ouderen kans om nader met elkaar 

kennis te maken. Heel veel mensen 

kennen elkaar trouwens al, want de 

activiteiten van het UIT-bureau blij-

ken enorm populair te zijn. 

Lopikerwaard

Na de verrukkelijke lunch mag ie-

dereen op eigen gelegenheid de mu-

seumruimtes en de buitenruimte be-

kijken. Binnen zijn dat voornamelijk 

vele vitrines en diorama’s –de ach-

tergronden zijn door Lou Rijneveld 

op de muren geschilderd. Daarin is 

een ongeloolijk uitgebreide collectie 
opgezette dieren te vinden, die alle 

slachtoffer werden van het verkeer of 

tegen een raam aan vlogen. Eén dier 

is zelfs aan ondervoeding gestorven. 

‘Als je een dood dier hebt gevonden 

en je wilt het laten opzetten, moet het 

eerst door de politie worden bekeken 

om de doodsoorzaak vast te stellen. 

Dat is om te voorkomen dat mensen 

zelf dieren doden’, legt Marijke uit. 

Lou prepareert de dieren zelf. ‘De 

meeste werden ons aangeboden of we 

hebben ze zelf gevonden.’ Ze komen 

op twee zeevogels en een das na alle 

voor in de Lopikerwaard. ‘Maar die 

das komt hier hopelijk nog wel eens, 

dan hebben wij hem vast’, grapt Ma-

rijke. Op het terrein zijn een moes-

tuin, een ecologisch ingerichte poel, 

fruitbomen en pluimvee te bezichti-

gen. De kalebassenoogst is enorm, 

dus is er een kraam ingericht waar 

deze vruchten in allerlei vormen, af-

metingen en kleuren te koop worden 

aangeboden. Veel ouderen maken van 

de gelegenheid gebruik om wat voor 

zichzelf of anderen aan te schaffen. 

Ook de artikelen in de klompenwin-

kel vinden gretig aftrek. De bezems 

raken zelfs uitverkocht. Geleidelijk 

aan strijken de meeste mensen neer 

op het buitenterras, waar Marijke en 

haar assistente iedereen voorzien van 

kofie, thee en zelfgebakken koek. 
Gespreksonderwerp is onder meer 

het aanbod van het UITbureau. De lo-

vende woorden zijn niet van de lucht. 

Wat hebben ze genoten van de vier-

daagse vakantie in Limburg, de bur-

lende herten bij de Hoge Veluwe, het 

Kasteel en Park Rozendaal. Sommige 

ouderen gaan zelfs met bijna alle uit-

stapjes en theaterbezoeken mee. Een 

belangrijk pluspunt vinden ze dat ze 

worden opgehaald en weer thuisge-

bracht. ‘Er zijn ook wel andere aan-

bieders in de gemeente, maar dan 

moet je naar een verzamelpunt.’ 

Een groep ouderen uit De Leijen 

klaagt: ‘Met bus 77 is dat voor ons 

niet meer te doen.’ Om een uur of vier 

vertrekken de busjes voor de terug-

reis. Onderweg wordt druk nagepraat 

over met museumbezoek. Iedereen is 

het ermee eens: het was een geweldig 

leuke middag. Voor andere activitei-

ten: zie www.debilthuysen.nl of bel 

0900-0401020.

Senioren genieten van prachtig uitstapje 
naar Natuurmuseum De Wielewaal

door Lilian van Dijk

Het UITbureau voor Ouderen van De BIlthuysen biedt het hele jaar door geheel verzorgde 

arrangementen voor vijftigplussers. Op donderdag 4 oktober ging de tocht naar Natuurmuseum 

De Wielewaal in Willige Langerak, waar de senioren een geweldige middag doorbrachten, die zelfs 

grotendeels buiten kon plaatsvinden dankzij het prachtige herfstweer. De Vierklank mocht mee.

Natuurmuseum De Wielewaal is te 

vinden aan de Tiendweg 26 in Wil-

lige Langerak (gemeente Lopik). 

De klompenwinkel is het hele jaar 

open van dinsdag tot en met zater-

dag tussen 10.00 en 17.00 uur. Het 

museum is van 1 maart tot en met 

31 oktober geopend op dezelfde 

dagen en tijden. www.museumde-

wielewaal.nl.

Een leuke herinnering aan het uitstapje naar Natuurmuseum De Wielewaal 

zijn de kleurige kalebassen, die op een fruitschaal nog weken goed blijven.

Wil Versteeg en Wim Hugens hier-

over: ‘Het contact begint met het bel-

len van Meldpunt Vrijwilligerswerk 

gemeente De Bilt. Het Meldpunt geeft 

de aanvraag door aan de coördinator 

van de Klussenbus Hij belt zo spoedig 

mogelijk om een afspraak te maken. 

Een vrijwilliger komt langs om de 

klus te repareren. De kosten bedragen 

9 euro Aanvragers mogen meer geven 

en moeten zelf voor de materialen zor-

gen. Heeft u een klus? Bel het Meld-

punt Vrijwilligerswerk gemeente De 

Bilt en de rest volgt vanzelf. De Klus-

senbus komt graag helpen’.

Initiatief

De Klussenbus is in 1998 in het le-

ven geroepen op initiatief van ’t Gilde 

De Bilt, Stichting Welzijn Ouderen 

Maartensdijk en Algemene Hulp-

dienst. De vrijwilligers op de bus zijn 

in staat allerlei klussen in en om het 

huis uit te voeren. Voor de winter in-

treedt, kan uw tuinameublement bin-

nen gezet worden, een buitenlamp of 

tuinhek gerepareerd worden, etc.

Het is mogelijk dat u nog geen rook-

melder heeft of dat het nodig is dat 

er een lekkende kraan gerepareerd 

wordt. Is uw huis veilig? Een kleine 

ketting aan de voor en/of achterdeur 

geeft al meer veiligheid! Andere 

voorbeelden: een extra kastplank aan-

brengen, een lamp repareren, water 

bijvullen in de verwarming en het 

ontluchten van die verwarming, goot-

steen ontstoppen. Kortom: voor al-

lerlei uiteenlopende klussen, die niet 

meer dan een uurtje tijd kosten, staan 

de klussers klaar. 

Klein Karwei

De Stichting Klein Karwei laat de 

klussenbus rijden. Die bus is bemand 

door vrijwilligers en zij doen de klei-

ne klussen voor 65+ers, gehandicap-

ten en mensen met een uitkering. De 

bus is duidelijk te herkennen aan de 

naam: “KLEIN KARWEI”. Wie een 

beroep wil doen op de Klussenbus, 

moet zelf voor materiaal zorgen. De 

Klussenbus heeft zelf ook wel het 

een en ander, zoals pluggen, ringen 

en kraanleertjes. Daar wordt dan een 

kleine bijdrage voor gevraagd om dat 

weer aan te kunnen vullen. Per klus 

betaalt de aanvrager 9 euro. Dat geld 

gaat naar de stichting Klein Karwei. 

Met de opbrengst van de klussen wor-

den onderhoud, benzine, verzekering 

en belastingen betaald plus de huur 

van de garage waar de bus staat.’ Ook 

de aanschaf van nieuw gereedschap 

wordt betaald met de inkomsten van 

de bus.

Kleine klussen

De vrijwilligers van de Klussenbus 

doen geen schilderwerk of tuinon-

derhoud en kamers witten doen ze 

ook niet. Ze doen uitsluitend klusjes 

die niet meer dan een uur vergen, zo-

als het ophangen van spullen aan de 

muur, lampen verwisselen, nieuwe 

bedrading aanbrengen bij kleine huis-

houdelijke apparaten, losse vloerbe-

dekking of behang bevestigen, gaatjes 

in muren of plafond dichten, lekkende 

kranen repareren, centrale verwar-

ming ontluchten of bijvullen, goot-

steen of afvoer ontstoppen, gordijn-

rails bevestigen en gordijnen afhalen 

en weer ophangen bij een wasbeurt, 

verlengen van telefoonaansluiting, 

witgoed aansluiten, enzovoorts. 

Aanvragen

Vijfenzestigplussers, lichamelijk 

gehandicapten en uitkeringsge-

rechtigden kunnen aanvragen voor 

klussen indienen via het Meldpunt 

Vrijwilligerswerk De Bilt. Het tele-

foonnummer is 030 2287799. Een 

apart nummer betreft Maartensdijk: 

0346 214161. Kantooruren maandag 

tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.30 

uur. Een aanvraag indienen kan ook 

via info@meldpuntdebilt.nl.

Klussenbus komt graag helpen
door Henk van de Bunt

In de gemeente De Bilt bestaat de Klussenbus. Een initiatief van de Stichting Klein Karwei.

Zij hebben een bus met gereedschap en vijf enthousiaste vrijwilligers die kleine klusjes doen

in en om het huis. Hoe krijgt de Klussenbus zijn klanten?

Wil Versteeg en Wim Hugens: beiden 

erg betrokken bij de klussenbus.

Wat is dementie?
Dinsdag 16 oktober a.s. is er weer een avond

van het Alzheimer Café. De locatie is het restaurant

in woon- en zorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven. 

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetings-

plaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden 

en andere belangstellenden. 

Het thema van deze avond is Wat is dementie?. Gastspreker voor deze 

avond is een medewerker van Indigo. Er zijn muzikale intermezzo’s en er is 

ruimte voor vragen, gezelligheid en contact met elkaar.

Het Alzheimer Café wordt iedere derde dinsdag van de maand georgani-

seerd. Vanaf 19.30 uur staat de kofie klaar. Het programma begint om 20.00 
uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is altijd gratis. U hoeft zich niet 

vooraf aan te melden. Voor vervoersvragen of meer informatie over het Alz-

heimer Café: Willemien Hak, tel. 030 2203490 of Bea van Doeland tel. 030 

2219022. 
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Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Voor de liefhebbers: gekruid en gegaard op lage temperatuur. 

Ca. 15 minuten in de oven.

GECONFIJTE EENDENBOUT ............. PER STUK € 3,98

Voor de kenners, met o.a. knoflook, thijm, zout en rozemarijn. 

Ca. 75 min op 150°C.

ZUIGLAMSBOUTROLLADE ..........100 GRAM € 2,15

Bakken als biefstuk. Gekruid en gemarineerd.

HERFST STEAKS ...................................... 4 STUKS € 7,00

Van ons bekende rundvlees. Met een randje. 

Ouderwets lekker om te stoven.

RUNDERBORSTLAPJES ....................500 GRAM € 4,50

Met o.a. varkensfilet, ham en kaas. Lekker gekruid en gepaneerd.

GORDON SUISSE ...................................100 GRAM € 1,45

Uit onze traiteurhoek: lekker met puree en rode kool; alleen opwarmen.

HAZENPEPER ..........................................100 GRAM € 2,15

Met o.a. varkensfilet, kaas, crème fraiche, en kruiden. 

Ca. 20 minuten op 160 graden.

VLEESLASAGNA ....................................100 GRAM € 1,45

Met goud bekroond tijdens de slagersvakbeurs! Kom lekker proeven!!!

FIJNE ROOKWORST ............................. 3 STUKS € 6,75

Uit onze poeliershoek. Om zelf te braden.

DRUMSTICKS ........................ 1 KILO NU SLECHTS € 5,50

Lekker gekruid en gepaneerd, ca 10 min. zachtjes braden in ruim boter.

GEHAKTSTAAFJES ................................ 3 STUKS € 3,00

Bakken als biefstuk. Botermals, vol van smaak: huis gerijpt.

RUNDERRIBEYE ....................................100 GRAM € 1,98

Gekruid en gezouten. Vol van smaak: speciaal voor de liefhebbers.

LAMSBURGERS ......................................100 GRAM € 1,95

Beleggingsadvies van de week: lekker gekruid en rosé gegrild voor u.

VARKENSFRICANDEAU ..................100 GRAM € 1,99

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 13 oktober. Zetfouten voorbehouden.

www.debilt.wereldwinkels.nl

Hessenhof 9 

(hoek Hessenweg/Looydijk) 

3731 JV  De Bilt   

Tel. 030 2342472

info@werelwinkeldebilt.nl

Tijd voor thee
De maand oktober staat in het teken 

van thee. De thee van Fair Trade 

Original is niet alleen lekker en gezond 

maar ook nog eens duurzaam en 

verantwoord. Wanneer je deze thee 

koopt gaat een deel van de opbrengst 

naar sociale projecten binnen de 

gemeenschap van de producent. 

Maandaanbieding thee: 
Alle thee van Fair Trade Original. 

2e pakje voor de helft van de prijs! 

Maandaanbieding glaswerk: 
Op het glaswerk 10% korting

Tijd voor 
thee

Raaijen Interieurs
ALTIJD PERSOONLIJK ZITCOMFORT!

Keuze uit 100 Relaxfauteuils. 

Diverse modellen direct uit 

voorraad leverbaar. 

Lederen Relaxfauteuil 

vanaf  € 850,00. 

Bezoek onze winkel en showroom  

Meubelmakerij en stoffeerderij sinds 1931 

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012 

www.raaijeninterieurs.nl

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

 The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail of 
andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het gebied 
van communicatie en PR maak dan 
gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

service voor ondernemers
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advertentie

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Bosviolen in mand

Viola cornuta

Diverse kleuren. 

Potmaat 19x19 cm.

Per stuk

van 6,99Dvoor

4,99

wk 41. Geldig van 11-10 t/m 17-10. OP=OP

De winkel in Maartensdijk was al eer-

der bezocht door mysterie-guests en 

een vakjury. Zij keken naar service, 

hygiëne en aanblik van de winkel. De 

inale vond plaats op dinsdag 2 ok-

tober tijdens de beurs AGF Detail in 

Houten. Tijdens de inale kregen alle 
inalisten drie opdrachten, waarvoor 
een bepaalde tijd staat. 
De vakjury keek naar de uitvoering 

en van tevoren beschreven en be-

kende criteria. Elke opdracht had een 
afzonderlijke wegingsfactor. Het be-

lang van een onderdeel was vanuit de 

branche en dus door vakmensen aan-

gegeven Middels een videopresenta-

tie kreeg het publiek in de inale een 
beeld van de winkels of marktkramen 

van de inalisten. De cijfers van de 
mystery shopper, de vakjury en de 
inale opdrachten worden bij elkaar 
opgeteld. 

Verkiezing

Deze verkiezing werd in 1998 voor 

het eerst georganiseerd; toen alleen 

voor de gevestigde handel. Vanaf 

1999 deed ook de ambulante handel 

mee. Vanaf 2005 is de verkiezing 

uitgebreid met de vak-wedstrijden. 

Tijdens de vak-wedstrijden worden 

ondernemers uitgedaagd ‘live’ op 
een podium hun kunsten ten toon 
te spreiden ten overstaan van col-
lega’s en belangstellenden. Het was 

een spannende strijd op dinsdag 2 
oktober tijdens de beurs AGF Detail 

in de Expo in Houten. De inalisten 
mochten de laatste punten verdienen 
tijdens de opdrachten op het podium. 
Presentator tv-kok Rudolph van Veen 
(Nederlandse meester-kok, bekend 

van RTL-programma Life & Cooking 
en 24Kitchen) vermaakte iedereen 

met doortastende vragen en leuke 

persoonlijke anekdotes. De inalisten 
hadden eerder thuis de opdrachten 
gekregen en mochten op het podium 
een originele maaltijd bereiden. Ook 

maakte elke inalist zijn specialiteit 
op het podium klaar voor de jury. Jury 
tijdens deze verkiezingsavond waren 

de super gemotiveerde Chris Man-

ders, van SVO (SVO-opleidingen in 
de AGF-branche) en tv-kok en voed-

selallergie deskundige Larisse.

Punten

Op het podium werkten in twee ron-

des Wim Landwaart, successievelijk 

bijgestaan door medewerkers Tineke 

van Ettekoven en Thijs Bos aan de be-

reiding en presentatie van de verschil-
lende producten. Volgens de website 
van het Maartensdijkse bedrijf kent 

elk seizoen zijn eigen smaak en spe-

ciieke producten. Daarom werd er in 
de inale kansrijk ingezet met de be-

reiding van een Herfsthoender voor 

vier personen en een Dutch Special 
salade voor een even groot gezel-

schap. Op deze beide subonderdelen 
kwam Landwaart al als eerste uit de 

bus en leek de weg naar de eindover-

winning meer dan geplaveid. Aan het 
eind van de avond werden alle pun-

ten opgeteld, inclusief van de eerdere 
bedrijfsbezoeken en barstte het feest 

voor de winnaars los. De punten la-

gen dit jaar zo dicht bij elkaar en de 

kwaliteit van de deelnemers was zo 

hoog, dat er niet van verliezers kan 

worden gesproken. Daarom ook wa-

ren er terechte felicitaties voor de 

nummers twee en drie. 

Gemeentebreed

Tijdens de inale was er ruime en 
betrokken belangstelling van alle 

medewerkers van het bedrijf, bran-

chegenoten en leveranciers. Ook 

food-collega’s uit Maartensdijk, zo-

als Kwaliteitsslagerij Zweistra en 

Cafetaria Peet observeerden handen-

wringend de verrichtingen van hun 

collega’s op het podium. Al direct de 
day-after stroomden de gelukwen-

sen en bloemen van trotse klanten en 

collega-ondernemers binnen. Ook uit 

de andere kernen van De Bilt waren 

er positieve en waarderende reacties. 
Landwaart AGF heeft met deze over-

winning niet alleen Maartensdijk, 

maar heel De Bilt en de regio op-

nieuw op de kaart gezet.

Beste Groenteman van Nederland
komt uit Maartensdijk

door Henk van de Bunt

Familiebedrijf Landwaart Culinair heeft de titel ‘Beste groenteman van Nederland’ gewonnen.

In de tijd, dat de zomer overgaat in de herfst, de dagen weer wat korten en lichtjes steeds vroeger 

aangaan, kwam het Maartensdijkse bedrijf tijdens een kook- en presentatiewedstrijd dinsdag 

2 oktober op de AGF-vakbeurs overtuigend als lichtend voorbeeld van een steeds innoverend 

kwaliteitsbedrijf en terechte winnaar uit de bus. 

V.l.n.r. Wim Landwaart, Thijs Bos en Tineke van Ettekoven in het gedrang 

bij het in ontvangst nemen van alle felicitaties na het winnen van de sub-

opdrachten.

Thijs Bos en Wim Landwaart worden bewonderingswaardig gadegeslagen 

door jurylid Larisse.

Het Gezondheidscentrum maakt on-

derdeel uit van een groter plan. Dit 
plan voorziet in de al verrichte sloop 
van woningen en de nieuwbouw van 

42 woningen in de sociale huursec-

tor, twee vrije sectorwoningen en een 

commerciele ruimte van ruim 200 m2 

verdeeld over drie verdiepingen. Acht 
november wordt het hoogste punt be-

reikt en men gaat er van uit dat het 

project in zijn totaal in mei 2013 op-

geleverd zal kunnen worden.

Aanwinst

Wethouder Mittendorff feliciteert 

de nieuwe huurders van het pand en 
spreekt de wens uit dat het gaat luk-

ken om ook voor de resterende 3 units 
van in totaal 300 m2 geschikte gebrui-
kers te vinden. ‘Een tandarts of huis-

arts lijkt ons een welkome aanvulling, 

maar helaas is dat tot op heden nog 
niet gelukt’. Ad van Zijl vertelde blij 

te zijn met deze belangrijke eerste lijn 

voorziening voor Maartensdijk en de 

gehele gemeente De Bilt. ‘Zeker in 

een periode dat het voorzieningenni-
veau in de kleine kernen onder druk 

staat. Dit is een mooie aanwinst voor 

de gemeente en de lokale gemeen-

schap’.

Huurders

In het nieuwe Gezondheidscentrum 

hebben zes verschillende organisaties 

een mooie ruimte gevonden. Embra-

cing Sports is er voor deskundig en 
gratis advies voor het gebruik van 

braces. Vialente is een diëtistenprak-

tijk met veel vestigingen; zij biedt 

persoonlijke en deskundige hulp bij 
het veranderen van voedingsgewoon-

tes. Podotherapie Maartensdijk is een 
praktijk waar mensen terecht kunnen 
met voetklachten, die voortkomen uit 

een afwijkende stand van de voet of 

een afwijkend looppatroon.

Atlas is de praktijk voor fysiothera-

pie, manuele therapie, cesartherapie 
en Fysio Fitness. Vitras/CMD ver-
zorgt thuiszorg en een uitleenpunt 
voor zorgartikelen. Bij het Centrum 
voor Jeugd en Gezin kunnen ouders, 
kinderen en jongeren terecht met al 

hun vragen over opvoeden en op-

groeien.

Gezondheidscentrum Maartensdijk geopend

door Marijke Drieenhuizen

Elf jaar lang is er overlegd over een goede bestemming voor het nieuwe deel van het voormalige 

gemeentehuis in Maartensdijk. Woensdag 3 oktober jl. is met het gezamenlijk doorknippen

van een lint door wethouder Herman Mittendorff en directeur-bestuurder Woonstichting SSW

Ad van Zijl het Gezondheidcentrum Maartensdijk een feit.

Woensdag 3 oktober is met het gezamenlijk doorknippen van een lint door 

wethouder Herman Mittendorff en directeur-bestuurder Woonstichting SSW 

Ad van Zijl het Gezondheidcentrum Maartensdijk een feit.

Dichtwedstrijd
Uit in de Heuvelrug heeft een dichtwedstrijd ‘Dwalen in Gedichten’ uitge-

schreven. Stuur jouw mooiste, beste of meest bijzondere gedicht over de 

regio Utrechtse Heuvelrug in en wie weet wordt deze wel gekozen tot hét 

gedicht van de regio. 

Wees creatief, bijna alles mag. Zorg er alleen voor dat jouw tekst een link 

heeft met de bijzondere verhalen en plekken in deze prachtige regio, die 
reikt van Soest en Baarn in het noorden tot Wijk bij Duurstede en Rhenen 

in het zuiden. 

Insturen kan tot en met zaterdag 17 november 2012 via uitindeheuvelrug@

lvtpr.nl Meer informatie en alle ingezonden gedichten zijn binnenkort te 
bekijken op www. uitindeheuvelrug.nl/dichtwedstrijd.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Vikorn

 2 stuks

Roomboter 
amandelstaaf

 
van € 4,75

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v.Amstel / 035 - 624 00 63

2,50

3,95

Loes Sturkop,  Braamsluiper 6, 

Maartensdijk, Tel: 06 23450735

’t Beautyhuisje
is vanaf nu een offi  ciële BABOR 

schoonheidssalon

Garage Van der Meij
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214438

OUDE LOSWAL 21, 1217 TG HILVERSUM, TEL. 035-6214335, FAX. 035-6233544

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C6 
V6 HDIF EXCLUSIVE AUT

2006, 147.000, ZWART MET, LEDER 

INT, CRUISE C, ABS, LMV, ECC, 

PARKEERH, SCHUIFD, RAD/CD, 

TREKH AFN

€ 17.500,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

AIXAM  400-4 ECO 2003 7.400 BLAUW MET,DIESEL MET CVT,  € 3.950,00 

CITROEN DS3 1.6 VTI 16V 2011 31.000 ZWART MET,CRUISE C,CLIMATE C,ER,CV,SB,

AIRDREAM RAD/CD,MLV,ABS,LMV,  € 15.500,00 

PEUGEOT 107 1.0 12V PREMIERE 2012 3 ABS,AIRCO,RAD/CD,ER,CV,SB,  € 9.450,00 

PEUGEOT 1007 1.6 16V GENTRY 2005 97.000 ZWART MET,AIRCO,ABS,PANORAMADAK,LMV,

AUTOMAAT RAD/CD,MLV,ER,CV,SB,CRUISE C  € 6.950,00 

PEUGEOT 206 1.4 AUTOMAAT X-DESIGN 2004 52.000 ZILV GRIJS MET,ER,CV,SB,RAD/CD,ABS,TREKH,  € 5.750,00 

PEUGEOT 207 SW 1.6 VTI 16V 2009 174.000 GEEL/GROEN MET,ABS,AIRCO,RAD/CD,LMV,

OUTDOOR PANORAMADAK,TREKHAAK,MLV,ER,CV,SB,  € 8.950,00 

PEUGEOT 307 XS 1.6 16V 5DRS 2004 80.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,RAD/CD,

LMV,ER,CV,SB,ABS,  € 5.950,00 

PEUGEOT 407 SW XS 2.0 16V 2007 115.000 ZILV GRIJS MET,CLIMATE C,ER,CV,SB,LMV,RAD/CD

CRUISE C,ABS,ESP,TREKH,  € 9.350,00 

RENAULT GRAND ESPACE 3.5 V6 AUT 2004 158.000 ZWART MET,CRUISE C,CLIMATE C,RAD/CD/NAV,

7 PERS SCHUIFD,PARKEERH,MLV,ER,CV,SB,ESP,  € 5.900,00 

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

Whisky- en Wijnhandel Verhaar

Planetenbaan 2a / 3721 LA Bilthoven

030-2284418 / verhaar@whiskyshop.nl

40 jaar 

VERHAAR
1972 is Anytime and

Anytime is 2012!

Zaterdag 13 oktober 2012
Onder het genot van een glas champagne en Schotse 
muziek, hebben wij de volgende aanbiedingen voor u!

Op alle wijnen:

6 halen = 5 betalen!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Op al het buitenlands gedistilleerd:

15% korting!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Op het binnenlands gedistilleerd:

40 x 0,05 euro cent korting!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Deze aanbiedingen / acties zijn niet geldig in combinatie 

met andere aanbiedingen / acties en zijn alleen 

geldig op zaterdag 13 oktober!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

 
Maertensplein 16     3

738 GK  Maartensdijk     Tel. 0346-211711      
          

PROFITEER VAN 
DEZE HERFST 
AANBIEDING

PRINT SHIRT 

in diverse herfst kleuren 

NU € 29.95

Kijk op 

www.nagelfashion.nl 

voor de laatste 

trends.

Fashion for eve ry age
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Onze afspraak is gepland om één 

uur. Twee al wat oudere peuters, die 

nog net niet een hele dag op kunnen 

blijven, liggen op een stretcher even 

te slapen, anderen liggen echt in een 

bedje in de slaapkamer en twee ba-

by’s zijn nog wakker en krijgen alle 

aandacht. Mirella Saffrie en Jaqueline 

den Hartog staan samen op de groep 

en doen, tussen het klaarmaken van 

een lesje voor de één en het pakken 
van een koekje voor de ander, enthou-

siast hun verhaal.

Net als thuis

Mirella Saffrie is eigenaar van Top-

kids. Naast het Kinderdagverblijf 

in Maartensdijk heeft ze ook nog 

drie andere kinderdagverblijven in 

de omgeving en een Buitenschoolse 

Opvang sport op het terrein van usv 

Elinkwijk in Utrecht. ‘Maar dit Kin-

derdagverblijf is wel speciaal voor 

mij: in mijn eigen woonplaats. Dit is 

echt iets wat ik altijd gewild heb en 

het loopt goed. Ik ben blij dat we kin-

deren in verschillende leeftijden heb-

ben, zodat we echt in groepen kun-

nen werken. We zijn altijd lexibel 
in het ruilen van dagen mits de groep 

het toelaat gelet op het leidster/kind 

ratio gehalte. Wat echt in trek is en 

wat bijna nergens wordt aangeboden 

is de mogelijkheid om een kind voor 

slechts een halve dag aan te melden’. 

Vervolgens vertelt ze nog dat ouders 

het ijn vinden dat de kinderen een 

warme maaltijd krijgen speciaal, vers 

en zonder zout, voor hen gekookt 

door Landwaart. ‘We zitten hier op 

een prima plek. Onze buren waren 

niet gelijk enthousiast, maar nu ze 

zelf gezien en ervaren hebben dat we 

geen overlast veroorzaken vinden ze 

onze aanwezigheid helemaal prima. 

Met de kinderen kunnen we lekker 

buiten spelen maar ook even een 

boodschapje doen of naar de kinder-

boerderij. Helemaal leuk vinden ze 

het als we naar de zorgboerderij gaan 

aan de Dorpsweg. Nu de herfst net is 

begonnen zijn we druk bezig met het 

verzamelen van bladeren en alles wat 

met de herfst te maken heeft. Maar 

als het weer niet goed is, is er binnen 

voldoende ruimte om te spelen of zo 

af en toe kussengevechten te houden’.

Scholing

Om de kwaliteit goed op peil te hou-

den worden jaarlijks de kinderdagver-

blijven van Mirella Saffrie gescand 

door een extern bureau. Uit die scan 
volgt dan ook voor personeelsleden 

de kans om te zien welke kwaliteiten 

zij zelf voldoende bezitten en welke 

nog aanvulling behoeven. Mirella 

Saffrie zoekt vervolgens passende 

cursussen uit en biedt deze aan haar 

personeel aan. Jaqueline den Hartog: 

‘Ik heb eerder gewerkt met peuters en 

weet iets minder van de verzorging en 

het activeren van baby’s en ga nu een 

cursus volgen om daarin nog beter te 

kunnen funtioneren. Het is mooi dat 

dit kan, daarnaast is het hier ook echt 

huiselijk. Geen dagen papierwerk 

maar tijd voor knuffelen en spelen. 

Dat is waar de kinderen behoefte aan 

hebben en dat gebeurt hier dan ook’. 

Meer informatie

Voor meer informatie, inschrijven of 

een gratis rondleiding kunt u terecht 

op de website www.topkids.nl of bel-

len met het kinderdagverblijf (0346-

211355). 

Elke maand nieuwe kinderen voorTopkids 

door Marijke Drieenhuizen

Kinderdagverblijf Topkids in Maartensdijk draait inmiddels alweer 4 maanden en het gaat goed. 

Natuurlijk is er nog wel plek maar er worden nog steeds nieuwe kinderen aangemeld. Het pand heeft 

een frisse uitstraling en ziet er van binnen huiselijk uit. Twee ruime groepen met vrolijke kleuren. 

Mirella Saffrie (staand) en 

Jaqueline den Hartog vertellen 

graag en enthousiast over hun werk 

op Kinderdagverblijf Topkids in 

Maartensdijk

Docente Frans Christine Boucharel 

van Het Nieuwe Lyceum was de ini-

tiatiefneemster en had het programma  

met anderen georganiseerd. Het was 

een tegenbezoek want In maart waren 

leerlingen van Het Nieuwe Lyceum 

in Château du Loir geweest. De plaats 

met zo’n 6000 inwoners ligt 40 kilo-

meter ten zuiden van Le Mans. 

De ontvangst op het gemeentehuis 

was onderdeel van een uitgebreid 

programma waarin verder een bezoek 

aan de binnenstad van Utrecht was 

opgenomen, met daarbij het beklim-

men van de domtoren. Ook werd de 

stadswijk Leidsche Rijn bezocht. De 

leerlingen maakten een bustocht naar 

de Zaanse Schans en natuurlijk was er 

een dagje Amsterdam.

Verschillen

Burgemeester Gerritsen vertelde de 

Fransen in het Engels hoe de lokale 

democratie in Nederland werkt. Er 

werden verschillende vragen gesteld 

en er werd ingegaan op de verschil-

len tussen Nederland en Frankrijk in 

het lokale bestuur. Zo mogen in Ne-

derland alle buitenlandse inwoners 

die hier een bepaalde tijd wonen mee-

doen aan de gemeenteraadsverkiezin-

gen, in Frankrijk geldt dat alleen voor 

burgers van EU-landen. Hier wordt 

de burgemeester benoemd, in Frank-

rijk door de raad gekozen. Het werd 

een geanimeerde bijeenkomst waar-

aan ook wethouder Herman Mitten-

dorff in het Frans deelnam.

Franse scholieren ontvangen op Jagtlust
door Guus Geebel 

Burgemeester Arjen Gerritsen verwelkomde dinsdag 2 oktober in de oude raadzaal van Jagtlust

een groep Franse leerlingen (VWO 5) van het Lycée Racan in Château du Loir. De 23 leerlingen

en hun drie begeleiders waren 1 tot en met 5 oktober in Nederland op uitnodiging van

Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven. Ze verbleven in gastgezinnen.

Een groepsfoto op het bordes van het gemeentehuis mocht natuurlijk niet ontbreken. 

Nog eenmaal ilm in De Vierstee
door Kees Pijpers

Vorige week zaterdagavond draaide de Reisbioscoop van Frank 

Romijn uit Veenendaal in De Maartensdijkse Vierstee de ilm 
Hatchi. De 13 kinderen kwamen ditmaal allemaal uit Hollandsche 

Rading. Om 7 uur zaten ze op de voorste rij en beleefden de 

gebeurtenissen van de hond Hatchi. Het was een mooie ilm over 
de trouw van een hond die zijn baasje verliest, maar blijft zoeken 

en tijdens die zoektocht allerlei avonturen beleeft. 

Romijn draait al een jaar of tien met grote regelmaat acht of negen maal 

per jaar ilms. Voornamelijk in de wintermaanden. Meestal waren er in De 
Vierstee veel meer kijkers dan deze avond. Soms een volle bak. 

In de pauze schoven de kinderen allemaal geroutineerd aan de bar en be-

spraken wat ze tot dan toe hadden gezien, waarna het vervolg van de ilm 
met ook droevige elementen met aandacht werd gevolgd. Het liep gelukkig 

goed af met de hond. Om 9 uur die avond was het afgelopen en hebben we 

even met een paar kijkers gepraat. De 13-jarge jongedames waren te bleu 

voor een interview maar drie jongeren gaven zonder schroom antwoorden. 

Bart van 10 jaar vond het heel mooi en Eline van 8 die thuis zelf een hond 

heeft vond het leuk maar toch ook wel heel zielig. 

Laatste keer

Na aloop waren de ouders ter plaatse en kwamen nog even meeluisteren 
naar het interview waarna ze met elkaar in het donker per iets verdwenen. 
Op 3 november komt Frank Romijn nog eenmaal naar Maartensdijk en hij 

vertelt: ‘Daarna stop ik. Na 25 jaar bijna dagelijks voorstellingen draaien 

door meer dan de helft van het land is het mooi geweest. Met een leeftijd 

van 67 jaar en de toenemende digitalisering wordt doorgaan in je eentje met 

dit toch zware werk een probleem. Maar op 3 november ben ik nog één keer 

in De Vierstee.’ 

De jongeren uit Hollandsche Rading hangen tijdens de pauze aan de bar.

Daniël en Hijmen 
interviewen burgemeester 

Burgemeester Gerritsen geeft Hijmen en Daniël een rondleiding door het 

gemeentehuis. Op de foto van links naar rechts: Hijmen, burgemeester 

Gerritsen en Daniël.

Hijmen en Daniël mochten vrijdag 5 oktober burgemeester Arjan Gerritsen 

interviewen. Aanleiding hiervoor is het lustrum van de Van Dijckschool. 

Hijmen en Daniël uit groep 6 doen mee aan de speciaal voor het lustrum ge-

organiseerde talentenjacht ‘Van Dijck’s got talent’. Hiervoor maken zij een 

ilmpje waarbij ze een aantal bekende inwoners van Bilthoven wat vragen 
stellen over hun eigen schooltijd. Na het interview kregen de jongens nog 

een rondleiding door het gemeentehuis van de burgemeester zelf. ‘Het was 

een superleuk bezoek’, aldus Hijmen. ‘Zo wordt het vast een leuk ilmpje’, 
vult Daniël aan. Naast burgemeester Gerritsen hebben de jongens onder 

andere Olympisch hockeyer Jacques Brinkman geïnterviewd. Deze heeft 

zelf ook op de Van Dijckschool gezeten. Dit jaar bestaat de Van Dijkschool 

95 jaar. Het lustrum wordt gevierd op 10, 11 en 12 oktober. Naast de talen-

tenjacht staan tal van andere activiteiten gepland zoals een workshop en een 

kinderdisco. (Ilse Puls)



OMGEVINGSVERGUNNING (WABO)

Aanvraag reguliere procedure

• De Bilt, Looydijk 64, aanleg van een inrit (20-09-2012)
•  De Bilt, Nimbusweg 1, het oprichten van een mantelzorgwo-

ning (19-09-2012)
•  De Bilt, Utrechtseweg 320 A, kappen van 1 weymouthden 

(23-09-2012)
• De Bilt, Westerlaan 43, kappen 1 berk (26-09-2012)
•  Hollandsche Rading, Graaf Floris V Weg 32 huisje 277, het 

kappen van 9 elzen(20-09-2012)
•  Hollandsche Rading, Tolakkerweg, het kappen van 2 dode 

berken (20-09-2012)
•  Hollandsche Rading, Tolakkerweg, het kappen van 3 berken 

(20-09-2012)
•  Maartensdijk, Dorpsweg 27, het uitbreiden van de woning 

(20-09-2012)
•  Maartensdijk, Dr. J.J.F. Steijlingweg 28, het oprichten van 

een garage (20-09-2012)
• Maartensdijk, Valklaan 50, kappen 1 berk (26-09-2012)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, Hobbemalaan 11, kappen van 3 grove dennen en 2 
beuken (25-09-2012)

•    De Bilt, Blauwkapelseweg 2, het vervangen van de dakkapel-
len en kozijnen, vergroten van 

 keuken en wijzigen gevels (24-09-2012)
•  De Bilt, Kerklaan Van Boetzelaerpark, plaatsen keltisch 

Hoogkruis (25-09-2012)
•  Groenekan, Vijverlaan 2 a, kappen van 2 kastanjes (21-09-

2012)

Bron www.debilt.nl
03-10-2012

Erkend Bovag rij-instructeur voor motor- en autorijbewijs
* Altijd een gratis kennismakingsles
* Ook verlaagde motor (voor personen<1,65m)

Leo Driehuis, Burg.Huydecoperweg 16, 3615 AD Westbroek
www.3-huis.nl, info@3-huis.nl, 0651 368 995

Alleen voor Vierklanklezers, meld dit bij reservering! 
Tijdelijk € 50,- korting op de actiepakketten auto en motor

YOGA LES


In September zijn wij gestart met 

onze yogalessen.

U bent van harte welkom om 

vrijblijvend een proefles te komen 

volgen, elke woensdagochtend van 

9.15 tot 10.30. De les wordt gegeven 

door een gediplomeerd yogadocente.

Lindenlaan 75 in Groenekan.

(tegenover Voordaan hockeyclub)







vrijblijvend een proefles te komen 





De Bilt. In oktober heeft Curves De Bilt wederom aandacht voor 
borstkanker. Curves wil vrouwen motiveren om het persoonlijk 
risico op het krijgen van borstkanker te verlagen, door te gaan 
bewegen en zo � t, bewust en gezond te blijven. Vrouwen kun-
nen tussen 15 en 31 oktober gratis lid worden van Curves bij 
een donatie van € 25 aan Stichting Pink Ribbon en hiermee 
voor zichzelf én anderen het verschil maken.
Curves zet zich al jaren in voor goede doelen in de samenleving, 
waar Pink Ribbon er één van is. Vorig jaar bracht Curves 36.000 
euro bijeen. Ook de donatie van 2012  gaat naar de SHAPE II 
studie, waarin het effect van afvallen met of zonder sporten op 
het borstkankerrisico wordt onderzocht.

Fit, bewust en gezond
Margreet Vrieze (eigenaar Curves De Bilt): “In Amerika doet 
Curves zelf regelmatig onderzoek naar bewegen en gezond-
heid. Daaruit blijkt dat bewegen heel veel gezondheidsvoor-
delen oplevert. Curves is hét antwoord op de maatschappelijk 
drukke vrouw, die amper tijd in haar agenda heeft om te spor-
ten. In slechts een half uur tijd, doorloop je een circuit, waarin 
toestellen staan opgesteld die werken met hydraulische weer-
stand. Zo train je elke grote spiergroep, twee spieren tegelijk. 
Door de combinatie van krachttraining, cardio en stretching, kan 
per work-out tot wel 500 calorieën worden verbrand. Van de 
training is wetenschappelijk bewezen, dat het helpt bij gezond 
gewichtsverlies, spierversteviging, conditieverbetering en het 
verhogen van de stofwisseling en het maakt hiermee een eind 
aan blijvend diëten, Met ons 30-minuten trainingsprogramma 
en de persoonlijke begeleiding, is het eenvoudig om bewegen 
en een bewuste levensstijl tot een gezonde gewoonte te ma-
ken. Zo blijf je � t, bewust en gezond op een plezierige manier.
Daar draagt extra kennis, zoals in de oktobermaand over borst-
kanker, alleen maar toe bij. Wij merken dat Curves een plek is 
waar je begrip, kennis en 
kracht met elkaar kunt de-
len. Of je nu zelf borstkan-
ker hebt, of er in je nabije 
omgeving mee in aanraking 
komt.” 

Wil je ook kennismaken met 

Curves? Kom dan vrijblijvend 

langs Hessenweg 9 in De Bilt. 

Of bel: 030-2746772. 

We verwelkomen je graag.

Blijf � t, blijf bewust, blijf gezond!

CURVES DE BILT 
EN PINK RIBBON
SAMEN IN BEWEGING

Cursus digitale fotobewerking
Wat u leert: Installeren van de  foto-bewerkingssoftware 
op uw computer, importeren van foto’s van uw camera en 
het georganiseerd opslaan, foto’s verbeteren, oude foto-
kiekjes digitaal maken, maken van fotocollages, aandacht 
voor printen en omgaan met camera.
Het zijn 6 lessen op dinsdagmiddag die starten op 
23 oktober 2012. Kosten € 84,- (exclusief cursusboek) 

Maartensdijk: Dijckstate, 
Maertensplein 96, 
tel. 0346 214161
De Bilt: De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, 
tel. 030 220 34 90
www.swodebilt.nl

Voor informatie en 
aanmeldingen:

Cursusaanbod

House of Outdoor & Optics
Diependaalsedijk 12-14, 3601 GK Maarssen

Telefoon 0346-556166, www.houseofoutdoor.nl
Maandag en dinsdag gesloten!

15 kunstkaarten € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk

Het 3e mapje kunstkaarten is uit.

En net als ‘Katten Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij onderstaande 

adressen verkrijgbaar.  

Kunst kaarten

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

15x Katten Kunst

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

Mirjam Wieringa

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging
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CircusPatz (spreek uit Pets) is ont-

sproten aan het brein van Patz van 

der Sloot. Na vijftien jaar als recla-

meman te hebben gewerkt, besloot 

hij in 2007 het roer om te gooien. Hij 

begon in zijn eentje, maar werkt nu 

met een collectief van twaalf man 

- auteurs, vormgevers, Illustrato-

ren, productontwikkelaars en andere 

verhalenmakers - aan de verschil-

lende creaties van het zogenoemde 

verhalen*laboratorium. De verhalen 

die ze bedenken overschrijden de hui-

dige grenzen ruimschoots: boeken, 

spellen, games, speelgoed, theater, 

tv, web, radio en speelparken wor-

den door het collectief als logische 

manieren om verhalen te vertellen 

beschouwd. ‘Ik heb de verhalen be-

dacht voor mijn eigen kinderen’, 

vertelt Patz, die zijn twee zoons deze 

middag heeft meegebracht. ‘Mijn 

zoons zijn mijn inspiratiebronnen. 

Ook andere mensen die voor het 

verhalen*laboratorium werken laten 

zich door hun eigen kinderen inspire-

ren. We bedenken ook wat we zelf als 

kind graag zouden hebben gewild.’ 

Over de werkwijze van het collectief 

onthult hij: ‘Wij bedenken de verha-

len en zoeken er schrijvers en illus-

tratoren bij.’ Het collectief geeft meer 

producten uit: ‘Apps, speelgoed, re-

genboogrugzakjes en avonturenkof-

fers en we zijn ook met fi lm bezig.’ 
De belangrijkste criteria voor Pats: 

‘Het moet authentiek, echt en mooi 

zijn. We willen graag verder gaan dan 

anderen en doen het voor het plezier 

om iets moois te creëren, meer dan om 

er veel geld mee te verdienen.’ Cir-

cusPatz is gevestigd in Utrecht. ‘Bij 

wijze van promotie gaan we steeds 

meer naar scholen, maar alleen als we 

er zelf ook lol in hebben. Sinds kort 

zijn we in het verhalen*laboratorium 

een verhalenschool begonnen. Daar 

geven we cursussen in de vorm van 

een stuk of zes, zeven lessen aan kin-

deren.’

Eigen eiland

In de Bilthovense Boekhandel las 

Patz eerst een verhaal voor uit het 

boek Hoe jij samen met Kapitein 

Klots de wonderbaarlijke en soms 

zelfs gevaarlijke Avontureneilanden 

ontdekte. Wat direct opvalt is dat ‘jij’ 

steeds in het verhaal voorkomt, alsof 

het kind persoonlijk de avonturen be-

leeft. Het boek is voorzien van prach-

tige tekeningen en door de keuze van 

de letters, een soort los handschrift, 

en de kleur van de bladzijden lijkt 

het inderdaad op een logboek, een 

scheepsjournaal dus. Het kind dat het 

boek leest of dat wordt voorgelezen 

speelt dus zelf de hoofdrol in de ver-

halen. Kapitein Klots is zijn mindere, 

die is een beetje bang uitgevallen. 

Het verhaal dat Pats voorleest is heel 

spannend en doet een beroep op de 

fantasie van de kinderen. Ze hangen 

dan ook aan zijn lippen. Het kind, 

jij dus, en Kapitein Klots komen in 

een doolhof terecht en er komt heel 

wat bij kijken voordat ze eruit kun-

nen komen. Al voorlezend kijkt Pats 

af en toe een of twee kinderen aan 

en als er plaatjes bij horen, houdt hij 

het boek op, zodat alle luisteraartjes 

aan de leestafel ze goed kunnen zien. 

Sommige tekeningen zijn zwart-wit, 

andere in kleur, maar ze zijn allemaal 

even fraai. Het verhaal eindigt met 

een rijmpje. Na afl oop deelt Patz de 
kleurplaten uit. De bedoeling is dat 

elk kind een eigen fantasie-eiland 

tekent. Lotte tekent een achtbaan op 

haar eiland, Judith begint met een 

palmboom, en Merel maakt een ei-

land met kleine riviertjes. De klanten 

stappen voorzichtig over de kleu-

rende kinderen op de grond heen. 

Andere kinderen zitten liever aan de 

leestafel te kleuren bij de grote bak 

met viltstiften. Ondertussen krijgen 

alle kinderen een roze koek en een 

pakje drinken van Ike Bekking van de 

Bilthovense Boekhandel. 

Wie meer over CircusPatz wil weten, 

kan een kijkje nemen op de website: 

www.circuspatz.com

CircusPatz neemt kinderen mee op 

ontdekkingsreis bij Bilthovense Boekhandel

door Lilian van Dijk

Bezoekers van de Bilthovense Boekhandel zullen raar opgekeken hebben toen ze woensdagmiddag

3 oktober overal verspreid kinderen op de grond zagen liggen die druk aan het kleuren waren.

Zij waren bezig hun eigen eiland te creëren volgens het concept van CircusPatz, een collectief

dat onder meer kinderboeken op de markt brengt. Een goede keus voor de Kinderboekenweek,

dat bleek duidelijk.

Patz van der Sloot leest het verhaal over ‘jou’ en Kapitein Klots in de doolhof 

zo boeiend voor, dat de kinderen aan zijn lippen hangen.  

Tijdens het fi lmfestival werden in 
de Stadsschouwburg van Utrecht de 

Junior Gouden Klaveren uitgereikt. 

Leerlingen van De Werkplaats in Bilt-

hoven sleepten drie Gouden Kalveren 

in de wacht. Ischa Heijen (3-havo) 

won het Gouden Kalf voor de beste 

acteur. Julia Bloemberg (4-vwo) was 

de beste actrice. Het derde Gouden 

Kalf was voor zeven leerlingen uit 

4-vwo die een Gouden Kalf wonnen 

voor de beste fi lm. De fi lmpjes zul-
len spoedig te zien zijn via de website 

van de school.

Veel fi lmtalent op de Werkplaats, 
want twee weken eerder werden er 

ook al prijzen gewonnen op het Na-

tionaal Filmfestival voor Scholieren. 

Drie leerlingen uit 6-vwo wonnen de 

eerste prijs voor fi lmpjes uit de bo-
venbouw en zij mogen naar het Eu-

ropees Filmfestival voor scholieren 

in Athene. Twee leerlingen uit de 2e 

klas wonnen de 2e prijs in de catego-

rie fi ctie onderbouw.
(Jeanette Boshuis)

Drie Gouden Kalveren voor De Werkplaats 

Drie Gouden Kalveren voor De Werkplaats

Ludieke opening van de 
Kinderboekenweek

Woensdag 3 oktober werd de Kinderboekenweek op ludieke wijze geopend 

door de leerkrachten van de Montessorischool in Bilthoven. De leerkrach-

ten gaven een optreden in het thema van de Kinderboekenweek ‘Hallo We-

reld’. Gehuld in fl amenco jurk of Mexicaanse poncho, met Franse baret of 
Nederlandse klompen werden de diverse landen bij de kinderen onder de 

aandacht gebracht. 

De voorstelling werd afgesloten met de uitreiking van een boek aan elke 

klas. En daarmee begon de Kinderboekenweek. Het idee achter het thema 

‘Hallo wereld” is dat je met boeken de hele wereld kunt ontdekken. Door 

het lezen kunnen kinderen reizen naar verre landen en andere culturen leren 

kennen. Niet alleen op school kun je tips voor het lezen over andere landen 

krijgen, maar uiteraard ook bij de boekhandel of bibliotheek. Een goede 

reis!

Hallo wereld
Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek heeft

de Biltse Fairtrade werkgroep enkele duizenden 

boekenleggers verspreid onder het motto:

‘Hallo wereld, mag het ietsje eerlijker?’ 

De Bilt is een van de inmiddels 23 Fairtrade gemeenten in Nederland. En 

de lokale werkgroep zag in het thema ‘Hallo wereld’ van de Kinderboe-

kenweek (3 t/m 14 oktober) een mooie gelegenheid om ook bij kinderen 

aandacht te vragen voor het onderwerp ‘eerlijke handel’. Daarom werd een 

speciale boekenlegger ontworpen, die onder meer verkrijgbaar is bij:

•  Bibliotheek Bilthoven en Maar-
tensdijk

•  Bilthovense Boekhandel
•  Boekhandel Bouwman, De Bilt
•  Boek en Cadeauwinkel

Van den Berg, Maartensdijk

•  Bruna, Bilthoven
•  Readshop De Bilt
•  Godefroy Boeken, De Bilt
•  Prik met een Rietje speelgoed, 

De Bilt

Ook wordt de boekenlegger op een 

aantal basisscholen gebruikt om 

tijdens de Kinderboekenweek een 

activiteit te organiseren rond het 

thema ‘eerlijke handel’. De Biltse 

actie heeft inmiddels ook navolging 

gekregen in een groot aantal andere 

gemeenten: in totaal zullen er tij-

dens de Kinderboekenweek 40.000 

exemplaren worden verspreid. 

Hallo
Wereld! 

  Mag 
het ietsje 
eerlijker?

Hallo
Wereld! 

  Mag 
het ietsje eerlijker?

HalloWereld! 

  Mag het ietsje eerlijker?

Boekenlegger fairtrade def.indd   1

Hallo
Wereld! 

  Mag 
het ietsje 
eerlijker?



Citaten

'Bijna twintig jaar later ken ik heel 

veel mensen in het dorp. Meestal 

komen mijn klanten heel gericht. 

En het komt maar zelden voor dat 

ik niet weet waarom een sieraad 

gekocht wordt. Het is leuk om te 

weten voor wie het bedoeld is en 

waarom. Zo volg ik hele families. 

Ik zit hier nu twintig jaar. Bijna 

altijd hoort er wel een verhaal bij 

een sieraad. Zo deel ik lief en leed 

met mensen. Ik denk dat ik dat wel 

het mooiste vind van mijn vak, dat 

ik ingebed ben in de gemeenschap 

van mensen. Dat ik weet waar ze 

wonen en wat ze doen. Hun hele 

leven komt voorbij naar aanlei-

ding van de sieraden die ze in de 

loop van de tijd bij mij kopen.'

Heleen Hoogenboom (www.de-

biltschrijft.nl, verhaal 'Bij ieder 

sieraad hoort een verhaal')

'Het gevoel komt dan boven om 

iets voor jezelf te beginnen, iets 

leuks, iets gezelligs, iets wat je met 

heel veel plezier doet. Dan begint 

de zoektocht. Wat wil ik, wat kan ik 

en wat zijn de mogelijkheden. Als 

je een man hebt die in de horeca 

zit, denk je al gauw in die richting. 

Toen makelaar Karin van de Wil-

ligen met het stationsgebouwtje in 

Hollandsche Rading aankwam, 

waren we eigenlijk meteen ver-

kocht: het pandje, de ligging, de 

mogelijkheden! Na een gesprek 

met de beheerder van de NS en de 

vergunning was het rond: we kon-

den starten! '

Heidi Bousché (www.debilt-

schrijft.nl, verhaal 'De grote ver-

andering')

Schrijfopdracht

In de maand oktober nemen we het 

thema Ondernemen als uitgangs-

punt voor de verhalen. Onderne-

mers vormen in vele opzichten een 

spil in het gemeenschapsleven. Zij 

kennen vele inwoners van dage-

lijkse contacten, bepalen in een 

winkelgebied mede de herken-

baarheid en de aantrekkingskracht 

van de gemeente. Soms zijn ze 

met hun bedrijf een ontmoetings-

plek voor de inwoners. Anderen 

komen juist bij de mensen thuis, 

zien hen in hun eigen omgeving 

en maken daarbij van alles mee.

Deze maand zijn wij op zoek naar 

uw verhalen over de mens achter 

het bedrijf, over contacten en er-

varingen, als ondernemer of juist 

als klant. Hoe kwam u ertoe om 

dit te gaan doen? Hoe heeft u zich 

ontwikkeld als ondernemer? Hoe 

veranderde de aard van het bedrijf 

en de cliëntèle in de loop der tijd? 

Welke gebeurtenis of klant maakte 

veel indruk op u? 

En als klant: Waar kwam u graag 

en wat vond u zo aantrekkelijk? 

Waar denkt u nog wel eens aan 

terug? 

 

Dit zijn slechts enkele sugges-

ties om u op een idee te brengen. 

Schrijf uw eigen verhaal van 

maximaal 400 woorden (een half 

A4’tje) en stuur het naar ons toe, 

liefst met een foto.

Hebt u meer inspiratie nodig? 

Op onze website www.debilt-

schrijft.nl  vindt u nieuwe verha-

len, o.a. verhalen waaruit boven-

staande citaten afkomstig zijn en 

schrijftips- en trucs. Half oktober 

verschijnt één van de verhalen van 

dit thema tevens in De Vierklank.

Verhaal insturen?

Dit kan via de mail of als u geen 

computer hebt via de post. Als u 

graag een verhaal wilt vertellen, 

maar het zelf niet op kunt schrijven, 

vragen we u contact met ons op te 

nemen. Dan zoeken wij een schrijver 

in overleg met u.

De Bilt Schrijft

Copijnlaan 13

3737 AV Groenekan

E: info@debiltschrijft.nl

Petra Cremers 0346-573040

Wilma van der Laan 0346-591062

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van de gemeente De Bilt gevierd. Aanleiding voor De Bilt Schrijft 

om samen met De Vierklank op zoek te gaan naar verhalen uit de zes kernen van de gemeente. In het 

begin van de maand vindt u steeds een  schrijfopdracht die u hopelijk inspireert tot een mooi verhaal.  

Verhalen worden gepubliceerd op de website www.debiltschrijft.nl en misschien in De Vierklank. Uit alle 

verhalen wordt eind 2012 een selectie gemaakt voor het jubileumboek Verhalen van Vroeger & nu dat 

begin maart 2013 verschijnt.

Schrijfthema: Ondernemend ...
 in Westbroek, Groenekan, Bilthoven

Edelsmid Heleen Hoogenboom (rechts op de foto) is geboren en 

opgegroeid in Bilthoven. Inmiddels heeft ze alweer een kleine twintig 

jaar een eigen winkel op het Emmaplein. Links Sanne Bogers die het 

vak bij haar leert.

Communiceren vanuit je hart 
nu ook op vrijdagochtend

Communiceren vanuit het hart breidt haar aanbod uit. Vanaf 12 oktober is er ook de mogelijkheid om de 

basiscursus Communiceren vanuit je hart op vrijdagochtend te volgen. De cursus bestaat uit 6 ochtenden. 

Tijdens de cursus Communiceren vanuit je hart leren de deelnemers hoe ze op een ontspannen manier kun-

nen vertellen wat ze graag willen en waarom dat voor hun belangrijk is. Zo ontstaat er contact en rust in de 

gesprekken. Vanuit deze ontspanning kom je samen vaak tot creatieve oplossingen. 

Communiceren vanuit je hart is gebaseerd op Geweldloze Communicatie en wordt gegeven door Monie 

Doodeman. Ze is gecertifi ceerd trainer Geweldloze Communicatie. 
Monie Doodeman: ‘Doordat de cursus over een langere periode is, hebben de deelnemers veel mogelijkhe-

den om te oefenen. Tijdens de bijeenkomsten kijken we ook steeds terug hoe het gegaan is en geven we tips 

voor een volgende keer. Sommige mensen gaven aan liever niet ’s avonds na hun werk nog een cursus te 

volgen. Ik hoop door de cursus nu op vrijdagochtend aan te bieden hen daarin tegemoet te komen.’ 

Je kunt Geweldloze Communicatie toepassen op alle vlakken van je leven. Of het nu gaat over contact met 

je collega of leidinggevende of de buren, je (klein)kinderen, of je partner. Voor aanmelden of meer informa-

tie: Monie Doodeman 030-2658470 of www.communicerenvanuitjehart.nl

Er is veel te zeggen over de huizenmarkt, maar Karin van der Willigen 

pakt het liever praktisch aan. Zij brengt koper en verkoper bij elkaar door 

(bouwkundige) aanpassingen uit te laten voeren. Zij vraagt mogelijke 

kopers te komen kijken bij een woning en dan aan te geven op welke punten 

aanpassingen wenselijk zouden zijn. Als dat bekend is, kan er gekeken 

worden of het betreffende huis op maat te maken is. 

Je droomhuis vinden is lastig, ook al is er veel keuze in deze markt. Wellicht 

is een huis aanpassen aan je wensen ook een optie. In Westbroek staan 

2 huizen waarbij het aanbod geldt dat de koper aan mag geven welke 

aanpassingen er nodig zouden zijn om het huis aan persoonlijke wensen te 

laten voldoen. Karin gaat dan met de verkopers kijken hoe dit te realiseren 

is om zo de verkoop van het huis tot stand te brengen. Men kan hierbij 

denken aan vervangingen in de keuken, in de badkamer, aan onderdelen 

van het schilderwerk of aanpassingen in de tuin.

Bij het kijken naar huizen is het soms lastig 

om ergens doorheen te kijken of in te schatten 

wat de kosten van een bepaalde aanpassing 

zullen zijn. Door wensen kenbaar te maken 

en aanpassingen te doen kan een huis 

ineens toch passen. De verkoper wil best 

gericht zaken aan het huis aanpakken als dit 

zorgt voor verkoop. Voor de koper heeft deze 

werkwijze voordelen. Zo weet hij precies wat 

hij krijgt voor de afgesproken prijs, zijn er geen 

extra kosten voor bijvoorbeeld een bouwdepot 

bij de hypotheek en er is geen verlies van vrije 

tijd aan een uit te (laten) voeren verbouwing. 

Huis kopen op maat

Heeft u interesse in 
dit aanbod? Maak 
dan een afspraak 
voor bezichtiging 

van de woning 
Schutmeesterweg 
18 of Kerkdijk 98 

te Westbroek. 

Wilt u voor Selektvracht 

pakketjes bezorgen?
Voor de bezorging van pakketjes aan consumenten in en rond 

Utrecht, De Bilt, Bilthoven en Zeist zijn wij op zoek naar bestellers 

(m/v). Het betreft een zelfstandige baan voor enkele middagen en/

of avonden per week van dinsdag t/m vrijdag en zaterdagochtend. 

Per week zal in overleg worden bepaald wanneer u inzetbaar bent. 

De baan is uitermate geschikt als bijvoorbeeld bijbaanof voor als u 

bijvoorbeeld met pensioen bent, maar nog wel enkele dagen per week 

wat wilt doen.

U begint de dag bij ons lokale depot en gaat daarna op pad in aan u 

toegewezen wijken. U bepaalt uw eigen route en tempo en bent dus in 

feite eigen baas tijdens het bezorgen. Na de rit gaat u terug naar het 

depot om uw rit van die dag af te sluiten. 

Wat wordt er van u verwacht?

Vanzelfsprekend dat u beschikt over een eigen auto, dat u zelfstandig 

en klantvriendelijk kunt werken en (liefst) fl exibel inzetbaar bent.

De verdiensten?

Selektvracht betaalt een bedrag per pakje en een onkosten vergoeding 

voor het gebruik van uw eigen auto. Hoe hoger het werktempo, des 

te meer u kunt verdienen. We vertellen u hier graag meer over tijdens 

een sollicitatiegesprek. 

Interesse en meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website 

www.selektvracht.nl. Wanneer u interesse heeft in een baan bij Selekt-

vracht, vindt u hier ook het sollicitatieformulier.

Pilates in De Bilt

Pilates is één van de minder bekende manieren om je lijf te onderhouden. De 

Pilatesgroep komt bijeen woensdag tussen 9.00 en 10.00 in de Dansstudio van 

Femtastic achter de Dirk Supermarkt in De Bilt. Bel met Maaike voor meer 

informatie: 06 50632807 of ga langs voor een proefl es.
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Maikel Bouthoorn wil NOVA terug 
brengen naar 2e klasse

door Martijn Nekkers

Sinds het vorige seizoen staat Maikel Bouthoorn voor de selectie van de Bilthovense korfbalvereniging 

NOVA. Van de Korfbalvereniging Ermelo kwam hij het vorige seizoen over naar NOVA. In Ermelo 

ervoer de trainer geen enkele uitdaging meer. Bij zijn nieuwe club voelt hij die wel.

NOVA was toen net gepromoveerd 

naar de 2e klasse van de zaalcompe-

titie. In de veldcompetitie kwam de 

vereniging al uit in die klasse. Het be-

stuur wilde een stabiele positie in de 

2e klasse. NOVA heeft geen ambitie 

om nog hoger te gaan. 

Het zat de nieuwe trainer niet mee. 

Aan het einde van zijn eerste jaar 

degradeerde de club al weer naar de 

3e klasse. ‘Het was eigenlijk wel te 

voorzien’, zegt hij er nu van. ‘Die 

tweede klasse was wel erg zwaar.’ 

Aan hem de taak om dit seizoen weer 

terug te komen in de 2e klasse. Hij is 

daar optimistisch over. Met de selec-

tie die er nu is moet het lukken, is zijn 

overtuiging. 

Bloeiende vereniging

De selectie treedt dit jaar aan met 

twee nieuwe spelers uit de eigen 

kweek en met één speelster die zich 

vorig jaar van buiten vestigde in de 

gemeente. Zij bleek genoeg talent en 

ervaring te hebben om in de selectie 

mee te kunnen draaien. Bouthoorn 

(42) voelt zich thuis bij NOVA. Hij 

noemt het een bloeiende vereniging. 

Met Pascal Franken dat het tweede 

team onder zijn hoede heeft, werkt hij 

aan een hoger niveau van de selectie. 

Het is de bedoeling om het peil van 

de overige trainers bij de vereniging, 

allemaal echte clubmensen, eveneens 

omhoog te brengen. Die opdracht 

heeft hij van het bestuur meegekre-

gen. Die opleiding zal gaandeweg dit 

seizoen van de grond komen. Het zal 

er toe bijdragen dat het niveau van 

alle teams omhoog zal gaan. Dat is 

overigens niet het enige doel van de 

vereniging. NOVA is vooral een ge-

zellige club, heeft hij ervaren. De be-

trokkenheid van de leden en de vele 

vrijwilligers is groot.

Inzicht

Het doel van Maikel Bouthoorn is om 

het individuele niveau van zijn spelers 

omhoog te brengen. ‘Ik wil ze vooral 

leren om inzicht te krijgen in het spel’, 

vertelt hij. ‘Ze niet alleen maar voor-

kauwen hoe ze moeten spelen. De 

spelers moeten zich bewust worden 

van wat ze moeten doen in het veld. 

Dat doen we onder meer door veel te 

praten.’ Bouthoorn: ‘Enthousiasme 

voor het spel en het plezier wat je 

kunt beleven in je sport zijn ook heel 

belangrijk. Die twee elementen horen 

gewoon bij elkaar. Het hoort bij het 

wezen van korfbal in het algemeen.’ 

Het karakter van de gemengde teams 

is een belangrijk sociaal aspect, vol-

gens Bouthoorn.‘Daardoor oogt de 

sport toch wat beschaafder dan som-

mige andere teamsporten. Bij korfbal 

zijn er nooit relletjes of vervelende 

voorvallen langs de lijn. Mede door 

deze kenmerken zit het korfbal in de 

lift in Nederland’.

Voorbereidingen

Doet de NOVA-trainer zelf nog aan 

andere sporten? Enthousiast vertelt 

Bouthoorn dat hij sinds de afgelopen 

zomer aan het kitesurfen is geslagen. 

Op het strand Horst, niet ver van zijn 

woonplaats Ermelo probeert hij zich 

die kunst eigen te maken. Daarnaast 

mag hij ook graag een vishengel uit-

werpen. 

Naast de twee avondtrainingen per 

week en de wedstrijd op zaterdag 

gebruikt hij de overige avonden van 

de week om zaken rond zijn trai-

ningswerk voor te bereiden. Daarbij 

behoort ook het bekijken van de vi-

deobeelden van toekomstige tegen-

standers. NOVA is aangesloten bij 

een systeem waarbij de aangesloten 

verenigingen de beelden van hun 

wedstrijden op Internet zetten. Trai-

ners kunnen zo hun toekomstige te-

genstanders al vast bestuderen. Het 

houdt in dat NOVA zelf ook de ver-

slagen van haar wedstrijden op deze 

site plaatst. Bouthoorn vindt het een 

perfecte manier om zich voor te be-

reiden op het volgende treffen. Nog 

niet alle verenigingen doen overigens 

hieraan mee.

Nieuwe zaal

Bouthoorn heeft een voorkeur voor de 

zaalcompetitie boven die op het veld. 

Hij noemt het spel in de zaal leuker en 

attractiever. Er is dan sprake van meer 

techniek en ook de tactiek in het spel 

is belangrijker. De entourage speelt 

een grotere rol. Toch zijn er ook spe-

lers die de voorkeur blijven houden 

voor het (kunst)gras weet hij. NOVA 

speelt zijn zaalwedstrijden in het wat 

gedateerde Wittecentrum. De NOVA-

trainer ziet wel wat in een nieuwe mo-

derne sportzaal voor zijn wedstrijden. 

Over het kunstgras en de verlichting 

op het eigen NOVA-complex is hij 

dik tevreden. Nieuwe spelers zijn 

altijd welkom en vooral mannelijke 

spelers. ‘Aan dames hebben we in het 

algemeen geen gebrek. Het wat softe 

imago dat korfbal vroeger wel had 

bestaat echt niet meer’, vertelt hij en-

thousiast. Hij nodigt belangstellenden 

graag uit om eens bij zijn vereniging 

te komen kijken hoe leuk korfbal wel 

is.

Maikel Bouthoorn, trainer van korfbalvereniging NOVA.

DOS raakt door verlies koppositie kwijt
Vorige week tegen Hebbes startte DOS al niet erg scherp, maar kon de ploeg toch nog bijschakelen 

en de wedstrijd winnen. DOS had hier niet veel van geleerd, want zaterdag tegen Huizen werd er 

wederom onvoldoende geconcentreerd gestart, wat resulteerde in de tweede seizoensnederlaag.

Binnen twee minuten stonden de 

Westboekers al met 2-0 achter. In de 

verdediging werden enkele kleine 

overtredingen gemaakt en de scheids-

rechter strooide met vrije ballen voor 

de thuisclub, die hier wel raad mee 

wist. Bij 3-0 lukte het DOS na zeven 

minuten een tegengoal te scoren. Hui-

zen koesterde het balbezit en speelde 

met lange aanvallen. DOS speelde 

weliswaar een tempo hoger, maar was 

de bal veel te snel kwijt. Het schot 

was onvoldoende overtuigend, maar 

ook de reboundduels waren meestal 

voor de thuisploeg. 

Toen DOS bij 3-1 ook nog een op-

gelegde kans vanaf de strafworpstip 

miste, was wel duidelijk dat het een 

moeizame wedstrijd zou worden. Het 

was een uitgelezen moment om na 10 

minuten weer volledig in de wedstrijd 

te zitten, maar dit was deze dag niet 

aan DOS besteed. DOS bleef in de 

1e helft  volharden in domme over-

tredingen in de verdediging. Aanval-

lend was vooral het 1e aanvalsvak 

onmachtig.

Na rust begon DOS bij een stand van 

8-4 aan een inhaalrace. Huizen wist 

de hele tweede helft nog maar twee 

keer te scoren en concentreerde zich 

vooral in het tempo uit de wedstrijd 

te halen. DOS kwam wel dichtbij en 

zelfs tweemaal op één punt, maar 

voordat DOS de gelijkmaker kon 

scoren, was het Huizen dat scoorde. 

Als DOS die mindere perioden uit de 

wedstrijd en met de juiste instelling 

het veld in gaat kan het bovenin blij-

ven meedraaien.  Door het verlies is 

DOS de koppositie kwijt en staat nu 

twee punten achter op koploper Mad-

joe.

DOS 2 won wel van het reserve team 

van Huizen. Door de 10-14 winst 

blijft DOS mede koploper. Aan-

staande zaterdag speelt DOS de laat-

ste wedstrijd voor de zaalcompetitie. 

Thuis in Westbroek begint de wed-

strijd tegen Arena om 16.00 uur.

Nova sleept de punten binnen
Zaterdag 6 oktober speelde Nova haar laatste thuiswedstijd op het veld. Het eerste team  

van de Bilthovense korfbalvereniging moest aantreden tegen Vriendenschaar, een van de  

drie koplopers in poule 2E. Alles beloofde een spannende en zware wedstrijd te worden.  

Coach Maikel Bouthoorn maakte duidelijk dat deze wedstrijd gewonnen moest  

worden om zo los te komen van de andere teams.

Al tijdens het inschieten, onder bege-

leiding van stevige muziek, werd dui-

delijk dat Nova scherp aan de wed-

strijd wilde beginnen. 

Binnen 5 minuten kon Nova dan ook 

de eerste twee goals naar zich toe 

trekken door twee afstandsschoten 

van Job Paauw. Nova was vastbera-

den om dit spel voort te zetten. He-

laas, snel na de vakwissel was het 

Vriendenschaar die een goal scoorde. 

Nova had de meeste kansen van de 

twee teams, maar rondde deze niet 

goed af. Toch wist Nova bij rust op 

een voorsprong te komen van 5-4.

Na de rust betrad Nova goed gemoti-

veerd het veld, maar Ondanks waar-

schuwende woorden van de coach 

viel Nova in de beruchte ‘10-minu-

ten-na-rust-dip’ en kwam met twee 

goals achter. Jaco Schippers werd in 

het veld gebracht om meer aanval-

lende kracht te creëren waarna direct 

gescoord werd en Lisa Rademakers 

de gelijkmaker in het mandje legde. 

In de laatste minuut stond het 8-8 en 

moest Nova een goal maken om zo de 

twee belangrijke punten te pakken. 

Jaco wist in die minuut twee keer de 

korf te vinden, waardoor de eindstand 

10-8 werd bereikt.

TZ D1 kampioen
TZ D1 werd vorige week al ongeslagen kampioen, maar vierde dit zaterdag 

in de laatste thuiswedstrijd van dit veldseizoen. Met oranje haren, span-

doeken en veel publiek moest TZ tegen Midlandia. Ook tegen deze tegen-

stander was TZ de gehele wedstrijd de betere, maar had het moeite met het 

scoren van de vele kansen. Het team bleef er hard voor knokken en ondanks 

de verre van ideale weersomstandigheden werd er negen keer gescoord. De 

wedstrijd eindigde in 9-5 en de D1 mag zich de terechte kampioen noemen.

Stan, Didier, Wessel, Stefan, Dennis, Sanne, Joelle, Tessa en Marlijn. Coa-

ches Anita en Bertine. Trainer Jesse ontbrak helaas omdat hij zelf moest 

spelen. (foto Daniel van Utrecht)
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van 
De Vierklank kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs € 50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek 
betalen - zie 2.)

❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in  
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

❏ Cursussen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

❏  Gefeliciteerd (Nieuwe vaste rubriek: 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. 
€ 10,00. tot 50 tekens meer + € 3,50)

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 
kunt u per mail een eenmalige machtiging afgeven.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam  .....................................................................................................................................

Adres  .......................................................  PC/Plaats  ............................................................

Tel  ................................................  Bedrag  ...............................  Voldaan  .............................

Let op!  prijzen gewijzigd

Nieuws / Agenda / Informatie
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.rtvdebilt.nl

Te koop aangeboden

2 MATRASSEN, merk Mts 

Prestige 80x200x24cm. Zo 

goed als nieuw. € 75,- per stuk. 

Tel. 0346-212532

KONIJNENHOK te koop, 

Splinternieuw, nooit gebruikt. 

Afm. 120x50 cm.  € 119,-. Tel. 

030-2382290 / 06-20868586

Gratis af te halen in M'dijk 

(zolder) 4 alcantara lichtblau-

we (gebruikte) eettafel faui-

teuils. Tel. 06-53197027 (na 

12.30 uur)

Ikea opbergmeubel licht eiken 

85x30 (nieuw in doos) Nu  

€ 19,- met schuifdeksel.

er zijn digi foto’s van. Tel 

06-14296453

Eenpersoons (logeer)opklap-

bed, met lattenbodem (hou-

tenomlijsting).  € 12,48. Tel. 

06-14296452

Nieuw in doos voor het, maken 

van kaarten, een Double-Do.  

€ 49,-. Tel. 030-2946021 of 

06-39211891.

Mooie grenen kast 

h x b x d = 1 2 0 x 1 4 0 x 5 0 c m . 

Glazen deurtje, dicht kastje, 

laadjes. Gratis op te halen. Tel. 

0346-835608

Voor de caravan. 

Koffiezetapparaat. Waterkoker. 

Oventje. Elk  € 5,-. Kleine 

koelbox.  € 5,-. Tel. 0346-

212240

Opvouwbaar kampeerbedje, 

gazen zijkanten, blauw/groen/

wit pastel, merk Cam.  € 10,-. 

Maxi cosi baby autostoeltje 

met dierenplaatjes. bijgele-

verd een verkleiner voor kleine 

baby's.  € 10,-. Maxi cosi baby 

autostoeltje blauw met verklei-

ner voor kleine baby's en zon-

neschermpje.  € 10,-. Chicco 

wipstoeltjes blauw 2 stuks per 

stuk  € 5,-. Bébé comfort auto-

stoeltje blauw.  € 10,-. Tel. 

0346-211514

Nieuwe ponshulp (nog in ver-

pakking) ‘Carl’.  € 12,-. Tel. 

030-2202996

Kunstkerstboom 1.55 m com-

pleet met zilveren ballen / slin-

gers en Philips kaarsverlich-

ting €39,00. Hobbyboek kerst-

kaarten maken van La Rivière  

€ 6,00 Tel. 030-2202996

Blank houten tafeltje 35x35x35 

cm.  € 5,-. Tel. 030-2202996

Donkerbruin leren dameslaar-

zen, nieuw. Maat 39.  € 125,- 

voor  € 49,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe alarmklokradio 

Digital.  € 5,-. 50 luxe kerst-

kaarten met envelop in folie-

zakje, voor markt of braderie 

o.a.  € 25,-. Tel. 030-2202996

Z.g.a.n. sportief damesjack 

roze/wit/donkerblauwe hori-

zontale streep, maat M.  € 25,-. 

Tel. 030-2202996

Hobbelpaard voor peuter/

kleuter.  € 7,50. Logeerbedje 

Prenatal met draagtas + 

matras.  € 20,-. Tel. 030-

2291160

Gratis af te halen 1 zak 25 

kg Knaufmachine, spuitgips, 1 

zak 25 kg. Bouwmaat, cement. 

Tel. 0346-214011

Beige kinderledikantje afm. 

60x120cm. met matras. 

Gebruikt voor 1 kind.  € 30,-. 

Tel. 0346-214084

Zinken grijze gieter, klein 

model, voor in de tuin.  € 15,-. 

Tel. 0346-214084

Videobanden van Swiebertje 

deel 1, 3, 5 en 7. Samen  

€ 10,-. Tel. 0346-214084

Fietsen/brommers

Gevonden bij sportvelden 

Groenekan; kinderfiets vol-

ledig intact, groene velgen. 

Aangetroffen in de sloot. Voor 

informatie: 030-2932595.

Personeel gevraagd

Wij zoeken voor onze doch-

ter iemand die (beginners)

KEYBOARDLES kan geven 

in de regio Maartensdijk. Tel. 

06-55701549

Wil jij (student /scholier) ons 

helpen (1x per 2 weken) met 

het ONDERHOUD van onze  

-onder architectuur aange-

legde- goed verzorgde, geva-

rieerde tuin in Hollandsche 

Rading? Wij waarderen jouw 

reactie op 035-5772013.

SSW De Bilt zoekt 

Medewerker huuradministra-

tie-servicekosten, zie pag. 10

SSW De Bilt zoekt een 

lid van de Raad van de 

Commissarissen, zie pag. 14

Personeel aangeboden

Technisch VAKMAN biedt 

zich voor langere periode aan 

als huismeester o.i.d. voor 

kluswerk. Tel. 06-42417376 

SCHIPHOL  € 37,50!!! in luxe 

Volvo Combi (max.2pers.) Bel 

Arthur 06-45624367

Tuin ruimen, dakgoot, tim-

merwerk, reparatie rolluiken. 

KORTING voor 65-plus. Tel. 

06-17896843 Hans Groenekan

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Tijd voor een nieuwe 

coupe! Kom naar BETTY'S 

CORNER! Elke woensdag 

en vrijdag in Maartensdijk. 

Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

Thuis KAPSTER Karine 

0346-211141. Geknipt voor 

thuis dames, heren en kinde-

ren zijn welkom

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 

Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-

dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 

prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-

212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 

06-54967985

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-

werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 

Tel. 06-20166310, te Groenekan
 

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto's en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn is coach in 

leerprocessen van  (hoog)begaafden. Telefoon 030-2258350; 

www.MPGcoaching.nl  

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl

Een complete Frais Monde gezichtsbehandeling 

voor maar € 49,50.

Frais Monde producten bevatten thermaal bron water met zeer 

veel werkzame zouten en mineralen. 

Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel: 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Is uw tuin aan een najaarsbeurt toe? Dan bent u bij ons 

aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u bellen 

naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Oppas/ gastouder aan huis gezocht voor gezin in Bilthoven. 

3 kids (4, 8 en 11jr). Di en do 13u tot ong 18.30u. 

Aantrekkelijk uurtarief. Info: oppasbilthoven@gmail.com. 

Oppas/ gastouder aan huis gezocht voor gezin in Bilthoven. 

4 kids (3, 5, 10 en 12 jr).Wo/Vr middag. 

Aantrekkelijk uurtarief. Tevens huishoudelijke hulp gezocht 

voor ca. 6 uur per week. Info: paulinesch@live.nl. 

 
Combinatie mogelijk

Vind je wiskunde moeilijk? Ga je wel een voldoende halen 

voor het kernvak wiskunde? Evvstudio in Bilthoven heeft de 

expertise en de ervaring je met één-op-één bijlessen wiskunde 

en/of rekenen te helpen.Telefoon: 06 36431180; e-mail: ellen@

evvstudio.nl; info: www.evvstudio.nl.

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 14 voor de SWO cursussen!

Workshops tekenen, schilderen, aquarelleren. Ervaren 

docent/beeldend kunstenaar geeft in Bilthoven, op een mooie 

locatie, genoemde workshops. Geschikt voor bedrijf, bank, 

team,vrienden enz. Groepen van 2 t/m 10 personen. Inclusief 

materiaal en koffie en lunch overdag en koffie ‘s avonds! Ook 

privéles mogelijk. Wilt u meer weten? Tel. 030 2292461 

Workshop Super Bonbons! Zin in een gezellige avond met 

chocolade en supergrote bonbons maken? Kijk op http://

www.jannybakkerpatisserie.nl/ en kijk op de agenda en schrijf 

in. Of bel: 06-22871781 Onze workshopruimte is op de 

Voordorpseweg 9. De thee en koffie staan klaar.

Proefles Zumba® woensdag 24 oktober 2012 Op woensdag 

24 oktober van 19.00 tot 20.00 uur is iedereen welkom om 

een proefles Zumba® mee te doen in de gymzaal van de Van 

Dijckschool in Bilthoven. Zumba® is een dans-fitness pro-

gramma op Latin muziek, waarbij we dansen op ritmes zoals 

salsa, merengue, cumbia en reggaeton. Elke les is een feest! 

Aanmelden via: zumbabilthoven@gmail.com. Kosten: € 5,-. 

Meer info: http://marjoleinh.zumba.com

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Mitland Bowling | 3573 PT Utrecht | 
T: 030 271 58 24 | W: www.mitlandbowling.nl

Bowlen in Utrecht 

Trek je bowlingschoenen aan 

en ervaar de gezelligheid 

bij Mitland Bowling.

NOVA D2 kampioen 

Onder leiding van nieuwe coaches en trainers is Nova D2 afgelopen zaterdag 

ongeslagen kampioen geworden. Na het behalen van het kampioenschap werd 

dit door het team uitbundig gevierd en ontvingen ze allemaal een mooi gemaakt 

shirt. Op de foto: Tessa, Rianne, Bjorn, Milan, Maarten, Rody, Yenna, Noor, 

Melissa, Anne, Sylvie. (Pieter Jeuning)

Het is herfst en er komt storm en regen

met ook weer veel blad op de wegen

verder last op het spoor

want de trein glijdt dan door

die kan daar nog steeds niet goed tegen

Guus Geebel Limerick

Ook adverteren? 

Bel dan 0346 21 19 92
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Beide ploegen waren nog puntloos 

en startten in eerste instantie behou-

dend, maar de wedstrijd ontwikkelde 

zich tot een sensationele en kletsnatte 

derby. Philip Meulenbroek bracht 

Voordaan in de eerste helft aan de lei-

ding en mede door een aantal goede 

reddingen van Wytse Engelsman 

was de ruststand 1-0. SCHC kwam 

fel uit de kleedkamer en de Nieuw-

Zeelander Stephen Jenness schoot de 

club uit Bilthoven op gelijke hoogte 

uit een strafcorner. Voordaan was uit 

de eerstvolgende aanval gelijk weer 

gevaarlijk en Maarten Nyst maakte 

met een backhandschot de 2-1. Er 

volgde een spannende slotfase, maar 

er vielen geen goals meer. Het werd 

een historische avond in Groenekan. 

Nooit eerder wist Voordaan een thuis-

wedstrijd te winnen in de Hoofdklas-

se en uitgerekend tegen plaatsgenoot 

SCHC lukte het dat keer wel.

Zeist

Er werd afgelopen weekend een 

dubbel programma afgewerkt in de 

Hoofdklasse. Zondag stonden de 

heren van Voordaan in Zeist alweer 

tegenover een andere streekgenoot: 

Schaerweijde. Voordaan kwam goed 

uit de startblokken en al in de derde 

minuut op voorsprong door een aan-

val over veel schijven die uiteindelijk 

door Philip Meulenbroek kon worden 

afgerond. Daarna was er veelvul-

dig balbezit, maar tot kansen leidde 

dit niet. Schaerweijde loerde op een 

snelle uitbraak en kreeg na een kwar-

tier spelen een strafcorner, die werd 

benut door de Nieuw-Zeelander Matt 

L’Huillier.

Het speelbeeld uit de eerste helft her-

haalde zich in de tweede. Het keer-

punt kwam na vijftig minuten toen 

Philip Meulenbroek met geel voor 

tien minuten naar de kant moest en 

Mark Noë de 2-1 voor de thuisclub 

kon aantekenen. Voordaan ging met 

alle energie nog op jacht naar de ge-

lijkmaker en kwam meerdere keren 

voor het Zeister doel. Pieter Wouden-

berg zag vlak voor tijd zijn inzet na 

een mooie een-twee nog net gekeerd 

door de keeper. Na het laatste luit-
signaal was de teleurstelling dan ook 

groot. Keeper Wytse Engelsman: ‘Ik 

heb vandaag gewoon niets te doen 

gehad. Hier had echt veel meer inge-

zeten.’

Dames

De dames van Voordaan konden net 

als vorige week ondanks goed spel 

een nederlaag niet voorkomen. On-

danks een duidelijk overwicht braken 

een aantal onnodige verdedigende 

fouten Voordaan op in en tegen Hui-

zen. Hierdoor keken de bezoekers bij 

rust tegen een 2-0 achterstand aan. In 

de tweede helft pakten de Groene-

kanse dames de draad weer vol vuur 

op. Lisa Geritssen tekende voor een 

snelle tegentreffer en Voordaan bleef 

de aanval zoeken. Het was echter 

Huizen dat tegen de verhoudingen 

in de wedstrijd afsloot met een tref-

fer uit een strafcorner. ‘De weg naar 

de kampioenspoule lijkt inmiddels 

bijna afgesloten, al weet je het nooit. 

Als we de kansen gaan benutten, dan 

maken we het alle tegenstanders heel 

erg moeilijk,’ aldus assistent-coach 

Martijn Muller.

Aanstaande zondag komen de heren 

van Bloemendaal op bezoek in Groe-

nekan. Vijf jaar geleden zorgde Voor-

daan nog bijna voor een verrassing 

tegen de ploeg van Teun de Nooijer. 

De wedstrijd begint om 14.45 uur, 

daarvoor speelt Dames 1 thuis tegen 

koploper HIC om 12.45 uur.

Voordaan wint Biltse derby en verliest in Zeist

De heren van Voordaan hebben voor een sensatie gezorgd door in eigen huis plaatsgenoot SCHC

te verslaan. In een zinderende en kletsnatte wedstrijd werd het vrijdag 2-1 voor de thuisclub.

Philip Meulenbroek brak vrijdag de wedstrijd tegen SCHC open en was 

zondag tegen Schaerweijde opnieuw trefzeker voor Voordaan. (Foto: www.

guidovanderburg.com)

Onder leiding van de goed leidende 

scheidrechter Bax kwam SVM goed 

controlerend voetballend uit de start-

blokken. Zonder de geblesseerde Je-

roen Geurtsen en vakantie houdende 

Engel ontspon zich een spannende 

eerste helft met een veel op balbezit 

spelend Almere en een gevaarlijker 

SVM. Schoten op het doel, voldoende 

corners, gevaarlijk spelsituaties in het 

strafschop gebied van Almere, maar 

geen 1-0 voorsprong voor SVM bij 

de rust. 

De tweede partij begon zoals het 

eerste was geëindigd: veel spanning, 

weer kansen en een attente SVM ver-

dediging. Voor de toeschouwers een 

leuke wedstrijd; voor de twee teams 

de vraag: wie scoort de openingstref-

fer? De kansen kwamen er wel voor 

de topscoorders van de thuisclub 

Mike de Kok en Tom Jansen, maar de 

afronding ontbrak. Almere had veel 

balbezit, maar werd niet echt gevaar-

lijk, mede door de weer goed spelende 

Wessel Schuller. De verdediging van 

Almere werd langzaam maar zeker 

onzekerder en een verkeerde terug-

speelbal verdween door een keepers-

fout in het doel (1-0 voor SVM). De 

Maartensdijkers mogen zichzelf aan-

rekenen dat de voorsprong niet groter 

werd. Kansen genoeg, maar scoren 

niet. Zelfs een toegekende strafschop 

werd door de anders trefzekere aan-

voerder Kevin van Dronkelaar niet 

benut. Op basis van werklust, goed 

gecontroleerd spel verdiende SVM de 

volle winst.

SVM staat nu weer op de 3e plaats 

met 2 punten achterstand op FC Drie-

bergen en nabuur Sv Loosdrecht. 

Jammer dat Tom Jansen met een ern-

stige blessure moest worden gewis-

seld. Jorn Brefeld en Bas van Dijk 

vielen sterk in. 

SVM 2 blijft het ook goed doen. 

Thuis werd het 2-2 tegen koploper 

Odysseus 2. Volgens de beide trainers 

Remco van de Brink en Sjoerd Harte 

een gelatteerde uitslag. SVM speelt 

a.s. zaterdag in Amersfoort tegen De 

Posthoorn en SVM 2 reist af naar 

Delta Sports in Houten.

Almere scoort voor SVM
SVM was gewaarschuwd: Het altijd lastige FC Almere doet dit seizoen ook weer mee voor de 

hoofdprijzen in de 3e klasse. Almere won de vorige week overtuigend met 6-0 thuis van Altius, terwijl 

SVM net niet verder kwam dan een gelijkspel. Gezien de felheid en de werklust op de trainingen 

moesten de geel blauwen in staat zijn om de drie punten in Maartensdijk te houden.

SVM heeft goede zaken gedaan door met 1-0 te winnen van FC Almere.  

[foto Jeroen Kemp]

Tweemaal Zes
verslaat hekkensluiter 

Na de belangrijke overwinning op Tjoba vorige week, stond afgelopen za-

terdag hekkensluiter Kinderdijk op het programma. Kinderdijk heeft een 

aantal nieuwe spelers in moeten passen en heeft het erg lastig op dit mo-

ment. Tweemaal Zes heeft de nodige punten behaald, maar is ook druk zoe-

kende naar de juiste spelcombinaties.

De start van de wedstrijd was voortvarend en beide ploegen wisten in hun 

eerste aanval te scoren. Duidelijk was dat Kinderdijk geen echte spitsen in 

de ploeg heeft maar veel de bal laat gaan en vooral scoort als de tegenstan-

der een gat laat vallen. Zaak voor Tweemaal Zes dus om geconcentreerd en 

geduldig te verdedigen. Aanvallend had Tweemaal Zes over in de rebound 

en kon er veel geschoten worden. Ondanks de 9 doelpunten in de eerste 

helft waren er toch te veel onzorgvuldigheden in het spel van Tweemaal 

Zes. Kinderdijk had op een grotere achterstand gezet moeten worden bij 

de rust.

Na de 6 – 9 ruststand was het belangrijk om de tweede helft goed te starten 

om het verschil weer uit te bouwen. De hervatting begon niet scherp, maar 

toch werd er al snel uitgelopen naar 6 – 13. Beide ploegen hadden vervol-

gens moeite om de korf te vinden en de stand bleef hangen bij 8 – 14. Een 

veilige voorsprong die niet meer uit handen werd gegeven. In de laatste 

minuten van de wedstrijd kwamen de reserves Anita Broekhuizen, Miranda 

Verheul, Daniel Meijers en Frank Timmer nog in het veld. Kinderdijk kwam 

iets dichterbij, maar bij 14 – 17 loot de goed leidende scheidsrechter voor 
het einde van de wedstrijd.

Het tweede team speelde uit tegen Koploper KVS 3. Voor Tweemaal Zes 2 

de kans om gelijk te komen met de koploper. Na een 5 – 5 ruststand wist 

KVS uiteindelijk aan het langste eind te trekken. De ploeg uit Schevenin-

gen bleek over de betere schutters te beschikken. Volgende week spelen 

Tweemaal Zes 1 en 2 thuis tegen Oranje Wit uit Dordrecht. Het belooft een 

spannende wedstrijd te worden, want de ploegen ontlopen elkaar niet veel 

op de ranglijst.

FC De Bilt zoekt oefenpartner
De competities draaien volop, maar door een ongelijk aantal teams in de competitie komt het wel eens voor dat een 

elftal een vrije dag heeft. Maar tijd om thuis te zitten? Ho maar! Juist een mooie gelegenheid om te oefenen. Maar 

dan moet je wel een tegenstander hebben.

FC De Bilt 3 heeft daarom een oproep op het forum van Voetbal.nl geplaatst. De ploeg uit de reserve vierde klasse 

wil zaterdag 20 oktober graag een oefenwedstrijd spelen. Waar de wedstrijd gespeeld wordt is de mannen uit De Bilt 

om het even. Uit of thuis, het maakt niet uit. Alleen over de tijd willen ze meebeslissen: Tussen 11.30 uur en 15.00 

uur. Mooie tijd toch voor een potje voetbal?

Centrals terug
in de hoofdklasse

Het is dan toch gebeurd. De dames van Centrals 1 zijn er in geslaagd in 1 

jaar terug te keren in de Hoofdklasse. Twins werd overtuigend met 2-0 en 

6-2 verslagen.

Na de 0-1 en 5-2 van vorige week, waren de kansen behoorlijk groot ge-

worden. Centrals was toen gewoon beter en dat bleek ook zondag (zaterdag 

stonden de velden onder water, dus spelen was onmogelijk). Het bleef in de 

eerste wedstrijd lang 0-0 maar in de vijfde inning was het raak. Shephanie 

Ruiter scoorde 1- 0. Zij was een van de twee beste slagvrouwen; Eva Voort-

man was de andere. Zij sloeg een home-run door de bal in het rechtsveld 

tegen het hek te slaan. De rechtsvelder van Twins had veel tijd nodig, waar-

door Voortman op hoge snelheid kon scoren: 2-0, de eindstand.

In de tweede wedstrijd begon pitcher Lindsey Vanderlugt opnieuw, maar 

werd net iets meer geraakt dan in de 1e wedstrijd, maar in de 3e inning 

herstelde Centrals de orde. Op een stootslag van Sarah Vandermeire en drie, 

echte drie fouten va Twins scoorden Petia Sokolova, Eva Voortman en... Sa-

rah zelf. Drie punten uit een stootslag: dat komt niet vaak voor. Vervolgens 

liep Centrals uit naar 5-1 en 6-1 en werd het uiteindelijk 6-6 voor Centrals. 

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn begonnen: voor 1 november 

moet de nieuwe selectie bekend zijn.
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advertentie

Opschoners gezocht om heide 
Beerschoten een kans te geven

door Lilian van Dijk

Nog maar een paar struikjes hei zijn over van het laatste Biltse heideveld tussen Beerschoten en  

het Panbos. Onlangs is een streep gehaald door een conceptbeheerplan om dit terrein te ontdoen  

van alles wat de groei en aangroei van hei in de weg staat. Biltenaar Jelle van der Zee hoopt  

mensen te vinden die dit stukje natuur vrijwillig een paar keer per jaar willen opschonen.

Jelle van der Zee is opgegroeid in Bilt-

hoven en woont al 44 jaar in De Bilt, 

niet ver van het voormalige heideveld 

bij de zandverstuiving De Heintjes-

kamp, ten oosten van het pompsta-

tion van de Utrechtse Waterleiding. 

‘Dit gebied is pas in 1966 eigendom 

van stichting Het Utrechts Landschap 

en sindsdien opengesteld voor het 

publiek. Oorspronkelijk bestond de 

Utrechtse Heuvelrug, waarvan het 

deel uitmaakt, uit zandverstuivingen 

en heidevelden. In tweehonderd jaar 

tijd is het overgroeid met berken, 

vliegdennen en vogelkers Veel vlieg-

dennen zijn inmiddels al uitgegroeid 

tot grove dennen. Later zijn er nog 

beuken en eiken bijgekomen, zodat 

het nu een gemengd bos is.’ 

Met weemoed denkt hij terug aan het 

verleden: ‘In 1968 was het hier een 

oase. Eind augustus/begin september 

was alles paars. Ik heb dat heideveld 

in de loop der jaren steeds kleiner 

zien worden. In 2005 heb ik boswach-

ter Aalt van den Hoorn gevraagd om 

dat stuk te schonen. Hij had daartoe 

de bevoegdheid, maar omdat Het 

Utrechts Landschap andere prioritei-

ten had, is het niet gebeurd.’ De te-

loorgang van de Biltse heidevelden 

betreurt hij enorm. ‘In dit gebied is 

alleen nog hei te vinden op het terrein 

van Golfclub De Pan en in de Biltsche 

Duinen.’ In 2010 informeerde Van der 

Zee opnieuw naar de mogelijkheid de 

hei weer een kans te geven en kreeg 

goed nieuws. ‘Ik kreeg te horen dat er 

een conceptbeheerplan lag waarin dat 

was opgenomen.’

Vrijwilligers

Toen van der Zee in De Vierklank 

las dat er allerlei plannen voor Beer-

schoten waren, had hij nog even hoop 

dat het schonen van het heideveld bij 

De Heintjeskamp ook ter sprake was 

gekomen. ‘Ik zag er niets over staan, 

daarom heb ik boswachter Aalt van 

den Hoorn gebeld. Hij vertelde me dat 

het uit het conceptplan was geschrapt 

en dat er alleen een aantal publieke 

voorzieningen zullen worden gere-

aliseerd.’ Van der Zee verduidelijkt: 

‘Volgens het oorspronkelijke concept-

beheerplan zou dit perceel van zeker 

vijf hectare bos helemaal vrijgemaakt 

worden van vliegdennen, berken en 

grove dennen om zo de heide, die nog 

overal in losse struikjes zichtbaar is, 

weer voorrang te geven’, weet Van 

der Zee. ‘Helaas eist de provincie 

Utrecht, die hiervoor stichting Het 

Utrechts Landschap subsidie zou ge-

ven, dat ter compensatie ergens anders 

vijf hectare bos moet worden geplant. 

Een dergelijk perceel is er niet.’ Hij 

vervolgt: ‘Bovendien is boswachter 

Aalt van den Hoorn in het kader van 

bezuinigingen een BZP’er geworden, 

een boswachter zonder personeel. Hij 

kan alleen nog maar toezicht houden 

en is afhankelijk een algemene bos-

ploeg. Die heeft voor dit heideherstel 

geen tijd.’ Van der Zee laat het er niet 

bij zitten. ‘Ik kan het bijna niet aan-

zien hoe er jaar op jaar steeds minder 

heide groeit.’ Daarom heeft hij een al-

ternatief plan bedacht: ‘Misschien dat 

vrijwilligers als “Heikrekels” onder 

toezicht van de boswachter zonder 

personeel een paar dagen per jaar het 

laatste Biltse heideveldje willen vrij-

maken van opschot van vliegdennen 

en berkjes tot bijvoorbeeld een veld 

van honderd vierkante meter.’ Schert-

send stelt hij voor, refererend aan een 

schilderij van de negentiende-eeuwse 

Franse kunstschilder Manet: ‘Met in 

de bloeitijd als beloning een “déjeu-

ner sur l’ herbe” met picknickmanden 

en schaars geklede vrouwen.’ 

Jelle van der Zee is bereid deze da-

gen als coördinator te fungeren. Wie 

interesse heeft kan hem bellen via 

06-18376126 of mailen: jellejazz@

gmail.com.

Van der Zee zoekt enthousiaste mensen die de handen uit de mouwen willen 

steken om in het gebied bij de Heintjeskamp opschot van berken, dennen en 

eiken te verwijderen om de heidestruiken weer licht en ruimte te geven, zodat 

er weer een heideveldje ontstaat. 

Oproep Commissie  

Open Monumentendag

Tijdens Open Monumentendag op 8 september jl. is bij de familie Copijn 

aan de Groenekanseweg 90 in Groenekan dit naambordje met de naam 

‘Copijn’ verdwenen. Wie er meer van weet wordt verzocht te bellen met 

0346 211256.

tel. 06 23526854 - info@praktijkvoorvoetmassage.nl - Voordorpsedijk 28, Groenekan

www.praktijkvoorvoetmassage.nl

Gun jezelf een ontspannende Voetmassage
Een Voetmassage kan zorgen voor totale ontspanning. Hilde Jansen 
van de Praktijk voor voetmassage: “Mensen moeten heel veel in het  
leven, vooral van zichzelf. Dat veroorzaakt vaak spanning op het  
lichaam en weerhoudt een goede doorstroming van de energie. Mijn  
cliënten komen bij mij ontspannen, ik gebruik de voeten als ingang tot 
het lichaam. De energie laat ik weer stromen en kan ik bijsturen. Het 
lichaam laat in ontspanning tijdens zo’n voetmassage gebeuren wat  
gebeuren moet.” 

Naast Voetmassage is Hilde ook gespecialiseerd in Numerologie. Door 
Numerologie kan je meer over jezelf te weten komen. Waarom gebeuren 
dingen, waarom reageren we zoals we doen en kunnen we het leven beter  
begrijpen? Numerologie geeft antwoorden op deze vragen. Hilde: “Een geboorte- 
datum en naam kunnen veel vertellen. Deze geeft aan waar mensen op  
kunnen vastlopen, welke karakterstructuren zij hebben en welke thema’s kun-
nen blijven terugkeren. Je bent natuurlijk nooit één nummer, het is een hele  
doorberekening in combinatie met de gesprekken die we voeren. Uiteindelijk geeft 
dit antwoorden op vragen die mensen hebben over zichzelf of een ander.”

Wil je hier graag meer over weten? De praktijk heeft 
nu een aanbieding: Bij een voetmassage krijg je nu 
ter kennismaking als je wilt, een Numerologieconsult 
kado. Een Voetmassage duurt één à anderhalf uur en 
kost 30 euro. Je kunt bij de praktijk voor voetmassage 
ook terecht voor een kadobon als je iemand anders wilt 
verwennen met een voetmassage.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan  0346 21 19 92

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Zaterdag 13 oktober  
"NIEUWE A LA CARTE KAART"

Woe.
10-10 "KLIEKJESDAGEN" 

Div. vlees, vis  
en vegetarische gerechten

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
11-10
Vrij.

12-10
Woe.
17-10

Kalfsentrecote  
met béarnaise saus

of
In de roomboter  

gebakken sliptongen

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
18-10
Vrij.

19-10

HARTELIJK BEDANKT!

Dankzij uw warme belangstelling waren onze open dagen boven verwachting. 
Bedankt!

We bieden u de volledige Stomerijservice
Daarbij een verrassend ruim assortiment Lederwaren enzo:

Modieuze
haaraccessoires

Soldaten
speelgoed/
-kleding

Lederen
tassen

Castelijn en
Beerensmeisjes jongens

Exclusieve beenmode

U vindt bij ons nu ook: trendy colshawls, poncho’s en beenwarmers

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur


