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Grote belangstelling voor 
energieprojecten

door Henk van de Bunt

Zaterdag 13 oktober opende Duurzaamheidswethouder Dolf Smolenaers onder extreem 
zeldzame oktoberzonnestralen en in aanwezigheid van een behoorlijk aantal deelnemers het 

tweede zonnedak van Biltstroom bij zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk.

Begin juli was de verkoop gestart 
van 299 zonnepanelen op de grote 
koeienstal van zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg in Maartensdijk. Ie-
dereen in de omgeving - binnen de 
juiste postcode - kon een of meer 
panelen reserveren. Zo zorgden 
deelnemers gezamenlijk voor meer 
lokaal opgewekte duurzame ener-
gie en delen ze in het rendement. 
De nieuwe lokale energiecoöpe-
ratie Biltstroom organiseerde dit 
project in samenwerking met Mar-
jolein en Wouter van Oostrum van 
de Zorgboerderij. Met de uitbrei-
ding van de stal zagen zij moge-
lijkheden voor de eigen duurzame 
energievoorziening, maar ook voor 
een collectief project. Wouter van 

Oostrum: ‘Op het dak van onze 
koeienstal kwam na de verbouwing 
enorm veel ruimte. Een klein deel 
gebruikten we voor zonne-energie 
voor de zorgboerderij. Maar er 
bleef nog heel veel plek over. Alle 
299 panelen zijn weg; 50 hebben 
we er zelf gehouden en de rest is 
door anderen gekocht. Heel mooi’. 

Elektrische auto
Christoph Buter (Beng!) verwel-
komde de aanwezigen, vertelde iets 
over Beng! en Biltstroom en inter-
viewde daarna twee deelnemers 
van het zonnepanelenproject. Ad 
Vrijsen uit Maartensdijk zag zijn 
stroomverbruik toenemen, van-
wege het gebruik van zijn elektri-

sche auto. Met de zonnepanelen bij 
Nieuw Toutenburg wekt hij nu de 
benodigde extra groene stroom op. 
Alexander Knottenbelt uit Biltho-
ven sprak zijn waardering uit voor 
de heldere informatievoorziening, 
het vlotte aanmeldproces en de 
snelle beantwoording van vragen 
door Biltstroom’. 

Climate Planet
Wethouder Dolf Smolenaers ver-
telde de gehele week al met Duur-
zaamheidsthema’s in de weer te 
zijn geweest: ‘Eerder was ik er al 
met de fiets op uit in Hollandsche 
Rading. Ook was ik deze week op 
uitnodiging met politieke collegae 
te gast in Utrecht bij de internati-

onale Climate Planet, die voor het 
eerst naar Nederland was gekomen. 
Tot 3 november staat een 20 me-
ter hoge wereldbol op het nieuwe 
Jaarbeursplein in Utrecht. De Cli-
mate Planet biedt een ongekend 
indrukwekkend beeld van de aarde. 
In een ruimtereis wordt je meege-
nomen van de Big Bang tot in de 
verre toekomst. De 360 graden film 
toont de urgentie van klimaatver-
andering en biedt inspiratie voor 
een duurzame toekomst. Maar nog 
veel meer viel mij de uitspraak van 
de ietwat teleurgestelde voorzitter 
van het Klimaatberaad Ed Nijpels 
op: ‘Landelijke politici trappen 
op de rem, maar plaatselijk zijn 
de duurzaamheidontwikkelingen 
niet te stoppen’. Vandaag zien we 

weer eens het gelijk van deze uit-
spraak’. Smolenaers sprak namens 
het College zijn waardering en te-
vredenheid uit over de initiatieven 
en projecten en vooral over de gro-
te belangstelling en betrokkenheid 
van de inwoners. Gemeenteraadslid 
Henk Zandvliet was ook bij Cli-
mate Planet: ‘Ed Nijpels hield ons 
- lokale bestuurders - steeds voor: 
‘Houd jezelf niet voor de gek, we 
kunnen niet zonder windmolens op 
land’. Overal waar hij komt, hamert 
hij daarop vanwege de weerstand. 
Maar het is onontkoombaar en we 
moeten er wel voor zorgen, dat de 
overlast wordt geminimaliseerd én 
dat omwonenden meeprofiteren 
van de opbrengst. Daar ben ik het 
helemaal mee eens’. 

Tot 3 november staat deze wereldbol met de hoogte van een gebouw van zes 
etages op het nieuwe Jaarbeursplein in Utrecht. [foto Reyn Schuurman] 

Deelnemers ontvingen een toepasselijke zonnebloem.

Groot onderhoud 
Utrechtseweg

In de avonden en nachten van 22 en 23 oktober wordt groot 
asfaltonderhoud uitgevoerd op de Utrechtseweg, ter hoogte van het 
Van der Valk hotel, over een lengte van 1000 meter. 

Tijdens de avond- en nachtwerkzaamheden is een gedeelte van N237 af-
gesloten. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Overdag is de weg 
gewoon open. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwij-
deren (frezen) van asfalt en het aanbrengen van nieuw asfalt. Voor de 
uitvoering van de werkzaamheden moet de rijbaan richting Utrecht wor-
den afgesloten. Het gaat om het gedeelte van de Utrechtseweg tussen de 
kruising met de Amersfoortseweg en de kruising met de Soestdijkseweg 
Zuid. De rijbaan is afgesloten in de avonden/nachten van: maandag 22 
oktober 20.00 uur tot dinsdag 23 oktober 5.00 uur en op dinsdag 23 okto-
ber 20.00 uur tot woensdag 24 oktober 5.00 uur

Omleiding
Het doorgaande verkeer richting Utrecht wordt omgeleid via de Amers-
foortseweg, N237 en de Zandbergenlaan naar de A28. De omleidingsrou-
tes worden met gele borden langs de weg aangegeven. Verkeer vanuit De 
Bilt richting Zeist kan gewoon doorgang vinden. Fietsverkeer, calamitei-
tenverkeer en bestemmingsverkeer kan gebruik maken van De Holle Bilt.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

21/10 • 10.30u - Mevr.
ds. M.M. Vroom - Jobse

Pr. Gem. Zuiderkapel
21/10 • 09.30u - Ds. M. Maas 

21/10 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
21/10 • 10.30u - Ds. Ruben van Zwieten

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

21/10 • 10.00u - de heer Johan 
Smoorenburg, Zendeling uit Haiti

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
21/10 • 10.30u - Voorgangers mevr.
A. Veldhuis en de heer M. Meijer

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
21/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

21/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 
21/10 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
21/10 • 10.00u - Ds. Sj. Verwijs

R.K. St. Michaelkerk
21/10 • 10.00u - Communieviering

W. Sarot 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
21/10 • 10.00u - Spreker

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
21/10 • 15.30u - Ds. M. Baan 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

21/10 • 10.00u - Ds. P. de Vries
21/10 • 18.30u - Ds. K. van Olst

Onderwegkerk Blauwkapel
21/10 • 10.30u - Mevr. ds. E. de Boom

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

21/10 • 11.00u - Ds. R. Alkema 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

21/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
21/10 • 18.30u - Ds. M.C. Scheur 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
21/10 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
21/10 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
21/10 • 10.30u - Eucharistieviering 

Rector P. Kuipers 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

21/10 • 10.00u + 18.30u -
Ds. T.A. Vizee, Heilig Avondmaal

PKN - Herv. Kerk
21/10 • 10.00u - Proponent A. Verstoep

21/10 • 18.30u - Ds. D.C. Floor 

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart
www.adcura.nl       0346 - 210700

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Lezing in Opstandingskerk

Op donderdag 18 oktober om 
14.30 uur is er in de Opstandings-
kerk (Eerste Brandenburgerweg 
34 te Bilthoven een lezing, ver-
zorgd door Henk Strietman met 
als thema ‘Kennismaken met het 
Hoge Noorden’. Het is een deel 
van de wereld dat voor velen 
onbekend is. De lezing wordt 
omlijst met beelden. De toegang 
is gratis; meer info bij Henny 
Ockhuijsen (tel. 030 2202458).

Repair Café Westbroek

Op zaterdag 20 oktober van 11.00 
tot 14.00 uur organiseert West-
broek Doet voor de zevende keer 
het Repair Café in het Dorpshuis 
van Westbroek, Prinses Christi-
nastraat 2.. Handige vrijwilligers 
helpen bij de reparatie van (tuin-)
gereedschap, (houten) meubels, 
speelgoed, (kleine) elektrische 
apparaten, computers, kleding, 
fietsen etc. Gereedschap is aan-
wezig. Alles wat het niet meer 
doet is welkom en maakt kans op 

een geslaagde reparatie. Komen-
de zaterdag is er extra aandacht 
voor de fiets en fietsverlichting. 

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 20 oktober is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden.

Jonge musici in Centrumkerk

Net als de voorgaande jaren 
komen ook dit najaar jonge musi-
ci optreden in de Centrumkerk 
aan de Bilthovense Julianalaan 
42. De eerste keer is op zondag 
21 oktober; dan treden Matthijs 
van der Wilt (orgel) en Constance 
Sannier (fluit) op. 
De musici spelen een afwisse-
lend repertoire en geven toelich-

ting bij hun muziekkeuze. Toe-
gang is gratis; een vrijwillige 
bijdrage mag. De aanvang is om 
16.00 uur.
 (Piet Stammes)
 

Architectuurfotografie bij 
fotoclub

Op maandag 22 oktober staat de 
clubavond van Fotoclub Biltho-
ven in het teken van architec-
tuur. De clubavond wordt gehou-
den in centrum HF Witte, Henri 
Dunantplein 4 in de Bilt. Aan-
vang 20.00 uur. Dit onderwerp 
heeft lang niet op het programma 
gestaan, mede doordat natuur- en 
portretfotografie voor veel leden 
een geliefd(-er) onderwerp is. De 
werkgroep architectuur was ook 
al enkele jaren geleden bij gebrek 
aan belangstelling opgeheven. 

Nu hebben zich in de laatste 
anderhalf jaar veel nieuwe leden 
bij de FCB aangemeld. Mede 
daardoor is er binnen de club een 
hernieuwde belangstelling voor 
het fotograferen van gebouwen. 
Het is ook niet uitgesloten dat er 
een nieuwe werkgroep zal wor-
den opgericht door en voor leden 
die zich verder willen bekwamen 
in architectuurfotografie.

(Jeanette Kok)

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 26 oktober wordt er 

geklaverjast in de kantine van 
SVM aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk. Het begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is 
ook een loterij, voor € 0,25 per 
stuk zijn er loten te koop. Voor 
aanmelden: 0346 212366 of 06 
51832063.

IRS

Het winterseizoen van het IRS-
comité Gooi en Sticht start op 
vrijdagavond 26 oktober met 
de Reformatieherdenking in de 
Dorpskerk te Groenekan. Het 
mannenkoor Con Forza verleent 
muzikale medewerking en de 
meditatie hoopt drs. G.A. van 
Ginkel te verzorgen. De aanvang 
is om 19.30 uur. 

Expositie schilderijen 

Tot 28 oktober wordt in de Nieu-
we Kerk (voormalige Opstan-
dingskerk) in Bilthoven werk 
geëxposeerd van mw. Cobi Osna-
brugge-Brak. De onderwerpen 
die zij verbeeldt zijn divers en 
de schilderijen zijn met name in 
de laatste jaren gemaakt. In deze 
expositie gebruikt zij met name 
acryl op doek/linnen met hier en 
daar, in collage, gemengde tech-
nieken. Geopend iedere vrijdag 
tussen 11.00 en 13.00 uur en op 
zondagochtend tussen 11.30 en 
13.00 uur. Eerste Brandenburger-
weg 34, Bilthoven. 

Wie nog niet gestopt is met roken
wordt deze maand vast aangesproken
stoptober roept op
tot een totale stop
hopelijk word je ook aangestoken

Guus Geebel Limerick

Mijn lieve en zorgzame echtgenote, onze actieve en creatieve 
mams, schoonmoeder, oma en (schoon)zus is van ons heengegaan

Anna Elisabeth van Dam - van Voorst
Ankie

Lid in de orde van Oranje-Nassau

* Bussum, 15 februari 1938 † Maartensdijk, 13 oktober 2018

Wij zijn dankbaar dat zij nog afscheid heeft kunnen nemen
van haar naasten.

 Bob van Dam

 Ciska en Jerry
  Rosanne en Sietse
  Jessica en Loris

 Dorinda en Hans-Peter
  Daan
  Sam

 Jaap †
 Ton en Lida
 Giny en Kees
 Tom † en Jannie

Correspondentie-adres:
Van Haren Uitvaartverzorging
Charles Weddepohllaan 32
3739 LE Hollandsche Rading

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 20 oktober 
om 12.00 uur in de aula van Crematorium Den en Rust aan de 

Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na de plechtigheid ontmoeten wij u graag in de ontvangkamer
van het crematorium, waar gelegenheid is tot condoleren.

Zij die geen rouwkaart mochten ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.
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Hoogbouw HF Witte? 

FORZA! 
Hoogbouw HF Witte?

FORZRZRZZRZR AZAZA!
Dorps, groen en veilig! 

Hoogbouw HF Witte?
5 flats tot 6 lagen hoog? 

Doe mee: www.forzadebilt.nl 

 

5 flats tot 6 lagen hoog?

Doe mee: www.forzadebilt.nl
Niet dorps: niet doen! 

 

Ingezonden mededeling

Stichting Brigida eert  
Wim van Schaik met symposium

door Guus Geebel

Zaterdag 13 oktober organiseerde Stichting Brigida in een volle Hervormde Kerk van 
Westbroek een symposium waarbij een aantal sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun 
visie gaven op de ontwikkelingen in het Noorderpark. Daarmee werd tevens eer bewezen aan 

de vorig jaar overleden Wim van Schaik, oprichter van de stichting. Het programma werd 
muzikaal omlijst door Herman Sietsma op het kerkorgel. 

Het symposium werd geopend door 
Jaap Schuttevaer, voorzitter van 
Stichting Brigida. Hij heet in het bij-
zonder Hella van Schaik en haar zoon 
Wim van harte welkom. Schuttevaer 
gaat terug naar 7 oktober 1996 toen 
bij hem als notaris de oprichtingsakte 
van Stichting Brigida is verleden. De 
stichting werd opgericht met als doel 
de cultuurhistorische waarden van 
het gebied tussen Utrecht en Hilver-
sum te benadrukken. ‘De toekomst-
visie die de gemeente De Bilt voor 
dit gebied onlangs heeft vastgesteld 
maakt ons een beetje huiverig, niet 
dat daar zoveel bedreigingen instaan, 
maar wel zaken die bedreigingen 
waar zouden kunnen maken.’ In een 
getoonde aflevering van ‘Van Gewest 
tot Gewest’ uit 1996 spreekt Wim van 
Schaik al duidelijk zijn bezorgdheid 
uit over ontwikkelingen die het ge-
bied Noorderpark kunnen bedreigen. 

Vasthoudendheid
Wim van Schaik jr. haalt herinne-
ringen aan zijn vader op. Hij heeft 
het optimisme en de vasthoudend-
heid van zijn vader altijd bewon-
derd. ‘Hij wilde de natuurwaarde 
van het Noorderpark behouden en 
heeft zich daar altijd sterk voor ge-
maakt.’ De ondertekening van de 
stichtingsakte van Brigida woonde 
zijn zoon niet bij omdat het vlieg-
tuig waarmee hij vanuit de Ver-
enigde Staten naar Nederland vloog 
terug moest keren waardoor hij te 
laat was. ‘Mijn vader bleef altijd in 
de goede afloop geloven. Als er iets 
was besloten waar hij het niet mee 
eens was zei hij thuis niet het is ver-

loren, maar dat het bijna gewonnen 
was.’ 

Klimaatverandering
Biochemicus Wim Baas presenteert 
de bijdrage die hij in 2001 hield 
tijdens het tweede Westbroek Sym-
posium in het kader van tien jaar 
natuurontwikkeling in het zodden-
gebied. Hij geeft daarin aan hoe in 

de loop van de eeuwen het gebied 
is ontstaan, de rol van het bodem-
leven en de effecten op mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen. Baas 
vertelt dat sinds 2013 een deel 
van het Noorderpark valt onder 
Natura 2000, een netwerk van be-
schermde gebieden in de Europese 
Unie. Daarnaast is het Noorderpark 
als onderdeel van de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie voorwaardelijk 
genomineerd om in 2020 te worden 
opgenomen op de werelderfgoed-
lijst. Inmiddels is de relatie tussen 

het verlagen van het polderpeil en 
het dalen van veenbodems alge-
meen bekend. Dat heeft een be-
langrijk aandeel in de uitstoot van 
co2 in Nederland. Daarom mag de 
veenbodem niet meer zakken. Als 
hoofdoorzaak van de toegenomen 
daling noemt hij de onttrekking 
van water door de Heuvelrug waar-
door de grondwaterstand flink is 

gedaald. De laatste berichten over 
klimaatverandering noemt hij alar-
merend.

Herinrichting
Henk van den Broek vertelt hoe 
hij als agrariër in contact kwam 
met Wim van Schaik en dat ze best 
waardering voor elkaar hadden. Het 
schetst de plannen die in de loop der 
jaren voor het gebied langs kwa-
men. In de jaren zeventig werd voor 
het Noorderpark een ruilverkave-
ling aangevraagd. Op advies van de 
Centrale Landinrichtingscommis-
sie werd het een herinrichting. ‘Er 
kwam een herinrichtingscommissie 
Noorderpark die het snel eens werd 
over waar natuur, waar landbouw 
en waar recreatie moest komen. 
Dat werd uitgewerkt, maar als het 
gerealiseerd moest worden zou 
het Noorderpark te klein zijn. Er 
zaten nogal wat bestuurders in de 
commissie die gewend waren dat 
er onderhandeld moet worden om 
tot resultaat te komen en zo kwam 
een landinrichtingsplan tot stand 
dat begin negentiger jaren aan de 
streek werd voorgelegd.’ Wim van 

Schaik procedeerde tegen de plan-
nen en als hij had verloren legde 
hij zich bij de uitspraak neer. ‘Maar 
ik hoor nu dat hij thuis wat anders 
zei’, zegt Van den Broek lachend. 
Hij vat zijn kijk op het Noorderpark 
nu als volgt samen: ‘De landbouw 
is minimaal en voor de zittende be-
drijven is Natura 2000 best bedrei-
gend, want de overheid zwalkt nog 
wel eens wat.’ 

Werelderfgoed
Historicus Anne Doedens gaat in 
op de rijke cultuurhistorie van het 
gebied. Hij vertelt dat In 1874 de 
Vestingwet wordt aangenomen en 
de waterlinie de verdediging van 
het land wordt. ‘Het hoort bij de 
geschiedenis van de defensie van 
ons land en pas de laatste jaren 
worden de forten beschermd. Wim 
van Schaik heeft zich altijd inge-
zet om de forten te beschermen. 
De Stelling van Amsterdam is we-
relderfgoed, maar de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie is decennia ouder 
en veel belangrijker, maar nog 
steeds geen werelderfgoed. Doe-
dens vindt dat het de hoogste tijd 
wordt om een van de meest me-
morabele landschapsmonumenten 
waar Wim van Schaik voor streed 
eindelijk de plek te geven die het 
verdient. 

Heiligen
Nic Adema licht de historische 

muurschilderingen in de kerk van 
Westbroek uit. ‘De heiligen waren 
in de Middeleeuwen geloofshelden 
die overleden waren en al bij God 
waren. De eenvoudige mensen uit 
de Middeleeuwen richtten zich wat 
gemakkelijker tot mensen dan tot 
God. Die heiligen hadden het, net 
als zij, aan den lijve ondervonden 
wat het betekent om mens te zijn en 
dat was niet makkelijk. De heiligen 
kregen een vaste datum in het jaar 
en hadden hun attributen. Zij wer-
den ook patroonheiligen. Brigida is 
de patrones van de koeien en wordt 
afgebeeld met os, ezel en kindje. 
Brigida is een mystica en heeft vi-
sioenen. Ze heeft een visie en Wim 
van Schaik werd daardoor gegre-
pen. Hij vond dat de boeren voor 
het landschap moesten zorgen en 
dat doet Brigida indirect ook.’ Na 
de afsluiting van het symposium 
overhandigt Jaap Schuttevaer het 
eerste exemplaar van een herdruk 
van het boek ‘Boeren, Soldaten en 
Heiligen’ aan Hella van Schaik.

De goedgevulde Hervormde Kerk van Westbroek.

Hella van Schaik ontvangt van Jaap Schuttevaer het eerste exemplaar 
van de heruitgave van het boek ‘Boeren, Soldaten en Heiligen’. 

V.l.n.r. Henk van den Broek, Hella van Schaik, Anne Doedens, Jaap Schuttevaer, Nic Adema, Wim Baas en Wim 
van Schaik jr.

Herfst in het 
Van Boetzelaerpark

Ondanks de hoge temperaturen is het toch echt herfst in het Van 
Boetzelaerpark.

Groenekans Running 
Dinner jubileumeditie

Op zaterdag 17 november wordt er voor de tiende keer weer een Groe-
nekanse Running Dinner georganiseerd. Een groot aantal Groenekan-
ners fietst dan door hun dorp op weg naar een culinaire verrassing. Het 
concept van het Running Dinner is eenvoudig. Het diner wordt deze 
avond op vier verschillende locaties binnen Groenekan geserveerd. 
Elke gang heeft een wisselende samenstelling van tafelgenoten. 

Koken
Eén van die vier gangen wordt door de deelnemers zelf gekookt en ge-
serveerd. De deelnemers mogen zich volledig uitleven op hun culinaire 
kwaliteiten als ook op een mooi gedekte tafel. Iedere deelnemer hoeft 
maar één keer te koken, één keer de tafel te dekken en te versieren en 
één keer als gastheer of gastvrouw op te treden. De andere drie gangen 
is de deelnemer zelf te gast.

Succes
Het Running Dinner is al enkele jaren succesvol met plm. 70 koppels 
die meedoen. De avond is naast een culinaire beleving ook een goede 
manier om andere Groenekanners te ontmoeten. Meer informatie of 
aanmelden vóór 12 oktober via angela.vervoorn@gmail.com.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 18 oktober
t/m woensdag 24 oktober

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Gerookte forelsalade
Hammousse 
Filet Americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 5.50Extra donderdag voordeel:

    VOORDEEL HELE WEEK

Baklapjes
(bakken als biefstuk)

Kipschnitzels of 
cordonblue

4 tartaar + 
500 gram rundergehakt

100
GRAM 2.25

500
GRAM 4.98

Boerderij kipfilet
(ook gemarineerd)

Speklapjes 
naturel of gemarineerd 

500
GRAM 6.50

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.50

Lekker voor het weekend!

500
GRAM 5.98

2
VOOR 5.-

4
VOOR 7.-

SMULBOLLEN

DEENS BROOD

KIPDIJ FILET 1
KILO 8.98

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Boeren achterham 

BOEREN ZACHT 
BELEGEN 

500
GRAM 5.99

10.-

VERSGEBRANDE 
HUISMIX 

ITALIA MIX 

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98

VLEESWAREN TRIO

BAVETTE 
STOOFPOTJE

Terug in het assortiment 

100
GRAM 1.75

Nu nog lekkerder!

Rundervinken 
Slavinken
Gehaktstaven

5 HALEN =
4 BETALEN

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alleen donderdag alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten
per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

•  Rundergoulash 
met groenterijst

€ 1,49
100 gram

•  Vers gewassen 
spinazie 

€ 0,99
zak 300 gram

•  Alle soorten kleine 
tomaatjes (onbespoten)

€ 1,98
500 gramAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

DESEM MAISBROOD

 € 2,49

CAMEMBERTBROOD

 € 4,95

Vers van de traiteur

•  Chili Concarne € 1,15
100 gram

•  Herfstpasta met 
kip, pompoen en 
paddenstoelen

€ 1,35
100 gram

•  Witlof kam-kaas 
schotel

€ 1,15
100 gram

Groot assortiment 
paddenstoelen

Volop specialiteiten 
uit Brussel

Heerlijke
Hollandse
aardbeien
2 dozen 
a 500 gram € 3,00

Nieuwe oogst:

JONAGOLD 
HANDAPPELS
Héél kilo € 0,99
Ze zijn er weer:
Nieuwe oogst Spaanse 
clementine mandarijnen 
zonder pit

KOM PROEVEN

DONDERDAG

SUPER STUNT

WORTELCAKE

nu € 5,95
NIEUW
BANAAN-HAZELNOOT 
TAART
 € 14,95

Grote Hollandse
BLOEMKOOL
per stuk € 0,99

Vers gesneden

SOEPGROENTE
fijn of grof
Zak 250 gram € 0,99

OP = OP
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advertentie

Revival Michaël Jongerenkoor 
door Henk van de Bunt

In september startten de festiviteiten rond het 125 jarig bestaan van de Katholieke Kerkgemeenschap 
te De Bilt. In het kader van dit jubileum is er een reünie-koor gevormd van het voormalige Michaël-

Jongerenkoor (1968 - 1989), dat in die periode onlosmakelijk aan en bij de kerkgemeenschap behoorde.

De voorbereidingen, om met dit 
koor op zondag 11 november nog 
eens een ouderwetse jongeren-mis 
te beleven zijn in volle gang. Ignaas 
de Jong was 21 jaar de dirigent: ‘De 
belangstelling is enorm. Van de 260 
jongeren, die in die jaren op dit koor 
hebben gezeten, hebben er nu al meer 
dan 80 enthousiast toegezegd graag 
mee te komen zingen. Pure nostal-
gie’. Met het combo is al intensief 
geoefend. Op zaterdag 20 oktober 
komen combo en zoveel mogelijk 
koorleden bij elkaar voor een repe-
titiedag in de Michaelschool vanaf 
11.00 uur. Wie ook goede herinne-
ringen heeft aan dit koor of aan het 
fenomeen beatmis is uiteraard meer 
dan welkom bij de eenmalige revival 

op 11 november om 10.30 uur in de 
Michaelkerk aan de Biltse Kerklaan.

Zoektocht
Rob Kops was de laatste ‘manager’ 
van het koor en nu volop betrokken 
bij de organisatie van dit evenement 
vertelt: ‘Het betekende een zoek-
tocht naar voormalige koorleden 
met als uitgangspunt een 25 jaar 
oude lijst met namen (en toenmalige 
adressen) van oud-koorleden. Of die 
lijst volledig en/of juist was, wisten 
we niet. Het ging in ieder geval om 
262 personen. We waren in het bezit 
van 9 mailadressen en begin maart 
ging de eerste email de deur uit met 
als onderwerp de titel van één van 
de liedjes van het voormalige koor: 

Zonder jou voel ik me hopeloos al-
leen! De reacties waren positief en 
via die eerste 9 mails kwamen nog 
meer mailadressen. Daarna is er elke 
9e van de maand een mail gezonden 
naar de personen waar van we een 
mailadres hadden. Met telkens als 
onderwerp de titel van één van de 
liedjes van het koor’.

Geschiedenis
Koorlid Bart Rutgers vat de geschie-
denis van het koor samen: ‘Precies 
vijftig jaar geleden werd het Michaël 
Jongerenkoor opgericht. Dat was in 
een tijd die werd gekenmerkt door 
vernieuwingen in de R.K. kerk. De 
liturgie die tot dan in het Latijn was, 
mocht voortaan ook in de landstaal 

worden gevierd. Om er meer jon-
geren bij te betrekken werd gezocht 
naar vormen die de jeugd de moge-
lijkheid bood om de eucharistievie-
ring op hun eigen manier te beleven. 
Zo ontstond de ‘beatmis’, ook in de 
Michaëlparochie. Op 17 mei 1968 
vond de eerste jongerenmis plaats, 
niet in de kerk maar in het Vereni-
gingsgebouw aan de Groen van 
Prinstererweg om toenmalig pas-
toor Versteeg aan de beatmis te laten 
wennen. Eind 1968 werd Ignaas de 
Jong gevraagd om de leiding van het 
koor over te nemen. Op 1 december 
1969 dirigeerde hij voor de eerste 
keer en zou dat nog achttien jaar 
lang doen. Inmiddels had het koor 
een eigen begeleidingscombo. Koor-
leden - de tekstgroep - stelden zelf 
de teksten van de dienst samen, in 
nauwe samenwerking met de voor-
ganger. De jongerenmissen trokken 
al snel volle kerken met mensen uit 
de wijde omgeving, niet alleen jon-
geren maar ook volwassenen. Het 
koor trad veelvuldig op elders in het 
land en zelfs in België en Duitsland . 
Ook werd de jongerenmis enkele ke-

ren uitgezonden op radio en televisie 
door de KRO’.

Hogerhand
Hoogtepunt in de jaren zeventig was 
de Nederlandstalige uitvoering van 
de rockopera Jesus Christ Superstar, 
waarmee het koor door het hele land 
trok. De koor- en bandleden vertaal-
den zelf de teksten vanuit het Engels. 
Deze versie was de eerste en lange 
tijd de enige Nederlandstalige uitvoe-
ring. De kroon op het werk was de 
plaatopname in 1973. Ook de uitvoe-
ring van de door Rob Kops gecompo-
neerde rockopera Samson tijdens de 
viering van het 15-jarig bestaan van 
het koor in 1983 was een hoogtepunt. 
Wat in 1968 begon als een klein maar 
enthousiast gezelschap is in de loop 
van de tijd uitgegroeid tot een succes-
vol jongerenkoor, dat zowel bij jong 
als oud de harten wist te stelen. De 
laatste periode van het 21-jarig be-
staan heeft Kees van Miltenburg het 
koor geleid. Maar door beperkende 
en dwingende voorschriften van ho-
gerhand hield het jongerenkoor er in 
1989 mee op’. 

V.l.n.r. Oprichter Bart Rutgers, dirigent Ignaas de Jong en componist-
manager Rob Kops oktober 2018 voor de kerk. 

Het koor rond 1985 voor de kerk.

Bestuurswisseling bij VPTZ
door Guus Geebel

In het bestuur van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) de Biltse kernen volgt huisarts 
Jolanda Nijboer als adviserend bestuurslid voormalig huisarts Jan van Leer op. VPTZ biedt 

ondersteuning die het mede mogelijk maakt dat mensen in hun laatste levensfase thuis kunnen sterven. 
Goed opgeleide vrijwilligers kunnen daarbij afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften

niet alleen de patiënt bijstaan, maar ook de mantelzorgers ontlasten. 

VPTZ de Biltse kernen is één van de 
220 afdelingen die vallen onder de 
koepelorganisatie VPTZ Nederland. 
Het Biltse bestuur is eindverant-
woordelijk voor het reilen en zeilen 
op beleidsniveau, regelt de financiën 
en onderhoudt het contact met VPTZ 
Nederland. ‘Het is een heel betrok-
ken bestuur waar Jolanda Nijboer 
nu deel van uitmaakt’, zegt Geza 
Mobers. Zij is coördinator van de 
22 vrijwilligers en verantwoordelijk 
voor de omgang met patiënten. Vrij-
willigers kunnen altijd terugvallen 
op de coördinator, die op haar beurt 

weer terug kan vallen op de expertise 
van de huisarts. 

Klankbord
Jolanda Nijboer werkt dertien jaar 
als huisarts waarvan bijna acht jaar 
in de huisartsenpraktijk Orionlaan 
in Bilthoven. ‘Ik heb inmiddels een 
aantal jaren ervaring met palliatieve 
zorg. Een paar jaar geleden kwam ik 
een vrijwilliger van deze organisatie 
tegen en ik vond het bijzonder dat er 
mensen zijn die dit nuttige werk op 
zich nemen. Later is Geza een keer 
bij me geweest om toe te lichten wat 

VPTZ doet en wanneer huisartsen 
eraan kunnen denken om de organi-
satie in te schakelen. Toen de vraag 
kwam of ik het bestuur wilde komen 
versterken heb ik daar graag ja tegen 
gezegd. Ik vind het bijzonder fijn dat 
te mogen doen, want het is goed dat 
in het bestuur ook een medisch klank-
bord aanwezig is met achtergronden 
en kennis van palliatieve zorg in alle 
breedte.’ In haar rol als bestuurslid 
wil Nijboer uitdragen dat sterven 
bij de samenleving hoort en dat het 
heel goed thuis kan. ‘Het thuis zijn 
van een stervende is een heel inten-
sief traject voor de naasten en daar 
kan de vrijwilligersorganisatie goed 
bij helpen. Mijn ervaring is dat een 
goed verlopen sterfbed naasten heel 
erg helpt met de rouwverwerking. 
Als de naaste die alleen verder moet 
kan terugkijken op een goede peri-
ode, is dat ondanks al het verdriet be-
vorderlijk voor de rouwverwerking.’ 
Nijboer wil zich als bestuurslid hard 
maken voor de naamsbekendheid 
van VPTZ onder collega’s. Voor 
Geza Mobers en de vrijwilligers wil 
zij de medische vraagbaak zijn. 

Coördinator
Coördinator Geza Mobers deed de 
hbo-opleiding psychosociale the-

rapie en is verder afgestudeerd op 
naastenzorg. ‘De vrijwilligers zijn 
allemaal opgeleid maar het is fijn 
dat binnen de eigen organisatie een 
huisarts aanwezig is. Bij zaken waar-
bij de expertise van een huisarts ge-
wenst is kan Jolanda een bijdrage le-
veren. Dat is een grote meerwaarde.’ 
Jolanda Nijboer vindt het ook van 
belang dat de andere dimensies van 
de palliatieve zorg aandacht krijgen. 
‘Dus dat ik ook kijk naar de soci-
ale achtergronden en de psychische 
kant.’ Op 13 oktober is de Interna-
tionale Dag van de Palliatieve Zorg. 
De dag is bedoeld om iedereen meer 
bekend te maken met wat palliatieve 
zorg inhoudt. Palliatieve zorg begint 
op het moment dat iemand te horen 
heeft gekregen niet meer beter te 
worden. Dat kent verschillende fa-
ses. De terminale fase is de laatste en 
die eindigt met de stervensfase. Een 
patiënt die thuis wil sterven kan bij 
een levensverwachting van minder 
dan een jaar een beroep doen op on-
dersteuning. ‘Dit geldt natuurlijk ook 
voor ouderen in de laatste levensfase. 
Wat vrijwilligers doen is afhankelijk 
van de mogelijkheden en behoeften 
van een patiënt. Dat kan onder meer 
nog een wandeling maken zijn, een 
handmassage, een voetmassage, een 
luisterend oor bieden of gewoon 
aanwezig zijn. De thuissituatie kan 
ook een verpleeg- of verzorgingshuis 
zijn. Wij waken dus ook bij mensen 
die daar verblijven.’

Training
Palliatieve zorg is gericht op kwali-
teit van leven waarbij patiënten zo 
min mogelijk last hebben van hinder-

lijke symptomen zoals pijn en mis-
selijkheid. Ook is er in toenemende 
mate aandacht voor behoeften op 
het psychische, sociale en spirituele 
vlak van de patiënt. VPTZ de Biltse 
kernen organiseert twee keer per jaar 
een introductietraining en dat is dan 
een aanleiding om weer mensen te 
werven. De Internationale Dag van 
de Palliatieve Zorg op 13 oktober 
viel samen met de Vrijwilligersba-
nenroute in Het Lichtruim in Biltho-
ven. VPTZ was daar ook aanwezig 
om mensen over het werk te infor-
meren en vrijwilligers te werven. In 
november start een nieuwe training. 
Na een uitgebreid kennismakings-
gesprek volgt deze tweedaagse ba-
sistraining en wordt gekeken of het 
werk bij iemand past. Op www.vptz-
debiltsekernen.nl staat meer infor-
matie over het vrijwilligerswerk en 
de ondersteuningsmogelijkheden. 

Bestuurslid Jolanda Nijboer (links) en coördinator Geza Mobers van 
Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Ook bloemen kunnen troosten.

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Uilenpad 1
3722 AW Bilthoven

PCB is lokaal betrokken bij de 
samenleving en al sinds 1933 het 

vertrouwde adres voor het verzorgen 
van begrafenissen en crematies.

Dag en nacht bereikbaar 
voor directe hulp na overlijden

030-221 7229

Workshop ’Grafbloemstuk maken’ 
t.b.v. Allerzielen onder 

leiding van een ervaren bloemist
• Woensdag 31 oktober, aanvang 19.00 uur

• Deelname € 17,50 p.p., 
inclusief materialen en koffie/thee

• Maximaal 10 deelnemers
• Vooraf aanmelden: 030-221 7229,

bilthoven@pcbuitvaartzorg.nl
• Locatie: PCB Uitvaartwinkel, 

Uilenpad 1, Bilthoven

Omgaan met verlies 
door creatief bezig te zijn!

Uilenpad 1

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Over 10 weken
staan de Kerstadvertenties
weer in De Vierklank!
Wilt u ook zo'n mooie
Kerstgroet? Mail dan 
naar info@vierklank.nl 

De loop-
vrienden reizen 
weer af naar
New York
voor de 
marathon!

Veel succes 
jongens!

Adrie heeft 
natuurlijk weer 
de leiding.

Voor info bel 212455

ER IS WEER
APPELTJESBROOD

€ 5,50

We feesten nog even door

SPECULAASTAARTJE

FEESTPRIJS

gevuld met
amandelspijs

€ 4,50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

U bent welkom

om de kleurrijke najaar-/wintercollectie

te komen bekijken!
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Elkaar steunen en stimuleren goed 
voor 60 jaar huwelijk

door Guus Geebel

Op 10 oktober 1958 traden Stephan Godijn en Rietje Derks in hun geboorteplaats Utrecht in 
het huwelijk. Zestig jaar later kwam burgemeester Sjoerd Potters het diamanten bruidspaar 

thuis in Bilthoven feliciteren met hun huwelijksjubileum. Toen ze met een paardenkoets
naar het Utrechtse stadhuis reden was Stephan 24 en Rietje 22 jaar.

Stephan werd boven een café op het 
toenmalige Stationsplein in Utrecht 
geboren. Zijn vader was zetbaas 
van het café. De tram naar De Bilt 
en Zeist reed nog en Stephan herin-
nert zich de snerpende tramgelui-
den nog. Vanaf 1939 woonde hij 
met zijn ouders en zusje in Soes-
terberg. Zijn vader werkte daar in 
restaurant Het Zwaantje. Hij werd 
in 1944 geliquideerd. Zijn moeder 
woonde aan het eind van de oorlog 
met Stephan en zijn zusje bij een 
boer in Nieuwe Pekela. ‘Het hui-
zenprobleem was toen heel groot, 
maar toen we in september 1945 
terugkwamen uit Nieuwe Pekela 
konden mijn moeder en ik terecht 
bij oma en opa Godijn op de Daals-
edijk in Utrecht. Mijn zus Doortje 
verbleef bij een tante.’

Kennismaking
Stephan en Rietje leerden elkaar 
kennen in de J.P. Coenstraat in 
Utrecht. Rietje woonde daar met 
haar ouders, Stephan met zijn 
moeder en zusje in een souterrain. 

Rietje was een jaar of tien en kwam 
af en toe bij Doortje thuis om boe-
ken te ruilen en dan zag ze Step-
han. ‘Het eerste wat ik over hem 
hoorde was dat hij gezegd had, wat 
een lief meisje is dat. Doortje en 
ik speelden vaak samen op straat. 
Toen Stephan en zijn familie gin-
gen verhuizen hadden we af en 
toe nog contact. Ik ging later in de 
verpleging werken en kwam Step-
han wel eens tegen als ik naar het 
Diaconessen(zieken-)huis fietste en 
hij naar zijn werk. Dan reden we sa-
men op. Toen hij in militaire dienst 
in Amersfoort zat kreeg ik af en 
toe briefjes van hem. Op een keer 
belde hij me op en vroeg om samen 
een kop koffie te gaan drinken. Ik 
moest die avond optreden met de 
theatergroep waar ik in speelde dus 
zei dat ik niet kon, maar dat hij wel 
naar mijn optreden kon komen kij-
ken. Dat wilde hij wel en ik werd 
smoorverliefd. Hij bracht me na af-
loop naar huis en in een portiek in 
de J.P. Coenstraat werd hartstochte-
lijk gezoend.’

Verhuizingen
De moeder van Stephan hertrouw-
de in 1949 met een man die een 
dames- en herenkapsalon in de 
Damstraat in Utrecht had. Door 
hem kwam Stephan in het kap-
persvak terecht. Hij werkte bij ver-
schillende kappers en behaalde de 
nodige vakdiploma’s. Bij zijn stief-
vader leerde hij het damesvak. In 
1959 kochten Stephan en Rietje een 
pand met kapsalon en woonruimte 
in Gouda. Een jaar later werd een 
nieuwbouwhuis in Reewijk betrok-
ken en ook in Bodegraven werd een 
salon geopend. Nadat ze in 1963 
op de tiende etage van de Neude-
flat in Utrecht een kapsalon met 50 
zitplaatsen hadden betrokken, ver-
huisden ze in 1964 naar de Parklaan 
in Bilthoven. De salon werd in 
1969 verkocht evenals de woning 
aan de Parklaan. Het gezin verhuist 
dan naar Waalwijk en neemt in ’s 
Hertogenbosch een zaak in baby- 
en kinderartikelen over. In 1972 
gaan ze weer het kappersvak in en 
verhuizen naar de Poortstraat in 

Utrecht. In 1977 verhuizen ze naar 
de Steenen Camer in Bilthoven. In 
1988 worden het woongedeelte en 
de kapsalon in de Poortstraat ver-
huurd en stopt Stephan na 39 jaar 
met werken. Het pand in de Poort-
straat wordt in 1992 verkocht. Na 
de Steenen Camer woont de familie 
Godijn nog op verschillende adres-
sen in de gemeente De Bilt. Ze wo-
nen nu 16 jaar in de Geelgorslaan 
in Bilhoven

Feest
Het echtpaar Godijn heeft een 
dochter, een zoon en één kleinkind. 

Na zijn kappersloopbaan is Step-
han gaan filmen en fotograferen. 
Hij heeft onder meer het stationsge-
bied Bilthoven van voor de veran-
deringen vastgelegd. Ook heeft hij 
prijzen gewonnen. ‘Om een huwe-
lijk goed te houden moet je geven 
en nemen, elkaar vrijlaten, steunen 
en stimuleren. We lachen heel veel 
samen en zo houd je het zestig jaar 
vol’, zegt. Rietje die altijd als gast-
vrouw heeft meegewerkt. Het door 
de kinderen georganiseerde jubi-
leumfeest vierden ze op 7 oktober 
bij hun zoon in Groenekan met 52 
gasten.

Burgemeester Sjoerd Potters op bezoek bij het jubilerende bruidspaar. 

Het noodlot vertaald in muziek
‘Als ik zing, luister ik naar mezelf, en als ik naar mezelf luister moet ik huilen’. Zo doorvoelde 

Amália Rodrigues, een van de belangrijkste fadozangeressen in de geschiedenis ‘haar’ fado, het 
levenslied dat een bijzondere plek inneemt in het leven van vele Portugezen.

De fado, afgeleid van ‘fatum’ (nood-
lot), geeft stem aan de gevoelens 
van het leven: verdriet, melancholie, 
blijheid, weemoed en ‘saudade’: on-
vertaalbaar Portugees voor verlies, 
gemis, afstand maar ook liefde. In 
een prachtig en indrukwekkend con-
cert afgelopen zondagmiddag in Het 
Lichtruim, nam Fernando Lameir-
inhas, de gepassioneerde Portugese 
fadogrootheid, het publiek mee naar 
Cuba. Begeleid door zijn boezem-
vriend, de perfect spelende Argen-
tijnse pianist Juan Pablo Dobal, 
zong hij over zijn impressies van 
een reis die hij daar maakte, maar 
door de ogen van een echte fadozan-
ger, want, zo zegt hij zelf: ‘Salsa kan 
ik niet’. Naast de man met de gevoe-
lige stem zaten verder diens broer 
Toni Lameirinhas, die op geweldige 
wijze de akoestische basgitaar be-

speelde (waar hoor je die nog?) en 
de tweede stemmen toevoegde, en 
Udo Demandt, die met grote fijn-
zinnigheid zijn exotische percussie-
instrumenten beroerde en er steeds 
nieuwe, passende klanken uit wist 

te toveren. Liefde, toewijding, fan-
tasie en hartstocht: dit concert had 
het allemaal, samengebonden door 
de heerlijke, doorleefde stem van de 
oude meester.

(Peter Schlamilch)

Fernando Lameirinhas, zorgt voor zwoele Latijns-Amerikaanse sferen. 

Uitjes op De Biltse Hof
Voldoende tijd, aandacht en goede 
zorg voor alle verpleeghuisbewo-
ners; dat is de centrale doelstel-
ling van het programma ‘Thuis 
in het Verpleeghuis: Waardigheid 
en trots op elke locatie’. Voor alle 
verpleeghuisbewoners, nu en in 
de toekomst, op elke locatie. Met 
dit plan wordt gezamenlijk de be-
weging in gang gezet naar verdere 
verbetering van de verpleeghuis-
zorg.

In het plan Waardigheid en Trots 
zijn er landelijk vanaf 2016 struc-
tureel extra middelen beschikbaar 

voor kwaliteitsverbetering in ver-
pleeghuizen. In deze periode wor-
den deze middelen ingezet voor 
een zinvolle dag-invulling voor 
bewoners en het versterken van 
de deskundigheid van personeel. 
[HvdB]

Bewoners van de Biltse Hof gaan 
een tuincentrum bezoeken.

[foto Henk van de Bunt]

Pannenkoeken op de 
Dag van de Ouderen

Vrijdag 5 oktober werden er traditiegetrouw op de Dag van de Ouderen 
pannenkoeken gebakken voor oudere inwoners van de gemeente De 
Bilt. Ieder jaar wordt dit georganiseerd door de vrijwilligers van de 
Boodschappen-plus-bus van Mens De Bilt, dit jaar in samenwerking 
met de winkeliers van het Maertensplein in Maartensdijk. Zij verstrek-
ten ook dit jaar weer alle ingrediënten en benodigdheden. Er waren 55 
ouderen die allen heerlijk hebben gegeten en een ijsje toe kregen. 
(Misja Oliemans)

De vrijwilligers van de Boodschappen-plus-bus (Vera, Richard, Jos en 
Aty) eten - moe maar voldaan - wanneer alles is opgeruimd zelf ook een 
pannenkoek.
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

149

149

150

479

Geldig van donderdag 18 t/m zaterdag 20 oktober 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Koopmans mix

voor kruidnoten of
speculaas
per pak

Schnitzels
gepaneerd

500 gram

Goudeerlijk
bollen

wit of tarwe
zak 8 stuks

6+2 gratis
Bloemkool
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Duurzame mobiliteit in 
De Bilt grote uitdaging

door Walter Eijndhoven

Vijftien vertegenwoordigers van Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties waren dinsdag 
9 oktober aanwezig bij Sweco op een vervolgbijeenkomst over Duurzame Bereikbaarheid en 

Mobiliteit. Verkeersdruk is een groot probleem in en rond De Bilt en wordt alleen maar groter. 
Daarom slaan bedrijven de handen ineen om samen tot een oplossing te komen. 

Om te voorkomen dat de regio rond 
De Bilt dichtslibt organiseerde U15 
(een netwerk van ruim 200 werkge-
vers) een derde vervolgbijeenkomst 
bij Sweco, om met Biltse bedrijven 
en maatschappelijke organisaties te 
spreken over problemen als bereik-
baarheid, veiligheid en gezondheid 
binnen de gemeente en oplossingen 
die op korte en middellange termijn 
doorgevoerd kunnen worden.

Uitdaging
Regio Midden-Nederland staat 
voor een enorme uitdaging om de 
regio bereikbaar te houden. Diver-
se bedrijven en maatschappelijke 
organisaties nemen reeds hun ver-
antwoording met betrekking tot het 
dichtslibben van De Bilt. Sweco wil 
uiterlijk in 2035 energie-neutraal 

zijn en werkt aan duurzame steden 
en mobiliteit. Maar ook het RIVM 
en Berg en Bosch werken reeds aan 
een overstap naar andere modali-
teiten. Zo kan sinds kort, via de Go 
About app (via filmpje op YouTube 
te bekijken) op de mobiele tele-
foon, een afspraak worden geregeld 
om met een campus-bike van sta-
tion Bilthoven naar alle locaties op 
de as tussen Berg en Bosch en USP 
worden gefietst. Daarnaast heeft 
GreenWheels een aantal deelauto's 
verspreid in De Bilt staan. 

Oplossingen
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) stelt zich de vraag hoe meer 
mensen uit de auto en op de fiets 
te krijgen. 'Hierbij denk ik aan 
het aantrekkelijker maken van de 

fietsregeling bij de werkgevers, de 
leaseauto-regeling versoberen en 
een korting op gemeentebelasting 
voor werkgevers', vertelt Van de 
Veerdonk. 'Ook meer deelauto's 
is een optie (in 2008 waren 1.000 
deelauto's aanwezig in zeer sterk 
verstedelijkt gebied, zoals regio 
Utrecht. In 2018 zijn dat er 21.000). 
Nog een optie: meer deelfietsen 
op meer locaties. De Fietsersbond 
denkt graag mee over oplossingen'. 
Van de Veerdonk ziet ook graag een 
toename van het Openbaar Vervoer, 
zoals uitbreiding van lijn 258, en 
eenvoudig en duurzaam deelver-
voer voor ouderen. 

Budgetten
Op het gebied van bedrijfsvoering 
valt ook nog heel wat winst te be-
halen: de leasevoorwaarden voor 
auto's kunnen worden versoberd 
en worden vervangen door mobili-
teitsbudgetten, waardoor de werk-
nemer keuzevrijheid heeft voor zijn 
mobiliteit. Via een nieuwsbrief van 
bijvoorbeeld de U15 kunnen be-
drijven elkaar tips geven en nieuws 
delen op het gebied van duurzame 
bereikbaarheid en mobiliteit. en 
moeten zij meer doen aan gezond-
heid van het personeel, zoals het 
Vitaliteitsprogramma bij Sweco.
In een volgende bijeenkomst wor-
den de oplossingen verder uitge-
werkt. Deelname aan de bijeen-
komsten en/of gratis advies kan via 
www.U15.n Vrijwilligers-banenroute

door Henk van de Bunt

Zaterdag 13 oktober tussen 11.00 en 14.00 uur was de vrijwilli-
gersbanen-route om de vele mogelijkheden voor vrijwilligerswerk 
te (her-)ontdekken. Ook kon men mensen te ontmoeten en mede 
daardoor actief te blijven. 

In de gemeente De Bilt zijn er heel veel verschillende mogelijkheden; 
er is voor iedereen wel wat te doen. De Vrijwilligerscentrale van Mens 
De Bilt organiseerde de vrijwilligersbanenroute om kennis te maken 
met de diverse vrijwilligersactiviteiten. 

Om 11.00 uur was de opening in Het Lichtruim in Bilthoven. Hier wa-
ren ruim 30 organisaties aanwezig die vertelden over hun activiteiten. 
Ook konden organisaties op locatie bezocht worden; zij waren die dag 
speciaal open zodat men met eigen ogen kon zien wat er allemaal te 
doen valt als vrijwilliger. 

Wethouder Madeleine Bakker verwelkomt namens het College ieder-
een: ‘Het College onderschrijft de noodzaak van vrijwilligerswerk, on-
dersteunt dat van harte en is trots op al die vrijwilligers die telkenmale 
de handen uit de mouwen steken’. 

Jumbo in actie voor de Voedselbank
door Henk van de Bunt

Het aantal gezinnen dat een beroep op de Voedselbank moet doen neemt toe. In de gemeente De 
Bilt zijn dat inmiddels ruim 80 gezinnen, die de Voedselbank wekelijks van een zo 

verantwoord mogelijk voedselpakket probeert te voorzien.

Supermarkt Jumbo Jelle Farenhorst 
in Maartensdijk draagt hier al aan 
bij door producten ‘tegen de datum’ 
dagelijks op te laten halen door 
medewerkers van de Voedselbank. 
Daarnaast ruimt de Maartensdijkse 
grootgrutter al regelmatig een plek 
in voor acties van en door ‘ande-
ren’, zoals onlangs nog voor leer-
lingen van Aeres VMBO Maartens-
dijk.

Lang houdbaar
Opnieuw spannen Farenhorst en 
zijn medewerkers zich in voor de 
cliënten van de Voedselbank; dit-
maal op zaterdag 20 oktober. Klan-
ten wordt dan gevraagd of zij iets 
willen kopen voor hun ‘dorpsge-
noten in nood’. Het gaat met name 
om lang-houdbare producten, die te 
vinden zijn op een speciale stelling 
in de supermarkt. Producten die 
deze keer op de ‘boodschappenlijst’ 
staan, zijn onder meer groenten in 
pot of blik, bloem en broodbeleg 
zoals leverpastei en smeerkaas.

Afrekenen
Na het afrekenen van de boodschap-
pen kunnen klanten de gekochte ar-

tikelen achterlaten bij vrijwilligers, 
die namens de Voedselbank de ar-
tikelen in ontvangst nemen. Met 
de gedoneerde producten kunnen 
de ruim 80 voedselpakketten (voor 
meer dan 230 personen) weer mooi 
worden aangevuld. 

Handen
Voor het werk van de Voedselbank 
zijn veel handen nodig. Dagelijks 

in het magazijn en op de koelbus, 
wekelijks om de pakketten samen 
te stellen en om de afnemers te be-
geleiden. Dat vergt ook organisa-
torische ondersteuning, onderhoud 
van de website e.d. De Voedsel-
bank zal nieuwe vrijwilligers dan 
ook met open armen ontvangen, 
vooral voor de ICT, het secretari-
aat en voor het voeren van acties 
als van de Jumbo.

Beursvloer bij 
Berg & Bosch

Samen voor De Bilt organiseert op donderdag 15 november van 
16.00 uur tot 18.00 uur de 8e editie van de Beursvloer in Gemeente 
De Bilt. Het is een sprankelend evenement waar Biltse bedrijven 
en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten. Zij delen hun 
vraag en aanbod. Geld is taboe. Er wordt gehandeld in diensten, 
middelen, mensen en kennis en kunde. 

Dit jaar is de Beursvloer in De Kapel op het Berg & Bosch-terrein in 
Bilthoven. ‘Op dit terrein zitten veel organisaties waar we nog geen 
verbinding mee hebben. Het is een mooie kans om met elkaar in con-
tact te komen’, aldus Samen voor De Bilt. Het Berg & Bosch terrein 
ligt tussen Bilthoven en Maartensdijk in en is op zich bekend in De 
Bilt. Maar niet alle organisaties die er zitten zijn bekend. De Kapel als 
sfeervolle plek leent zich uitstekend om vele succesvolle matches te 
maken. 

Aanmelding
Biltse bedrijven en Biltse maatschappelijke organisaties kunnen zich 
inschrijven via www.samenvoordebilt.nl. Deelname is gratis. Wel is het 
belangrijk dat aangeven wordt wat vraag en aanbod is. Ter voorberei-
ding op de Beursvloer kunnen deelnemers op 15 november om 15.00 
een korte workshop volgen met tips en trucs voor een goede match. 
Inschrijven voor deze workshop kan tegelijk met de inschrijving voor 
de beursvloer. (Judith Boezewinkel)

De beursvloer wordt dit jaar in De Kapel op het Berg en Bosch-terrein 
gehouden. [foto Henk van de Bunt]

Voor de derde keer kwamen vertegenwoordigers van Biltse bedrijven 
en maatschappelijke organisaties bijeen om oplossingen te zoeken voor 
mobiliteit.

Naast de lege-flessenautomaat, op de plaats waar nu nog peppernoten 
staan, zullen straks met name lang-houdbare producten voor 
‘dorpsgenoten in nood’ staan.
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NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT • PLAATS
TELEFOON • WEBSITE

ELEKTRISCHE 
HEGGENSCHAAR 
HSE 42 - 45 cm

ELEKTRISCHE
HEGGENSCHAAR 
HSE 71 - 60 cm

€ 99*
ipv € 146 

€ 199*
ipv € 226  

BENZINE-
HEGGENSCHAAR 
HS 45 - 45 cm

€ 249
ipv € 329  

De acties zijn geldig tot 20/12/2017.

GENIET VAN ONZE NAJAARSACTIES

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK 
0346-212602 • 06-83441153 • WWW.LMBVANGINKEL.NL

De acties zijn geldig tot 20/12/2018.

op álle bollen, 
kassakorting 

20%

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883 - www.vaarderhoogt.nl Ook zondags open 12.00-17.00 uur

Aanbieding geldig t/m dinsdag 23 oktober

BOLLE BOEL
 en óók een héleboel, bij ‘t Vaarderhoogt

Ze zijn er weer ... állemaal: tulpen, krokussen, narcissen, zomerbollen enz. enz. 
Een bont gezelschap van pakweg 30.000, ze liggen te wachten om door u 
geadopteerd te worden om in de vroege lente van volgend jaar nóg eens 
hélemaal uit hun bol te gaan in uw tuin. U hoeft ze alleen maar in de aardbol 

te stoppen en te wachten tot ze hun bolle-
tje boven de grond uitsteken om tot volle 
bloeiende wasdom te komen. 
Dat dat gaat gebeuren staat vast, want 
we hebben het natuurlijk wél over de 

échte Vaarderhoogt kwaliteit!!!

PS. vanaf 17 november 
hebben we ook oliebollen

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

TOURNEDO STEAKS

Malse tournedo steaks met spek omwikkeld, heerlijk 

zacht en mag rose gebakken worden
100 gram 2,15

ZWIEBELSTEAKS

Mals filet lapje bedekt met mosterd, verse ui-ringen en 

omwikkeld met ontbijtspek
100 gram 1,45

KALFSRIBLAPPEN

Heerlijk mals kalfsstoofvlees; iets doorregen en iets 

grof van draad, smaakmakertje!!
100 gram 1,99

LIMOUSIN STOOFLAPPEN

Uit Frankrijk; fijn van draad, mager en mals, eerst 

aanbakken en dan ± 2½ tot 3 uur stoven
500 gram 5,25

RUNDER ENGELSE WORSTJES

100 % Black Angus, lekker mager en glutenvrij 

gekruid; mag kort rosé gebakken worden
100 gram 1,50

DIVERSE SOORTEN WILDPATÉ

Voor op toast en ook lekker als voorgerechtje; o.a. ree, 

fazant, everzwijn, haas
100 gram 2,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 15 oktober t/m zaterdag 20 oktober. Zetfouten voorbehouden.

Adverteren in De Vierklank?
mail dan naar info@vierklank.nl

 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Mantelzorgwaardering 2018
Zorgt u meer dan 8 uur per week en langer dan 
3 maanden voor uw naasten? Dan bent u man-
telzorger! Gemeente De Bilt waardeert uw inzet 
en biedt daarom de Mantelzorgwaardering 
aan. Kijk voor alle voorwaarden en het aanme-
ldingsformulier op onze website. Het formulier 
is ook telefonisch of per mail op te vragen, 030-
7271556, mantelzorg@mensdebilt.nl.

MENS Kom erbij
We willen de inwoners van gemeente De Bilt 
stimuleren om zelf af te stappen op een ander, 
om oog voor elkaar te hebben en met elkaar in 
gesprek te gaan. We verspreiden een ‘festival-
bandje’ waarmee men herkenbaar is voor de 
ander. Met dit armbandje geeft u aan dat u 
achter onze boodschap staat en dat u zelf actief 
wil bijdragen door met iemand in gesprek te 
gaan. Doet u mee?

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

Banketbakkerij van Ingen
bakt beste brok

Tijdens de keuring van het patisserie College is Ban-
ketbakkerij Van Ingen uit De Bilt uitgeroepen tot de 
Beste Brokkenmaker 2018 van de provincie Utrecht. 
Met deze prijs op zak gaat Van Ingen door naar de 
landelijke competitie waar deze week de uitslag van 
te verwachten valt. 

De winnende brokken voor de provincie Utrecht 
scoorden op smaak uitstekend. Maar ook de bros-
heid en uitstraling waren van een geweldige kwa-
liteit, meldde de jury. Johan van Ingen beraadt zich 
al op een leuke actie voor als hij landelijk ook in de 
prijzen valt.

Van Ingen is een mooie award rijker.
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Wethouder Dolf Smolenaers 
bezoekt Hollandsche Rading

door Rob Klaassen

In zijn functie van dorpswethouder bezocht Dolf Smolenaers woensdag 10 oktober Hollandsche 
Rading. Dit bezoek, in de vorm van een fietstocht, werd door Monique van der Wel en Oot 

Verharen, bestuursleden van ‘Samen voor Hollandsche Rading’, begeleid. 

De fietstocht startte bij Perron Peet; 
gememoreerd werd, dat het eigen-
lijk deze plek was, die het begin 
vormde van het ontstaan van de kern 
Hollandsche Rading, namelijk de 
halteplaats van de trein Hilversum-
Utrecht. Deze spoorlijn werd in 1874 
in gebruik genomen. Door de moge-
lijkheid van het gebruik van de trein 
gingen er mensen in Hollandsche 
Rading wonen, die in voornamelijk 
Amsterdam en Utrecht werkten. Dit 
forensisme kwam vanaf 1915 aarze-
lend op gang. Vanaf de jaren ’20-’30 
van de vorige eeuw kan er eigenlijk 
pas van een bebouwing van enige 
omvang worden gesproken.

Verleden
Tijdens de fietstocht werd naast het 
heden en het recente verleden ook 
aandacht aan het verre verleden 
geschonken. Bijvoorbeeld aan de 
hardstenen grenspalen, die langs de 
Vuursche Dreef en de Floris V-weg 
staan. Grenspalen die oorspronke-
lijk stammen uit 1719, toen de sta-
ten van Holland en Utrecht een de-
finitieve overeenkomst sloten over 
de loop van de grens tussen beide 
provincies. De wapens van de bei-
de provincies zijn dan ook op deze 
grenspalen terug te vinden. Als his-
toricus vond wethouder Dolf Smo-

lenaers deze bijzonderheden erg in-
teressant.  

Geen kunst
Aan de oostkant van de kern werd 
er gefietst over Vuursche Dreef en 
Aanlegsteeg naar de Hertenkamp 
en werd vervolgens via de Spoor-
laan, Adri Piecklaan en Charles 
Weddepohllaan koers gezet naar het 
Dorpshuis. Onderweg werd daarbij 
stil gestaan bij de verbreding van de 
A27 en de daarmee samenhangende 
problemen. Naast de bekende pro-
blemen van geluid- en lichthinder 
speelt er nu ook nog het probleem 
van de plaatsing van de ondergrond-
se afvalcontainers. In Hollandsche 
Rading wordt er geen kunst onder 
het viaduct geplaatst, omdat volgens 
‘Samen voor Hollandsche Rading’ 
de inwoners in meerderheid meer 
prioriteit hebben gegeven aan veilig-
heid en openbare orde. De beschik-
bare gelden zijn dan ook grotendeels 
hieraan besteed. 

Ondergronds
Concreet gaan deze gelden naar de 
plaatsing van ondergrondse afval-
containers en naar de aanleg van een 
parkeerterrein onder het viaduct. Ie-
dereen ging er min of meer van uit 
dan deze ondergrondse afvalcontai-

ners op dezelfde plaats zouden gaan 
komen als waar ze nu bovengronds 
staan. Dit bleek bij nader onderzoek 
een misvatting te zijn, omdat op die 
plek het onder de grond vol ligt met 
kabels en leidingen. Het bleek dus 
een onmogelijke plek voor deze con-
tainers. Nu wordt eraan gedacht om 
deze afvalcontainers zo’n 100 meter 
verder in de berm van de Spoorlaan 
te plaatsen. Dan zou er echter nog 
een boom moeten sneuvelen, terwijl 
er bij de verbreding van de A27 aan 
de achterkant van de Spoorlaan ook 
al in grote getale gesneuveld zijn. 
Het opnieuw neerhalen van weer 
een boom roept veel weerstand op. 
Deze boom is niet meer zo maar 
een boom, maar is inmiddels ver-
sierd en opgetuigd en uitgegroeid tot 
een soort van symbool van verzet. 
Bovendien is een aantal bewoners 
gekant de plaatsing van de afvalcon-
tainers op deze nieuwe locatie. Vol-
gens hen zijn er betere locaties in het 
dorp te vinden. Volgende week zal 
hierover nader overleg gaan plaats-
vinden.

Dorpshuis
Vervolgens werd er koffie gedron-
ken in het Dorpshuis waar om 
deze tijd wekelijks ‘Leut’ bij elkaar 
komt. De wethouder had namens 
de gemeente versnaperingen bij de 
koffie meegenomen: volledig ver-
antwoorde chocoladekoekjes (fair 
trade, biologisch en duurzaam). 
In Hollandsche Rading westzijde 
werden Schaapsdrift, Tolakkerweg 
en de nieuwe bouwlocatie op het 
voormalige tuincentrum aangedaan. 
Tot slot werd bij het bezoek aan dit 
deel van Hollandsche Rading aan de 
wethouder het verschil duidelijk ge-
maakt tussen het ‘vierkantje’ en het 
‘rondje’. Aan het einde bedankte de 
wethouder alle aanwezigen voor de 
informatieve ochtend. Hij zei veel 
nieuwe dingen te hebben gezien en 
gehoord. 

Malle Piet voor 
Kankeronderzoek

Plaatsgenoot Jan Stoker (Brandweer De Bilt) steunt met zijn 
zeilboot ‘Malle Piet’ twee goede doelen voor kankeronderzoek: 
‘Vaarkracht’ en de ‘Maarten van der Weijden Foundation’. Op 
20 oktober wil hij een 24 uurs challenge zeiltocht houden, om via 
sponsoring geld in te zamelen voor deze twee goede doelen. 

Tijdens de korpsavond op 22 september van de brandweer in De Bilt 
gaf burgemeester Sjoerd Potters hem podium om het verhaal vertellen, 
wetende dat zich in de zaal ook lotgenoten bevonden. Blusgroepen 111 
& 112 hebben een fantastisch mooie donatie-pot gemaakt. Het verhaal 
blijkt ook de jeugd aan te spreken. Zakgeld wordt gestort in de donatie-
pot. Posten Maartensdijk, Groenekan, Westbroek, De Bilt en Bilthoven 
steunden ook. Op intranet van de Brandweer VRU mocht ook aandacht 
worden gevraagd: Het verhaal staat met een mooi artikel op het interne 
brandweernetwerk. Wie meer info wil zie mallepiet.com. [HvdB] 

Expositie Aukje 
Huisman 

Aukje Huisman uit Maartensdijk houdt een expositie van haar werk 
in Servicecentrum Maartensdijk onder de veelzeggende titel ‘Potlood, 
puntenslijper en een kwastje’. De tentoonstelling van haar schilde-
rijen in Servicecentrum Maartensdijk is eind september na een wel-
komwoord van Dorpswethouder Madeleine Bakker met lint en schaar 
geopend. Het werk van Aukje is voorlopig nog dagelijks te bewonderen. 
[foto Henk van de Bunt]

Aandacht voor de slachtoffers 
van Sulawesi 

Woensdag 10 oktober organiseerde de Martin Luther Kingschool haar inmiddels traditionele 
boekenmarkt. De afgelopen weken hebben de kinderen allemaal kinderboeken verzameld. 

Tassen vol kinderboeken werden bij school afgeleverd.

De verkoop van de boeken heeft 
bijna 300 euro opgeleverd. ‘Dit 
geld gebruiken wij voor de aan-
schaf van nieuwe leesboeken voor 
de kinderen, zo houden wij onze 
collectie actueel en aantrekkelijk’, 
aldus Arjan Dam, directeur van de 
Martin Luther Kingschool. Kinde-
ren van groep 8 zorgden voor de 
verkoop.

Naast de boekenmarkt was er 
vooral veel aandacht voor de lan-
delijke actiedag ‘Nederland helpt 
Sulawesi’. 'De lessen begrijpend 
lezen hadden afgelopen week als 
onderwerp de ramp in Sulawesi. 
Vanuit de kinderen kwam het idee 
om tijdens de boekenmarkt aan-
dacht te vragen voor deze enorme 

ramp. Vervolgens werd de lan-
delijke actiedag voor Sulawesi 
op dezelfde dag gepland als de 
boekenmarkt: dat gaf alleen maar 
meer inspiratie. De kinderen zijn 
hard aan het werk gegaan om spul-
len te maken die ze tijdens de boe-
kenmarkt konden verkopen voor 
Giro 555. Zij hebben boekenleg-
gers gemaakt en armbandjes ge-
knoopt. De kinderen die naar de 
aanpalende buitenschoolse op-
vang gaan zagen wat er allemaal 
gebeurde in de school en wilden 
ook meedoen. Zij hebben ook al-
lerlei spulletjes gemaakt voor de 
verkoop. Kinderen kwamen op het 
idee om een muzikaal optreden te 
verzorgen, nagels te lakken, wa-
fels te bakken, etc. etc.'

Flessen
'Daarmee hield het niet op. Na 
schooltijd zijn kinderen van de 
hoogste groepen spontaan door het 
dorp getrokken om lege flessen te 
verzamelen. Dit heeft uiteindelijk 
ook nog een behoorlijk bedrag op-
geleverd. Jongere kinderen vroegen 
met hun ouders bij buren en beken-
den in de straat aandacht voor deze 
actie: menig inwoner van Maar-
tensdijk besloot spontaan de actie te 
steunen en ruimhartig de portemon-
nee te trekken. Met speciale dank 
aan de inwoners van Maartensdijk 
die hun bijdrage hebben geleverd.'

Het enthousiasme over de hoge 
opbrengst van de actie is groot. 

Wethouder Dolf Smolenaers bekijkt een van de grenspalen langs de Vuurse 
Dreef. V.l.n.r. Monique van der Wel, Dolf Smolenaers en Oot Verharen.

De versierde boom aan de Spoorlaan die eventueel het ‘loodje‘ zou leggen 
als op deze plek ondergrondse afvalcontainers zouden worden geplaatst.
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Tap
Ons ervaren team staat klaar om samen met u invulling 
te geven aan alle wensen. Ook als het afscheid niet of 
elders verzekerd is. Kijk op dela.nl/bilthoven of 
bel 030 200 45 30. Wij helpen u graag.

‘Het afscheid dat DELA regelde was prachtig.   
 En we waren niet eens verzekerd.’

‘Geregeld naar wens’ door Sanne Jacobs van DELA

Twitter: @Rijkswaterstaat of bel 0800 - 8002.

Rijbaanafsluiting A27  
Rijnsweerd - Eemnes
19 – 22 oktober: asfalteerwerkzaamheden
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Plan uw route kort voor vertrek op www.vananaarbeter.nl of scan  
de QR-code hiernaast met uw smartphone. Voor meer informatie 
over het project gaat u naar www.verbredinga27a1.nl.

= omleidingsroute = afgesloten
= overdag open, ‘s nachts tussen 21.00 - 9.00 uur afgesloten

Van vrijdagavond 19 oktober 21.00 uur tot maandagochtend 22 oktober  
5.30 uur wordt op de A27 tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Eemnes  
aan de weg gewerkt. ‘s nachts is de A27 afgesloten, overdag kan de weggebruiker 
wel gebruik maken van de A27 tussen aansluiting Bilthoven en knooppunt Eemnes. 
Weggebruikers worden omgeleid via de A28 en A1. De extra reistijd is ongeveer  
15 minuten.

In verband met de groei van onze beide kleutergroepen 
zoeken wij met ingang van 7 januari 2019 een meester 
of juf voor groep 1/2 die ons team komt versterken

De Martin Luther Kingschool biedt:
• Een aanstelling van 0,5 tot 1,0 FTE 
 met zicht op een vaste benoeming
• De mogelijkheid om tot de zomervakantie 
 halve dagen te werken
• Een prettige, gezellige werkplek 
 met enthousiaste collega’s
• Een salaris conform CAO-PO 
 incl. reiskostenvergoeding

De Martin Luther Kingschool zoekt iemand die:
• De algemeen christelijke identiteit 
 van de school onderschrijft
• In staat is een goede sfeer in de groep te creëren 
• Hoge verwachtingen heeft van kinderen
• In het bezit is van relevante diploma’s of is afstuderend

Voor meer informatie of vragen over deze vacature
kunt u contact opnemen met Arjan Dam (directeur) 
0346-212545. Sollicitaties kunnen tot 2 november 
2018 verstuurd worden naar directie@mlking.eu. 

Nachtegaallaan 38 • 3738 EB  Maartensdijk • 0346-212545

www.mlkingschoolmaartensdijk.nl

Wij geven ons onderwijs vorm 
vanuit de volgende kernwaarden:

• Samenwerking 
 Samenwerken brengt ons verder

• Innovatie 
 Wij staan open voor 
 nieuwe ontwikkelingen

• Doelgerichtheid 
 Wij hebben een doel voor ogen

• Talentontwikkeling 
 Ieder talent telt

• Plezier 
 Wij gaan met plezier naar school

• Eigenaarschap 
 Wij zijn betrokken

Meer informatie is te vinden via:
scholenopdekaart.nl en op onze 
eigen site

één van de tien scholen van Stichting Delta De Bilt
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Grof afval  
Grof afval kunt u kwijt bij de Milieustraat in De 
Bilt. Als het teveel of te groot is om zelf weg 
te brengen, kunt u het ook gratis laten opha-
len door Renewi, de afvalinzamelaar van de 
gemeente. Bel tussen 9.00 en 17.00 uur naar 
030 – 214 22 05 om een afspraak te maken. 
Zet uw grof afval op de afgesproken dag vóór 
7.30 uur aan de straat. 

Online Museum De Bilt
Het digitale museum biedt een gevarieerd 
overzicht van de cultuur en geschiedenis van 
de gemeente De Bilt en zijn zes kernen, van 
prehistorie tot heden. Voor jong en oud, voor 
scholen, verenigingen, particulieren en be-
drijfsleven: voor iedereen die geïnteresseerd 
is in het cultureel erfgoed van de gemeente 
De Bilt. Verdwaal op https://onlinemuseum-
debilt.nl/ en geniet. 

Nieuwe wethouder-
spreekuren
Vanaf deze maand kunt u elke derde donder-
dag van de maand zonder afspraak weer 
naar het spreekuur van de wethouder van 
uw dorp. Een manier voor u om in gesprek te 
gaan met het gemeentebestuur en voor de 
wethouders om te vernemen wat er leeft. 
Ook in gesprek met een wethouder in uw 
dorp? Kijk op www.debilt.nl/spreekuren voor 
het nieuwe overzicht van de spreekuren. Let 
op: gewijzigde tijden.

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur, 
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten 
kantoor-tijden: (06) 558 76 775

Bladcampagne start medio 
november
Op maandag 12 november start de bladcampagne. De bladruimers werken, wan-
neer de weersomstandigheden het toelaten, door tot 21 december 2018. 

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande werkzaamheden aan. Kijk voor het meest actuele, 
volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven:  Vinkenlaan, renovatie riool en wegen, tot maart
Bilthoven:   Overboslaan, Korte Boslaan en Hofl aan, renovatie riool en wegen, 

tot juni
Bilthoven:  Talinglaan en Korhoenlaan, renovatie riool, tot 26 oktober
Bilthoven:   Soestdijkseweg Noord, asfalteringswerkzaamheden, van 15 tot 

24 oktober
De Bilt:   Utrechtseweg (N237), asfalteringswerkzaamheden Provincie Utrecht, 

avonden en nachten van 22 tot 24 oktober
Maartensdijk:  Prinses Beatrixlaan, vervanging hoofdriool, tot 2 november
Westbroek:   Wolkammerweg, Schutmeesterweg, Kleppermanweg, 

Holsblokkenweg, afkoppelen hemelwater riool en herbestraten rijweg, 
tot 1 maart 2019

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Wanneer?
Op www.debilt.nl/bladcampagne vindt u 
een gedetailleerde kaart waarop u kunt zien 
in welke week uw straat aan de beurt is. Zo 
weet u vooraf wanneer u eventueel uw auto 
elders of op eigen terrein moet parkeren en 
kunt u uw blad op tijd langs de weg  in de 
berm deponeren. Dat mag vanaf een week 
van tevoren.
 
Waar op letten?
Let er op dat de bladhopen geen takken, 
hekjes van gaas en andere verontreinigin-
gen bevatten en dat u de bladhoop niet te-
gen een boom of uw erfafscheiding aan 
maakt. Zo voorkomt u, dat de boom of uw 

eigendom beschadigd raakt bij het ruimen. 
De gemeente vraagt u ook om overhangend 
groen uit uw tuin tijdig te snoeien en uw 
auto in de week, dat de bladzuigers bij u in 
de straat komen, tijdelijk op een andere 
plek te parkeren. Zo kunnen wij goed rui-
men en raakt uw auto niet onnodig be-
smeurd. Eerst komt een vrachtwagen langs 
om de bladhopen op te halen. Daarna vol-
gen de bladzuigwagens. 

De bladcampagne komt één keer langs. 
Daarna kunt u dus geen blad meer langs de 
straat deponeren en moet u het zelf afvoe-
ren. De gemeente plaatst geen bladkorven.

Open haard en gezondheid
Nu de avonden langzaam weer wat killer beginnen te worden, kan het stoken van 
een houtkachel of open haard heel aangenaam zijn. Het kan echter ook overlast 
van geur, roet en rook geven. Let daarom tijdens het stoken op de veiligheid en de 
gezondheid van uzelf en de buurt. 

Houtrook kan zowel 
binnen- als buitens-
huis klachten aan 
de luchtwegen ver-
oorzaken. Vooral 
kinderen en men-

sen met gevoelige luchtwegen, zoals astma-
patiënten, lopen een groter risico.

Stookhinder verminderen
Let daarom bij het stoken op het volgende:
•  Gebruik de houtkachel niet als hoofdver-

warming.
•  Gebruik alleen een haard, die door een er-

kende vakman is geïnstalleerd.
•  Gebruik een toestel met de juiste capaciteit 

voor de ruimte. 
• Ventileer altijd tijdens het stoken. 
•  Zet de luchttoevoer en de uitlaatklep vol-

ledig open.

• Laat uw schoorsteen elk jaar reinigen.
•  Stook alleen onbehandeld hout dat 1 à 2 

jaar gedroogd is.
• Stook niet bij windstil en mistig weer.

Stookhinder oplossen
Ervaart u hinder van een haardvuur van de 
buren? Een direct gesprek kan voldoende 
zijn om de overlast te beperken. Lukt dat 
niet, dan kan buurtbemiddeling eventueel 
helpen bij zo’n gesprek. 

Allesbrander?
‘Allesbrander’ is een onjuiste naam, want 
ook daarin mag alleen verantwoorde 
brandstof gestookt worden. Verbrandt 
dus niet allerhande afval of resten. Dat is 
slecht voor uw haard, schoorsteen, milieu 
en uw gezondheid.

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 18 oktober 2018 vanaf 20.00 uur in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven. Van 19.30 tot 20.00 uur vindt het vragen-
halfuur plaats. Naast de ingekomen stukken staat op de agenda:
• Initiatiefvoorstel Beëindiging voorrang statushouders bij sociale woningbouw
• Vaststellen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Veldlaan 1
•  Vaststellen verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 

Nieuwe Weteringseweg 52
• Budgetvoorstel voor uitwerken keuze inzake exploitatie en beheer sportaccommodaties

De agenda en bijbehorende stukken van de raads- en commissievergaderingen vindt u op 
debilt.raadsinformatie.nl. Heeft u een vraag over de vergaderingen of een van de stukken? 
Neem dan contact op met de griffi e via raadsgriffi e@debilt.nl of (030) 228 91 64. 
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Bewezen de
goedkoopste!

JAAR

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com

Zet- en drukfouten voorbehouden

Geldig van woensdag 17 t/m dinsdag 23 oktober 2018

Dr. Oetker 
Ristorante pizza
Alle soorten
Van 8.84 - 13.36

Bananen
 

Coca-Cola
4 fl essen van 1.5 liter

Van 6.99 - 7.76

5.99
4 FLESSEN

0.95
KILO

5.99
4 STUKS

Vrijkaarten 
voor KreaDoe

Van woensdag 31 oktober tot en met zondag 4 november wordt in 
de Jaarbeurs in Utrecht KreaDoe gehouden. Hét event voor ieder-
een die houdt van handgemaakt en DIY.

Er staan veel shops bomvol creatief materiaal, zijn verrassende ideeën 
en tientallen superleuke workshops om eindeloos inspiratie op te doen. 
Ook de nieuwste trends op het gebied van haken, breien, paper crafts, 
home deco, scrapbooking, stempels, mixed media, taarten & cupcakes, 
tekenen en schilderen en sieraden maken ontbreken niet. Honderden 
experts staan vijf dagen lang klaar om vragen te beantwoorden en hun 
kennis met de bezoekers te delen.

KreaDoe is dit jaar groter dan ooit tevoren en de zondag is dit jaar voor 
het eerst uitgeroepen tot speciale Kids Dag. Ook nieuw dit jaar is het 
KreaDoe Ontmoetplein. Bezoekers kunnen er met hun net gekochte 
spulletjes direct aan de slag, tips met gelijkgezinden delen en ervarin-
gen met andere bezoekers uitwisselen. Succesnummers van voorgaande 
edities keren uiteraard terug. Zo kunnen er weer cupcakes gedecoreerd 
worden in het Cupcake Theater, is er een bloggersspot waar bezoekers 
inspirerende DIY-bloggers kunnen ontmoeten, wordt er een puzzel-
tocht voor kinderen georganiseerd. Ook Mama Maakt keert terug; een 
plein speciaal met 
de leukste DIY-
projecten voor 
kersverse moeders, 
oma’s, tante’s en 
vriendinnen. Zie 
ook kreadoe.nl.

Ook kinderen kun-
nen uitgebreid aan 
de slag tijdens Kre-
aDoe.

Langs het tuinpad…
Sojater duikt met het (k)luchtige verhaal Langs het 

tuinpad… in de geschiedenis van Maartensdijk. In Langs 
het tuinpad…gaat men terug naar de jaren ‘70. 

Het verhaal gaat over het wel en wee van de uitbaters en bezoekers van 
dorpscafé Het Wapen. Broer en zus, Bo en Aafje, de uitbaters van Het 
Wapen blijven alleen achter als hun oude baas is overleden. De afwik-
keling van de erfenis heeft nogal wat voeten in de aarde. Het verhaal 
is fictief, maar de namen en plaatsen uit het stuk komen uit de historie 
van Maartensdijk. De personages in het stuk zijn - ondanks dat dit stuk 
een klucht is - herkenbaar menselijk in hun handelingen en de keuzes 
die ze maken. 

Ook dit keer is het - zoals trouwe bezoekers van Sojater gewend zijn 
- een muzikale voorstelling. Liedjes ‘Uit de oude doos’, sommige een 
beetje afgestoft en opgepoetst voor de gelegenheid, sommige nog even 
glanzend als vroeger. Het wordt gespeeld door Anja, Angelique, Han-
neke, Iggy, Liesbeth, Mario, Marjan, Nel, Petra, Roelof en Wilma. De 
regie is in handen van Sandra van Rosmalen.
De voorstellingen zijn op vrijdag 2 en zaterdag 3 november, vrijdag 9 en 
zaterdag 10 november in De Vierstee in Maartensdijk. Aanvang voor-
stelling 20.30 uur. Kaarten zijn tel. te bestellen via telnr. 0346 213635 
of op www.sojater.nl. Tevens kunnen kaarten gereserveerd worden bij 
de Primera in Maartensdijk.      (Hanneke de Groot en Anja Metselaar)

De cast van Sojater oefent aan de bar van De Vierstee.

Lezersactie: Voor de lezers van De Vierklank is een aantal gratis 
toegangskaarten beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen 
stuur je een mail naar info@vierklank.nl. 22 oktober ontvang je be-
richt of je tot een van de gelukkigen behoort.
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Rabobankmedewerkers voor de klas
Medewerkers van Rabobank Rijn en Heuvelrug verzorgden onlangs gastlessen bij 

Kinderopvang de Bilt op de locatie BSO De Paddenstoel in Maartensdijk en 
BSO de Nijepoort in Groenekan. 

De medewerkers gaven een les over 
hoe je verstandig met geld omgaat. 
Met een spannende quiz leerden de 
kinderen de waarde van geld ken-
nen door te raden wat verschillende 
producten kosten. Rondom de les 
hadden beide BSO’s een thema-
week over geld georganiseerd. Ac-
tiviteiten die de kinderen de hele 
week konden doen waren: spaarpot 
knutselen, geld sjoelen, Schilderij 
verven met het thema: ‘wat doe ik 
met een miljoen’, ren je rijk spel en 
nog veel meer.

Financiële educatie
De Rabobank hecht groot belang 
aan financiële educatie, zodat kin-
deren verstandig leren omgaan 
met geld. Door hen al jong finan-
cieel bewust te maken, wordt de 
basis gelegd voor financiële zelf-
redzaamheid bij volwassenheid. 
De gastles was een initiatief van 
de bank en Samen voor de Bilt 
en werd georganiseerd in de Aan-

deel In Elkaar Week een initiatief 
van de bank waarin meer dan 100 
medewerkers van de bank hun be-
trokkenheid hebben getoond door 

vrijwilligerswerk te ondernemen 
bij verschillende maatschappelijke 
organisaties in de regio. 

(Bianca Boele, BSO de Nijepoort)

Wethouder Madeleine Bakker leest voor 
door Kees Diepeveen

De leerlingen van obs WereldKidz Kievit in Maartensdijk hadden woensdag 10 oktober een 
bijzondere gast op school. Wethouder Madeleine Bakker (onderwijs) kwam in het kader van de 

Kinderboekenweek op school voorlezen. Zij deed dit uit het boek Lampje van Annet Schaap. 
Dit boek is pas geleden bekroond met de Gouden Griffel op het Kinderboekenbal 2018.

De wethouder zat in de hal van de 
school op een prachtige voorlees-
stoel met alle leerlingen van groep 
1 tot en met 8 om haar heen. Zij 
wist de kinderen zeer te boeien en 
had alle aandacht door op spannen-
de toon de eerste bladzijden uit het 
boek voor te lezen. 

Aandacht
Interim Schoolleider Rosalie 
Alfons licht toe dat er op school 
de hele week aandacht is geweest 
voor de Kinderboekenweek. ‘Le-
zen is immers een belangrijk on-

derdeel van het onderwijs. Onze 
focus ligt vooral op leesplezier om 
van daaruit de kinderen te stimule-
ren om meer te lezen. Want lezen 
komt schrijven en ook rekenen ten 
goede. Daarom zijn we hier in alle 
groepen gedurende de Kinderboe-
kenweek mee bezig geweest’. Zo 
is er elke dag aandacht besteed 
aan het lezen. Rosalie Alfons: ‘We 
hebben de Kinderboekenweek ge-
opend met een voorleesontbijt. Alle 
kinderen kwamen in hun pyjama en 
met lege buikjes naar school. Daar 
hebben ze ontbeten in hun klas en 

geluisterd naar het prachtige voor-
leesverhaal van oma Liesje, de oma 
van leerling uit groep 8. Donderdag 
is de Kinderboekenweek afgesloten 
met een voorleesestafette door de 
hele school. Ouders lazen groepjes 
kinderen voor terwijl er ondertus-
sen warme chocolademelk werd 
geserveerd aan de kinderen. Dit om 
een echt knus leesgevoel te creëren. 
Op deze manier proberen we het 
leesplezier bij de kinderen te ver-
groten’. De leerlingen hebben veel 
plezier beleefd aan deze Kinder-
boekenweek’.

Groen van Prinstererschool 
speelt ‘de Reuzenperzik’

De leerlingen van basisschool Groen van Prinstererschool in De Bilt hebben donderdag 
11 oktober een schoolvoorstelling gegeven in de sporthal in De Bilt onder de professionele 

begeleiding van Art& Sofie. De aanwezige (groot-)ouders genoten van dit prachtige optreden. 

De leerlingen waren in hun element 
en zetten hun beste acteertalent in 
voor een prachtige en gezellige 
middag. De Kinderboekenweek 
heeft op deze manier een creatieve 
en originele invulling gekregen. De 
school sluit de Kinderboekenweek 

op 19 oktober af met de jaarlijkse 
boekenmarkt. 

Sulawesi
Leerlingen hielden na afloop een 
inzameling voor de slachtoffers van 
de ramp in Sulawesi. Door verschil-

lende inzamelingen en een actie ge-
koppeld aan een schoolvoorstelling 
in de sporthal hebben de kinderen 
en ouders totaal een bedrag bijeen 
gebracht van € 745,65 dat zal wor-
den overgemaakt op Giro 555.
 (Robin Hartgers)

Beheerders 
Dierenweide gezocht

Vrijwilligers van de Stichting Dierenweide Maartensdijk beheren en 
onderhouden de Dierenweide in Maartensdijk. In verband met vragen 
om openstelling gedurende de dag is behoefte aan meer vrijwilligers. 
voor ongeveer 4 tot 6 uur per week overdag. Wie geïnteresseerd is of 
meer wil weten kan contact op nemen met de voorzitter van Stichting 
Dierenweide Maartensdijk Gert-Jan Weierink via tel. 06 53524544 of 
e-mail gjweierink@gmail.com

Voor ruimere openingstijden van de dierenweide in Maartensdijk zijn 
meer vrijwilligers nodig. [foto Henk van de Bunt]

Herfstactiviteiten op 
Beerschoten

Ter gelegenheid van de opening van het seizoen zijn er bij Beerschoten 
Holle Bilt 6 in De Bilt. op zondag 21 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur 
leuke activiteiten zoals broodjes bakken in de vuurkorf, oud-hollandse 
kinderspelen en een speurtocht ‘herfstraadsels’ rijden met de groen-
koets. Naast al deze activiteiten zijn er ook twee wandelexcursies. Eén 
wandeling over de landgoederen Beerschoten en Houdringe en een 
wandeling in het Panbos. Zie de website van Utrechts Landschap, on-
der activiteiten. Het informatiecentrum is open van 11.00 tot 16.30 uur.

Broodjes bakken is een van de populaire activiteiten bij Beerschoten.

Vol aandacht luisteren de leerlingen naar het spannende verhaal dat door 
wethouder Madeleine Bakker op boeiende toon wordt voorgelezen.

Nanda en Melanie van de Rabobank vertellen bij De Paddenstoel alles 
over geld. 

Leerlingen zetten hun beste beentje voor in de voorstelling ‘De Reuzenperzik’.
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Open Bilts Bridge-
kampioenschap

Vrijdag 16 november wordt voor de 20e keer de Open Biltse Bridge-
Kampioensdrive gehouden in het H.F. Witte centrum te De Bilt, 
Henri Dunantplein 4. De start is om 19.30 uur.

Vanaf 1999 wordt deze drive, door een aantal Biltse clubs georgani
seerd. Er wordt gespeeld op twee niveaus, één voor clubleden uit de 
middelste of hogere regionen (A) en een voor overige clubleden en 
thuisspelers (B). Wel speelt iedereen dezelfde spellen. Na afloop is er 
een prijsuitreiking en wordt het Biltse kampioenspaar en de kampioens
club uitgeroepen.

Voor deze drive kan iedereen uit de gemeente De Bilt en omgeving 
zich tot en met 13 november aanmelden per email (mariette2vogelaar@
gmail.com) onder vermelding van de namen, adres en tel.nr. van beide 
spelers in een paar, hun speelsterkte (A of B), de club(s) waarvan ze lid 
zijn en van bondsleden hun bondsnummer. Ook telefonische aanmel
ding (030 606 2137) is uiterlijk woensdag 14 november nog mogelijk.

SamenLoop voor Hoop:
samen in de strijd tegen kanker

door Kees Diepeveen

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni 2019 wordt in gemeente De Bilt de SamenLoop voor Hoop 
gehouden. Een evenement speciaal voor iedereen, die met kanker te maken heeft gekregen. 

Gedurende een 24 uur durende wandelestafette staan mensen stil bij kanker en vieren het leven. 
Doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ook basisschoolkinderen 

worden bij het evenement betrokken tijdens de speciale Kinderloop.

Tijdens het evenement zijn er mu
ziekoptredens, is er een horeca
plein, zijn er allerlei acties van 
deelnemers om geld in te zame
len voor KWF Kankerbestrijding 
en vinden er diverse ceremonies 
plaats. Inmiddels zijn er meer dan 
200 SamenLoop tochten in Neder
land georganiseerd. SamenLoop 
voor Hoop wordt inmiddels in 
meer dan 20 landen gehouden en 
is wereldwijd de grootste inzame
lingsactie ten bate van de kankerbe
strijding. Het idee is opgepakt door 

de KWF. Namens het bestuur van 
SamenLoop voor Hoop De Bilt ver
tellen Anja Donker, Nel Verkroost 
en Dianne Westerink over de aan
komende activiteiten.

SamenLoopvirus
‘Anja Donker en ik waren al lan
ger van plan om een keer een Sa
menLoop te organiseren’ aldus Nel 
Verkroost. ‘Vorig jaar hebben we 
besloten om door te zetten en het 
in 2019 ook daadwerkelijk te gaan 
doen’. Anja Donker vervolgt:’ In 

oktober 2017 vond het eerste ge
sprek plaats met het KWF dat het 
evenement ondersteunt. Inzet van 
lokale vrijwilligers speelt een grote 
rol. In januari 2018 is een bestuur 
gevormd door inwoners uit de ge
meente. Om een indruk te krijgen 
hoe een SamenLoop georganiseerd 
en beleefd wordt is het bestuur gaan 
kijken in Dalfsen. ’En daar zijn we 
besmet geraakt met het Samenloop
virus’ aldus Nel Verkroost’. 

Startbijeenkomsten
‘We willen graag dat deelnemers 
uit alle zes kernen meedoen’ aldus 
Dianne Westerink, ‘Daarom heb
ben we twee startbijeenkomsten 
belegd. Op 31 oktober in Bilthoven 
in het Lichtruim en op 7 november 
in De Vierstee in Maartensdijk. Tij
dens de startbijeenkomst informe
ren we de aanwezigen zo uitgebreid 
mogelijk. Zaken als sponsering, 
aanmelden van teams en vrijwil
ligers komen daar ter sprake. Ook 
de locatie van het evenement wordt 
bekend gemaakt en de mensen die 
als ambassadeurs gaan optreden. 
We hopen op een grote opkomst’.

Eregasten
Het programma start op 28 juni om 
19.00 uur met een openingsceremo
nie. De ‘survivors’ van kanker zijn 
eregast op het evenement en lopen 
samen met hun dierbaren de eerste 
ronde voorop. Voor hen wordt een 
speciaal programma georganiseerd. 
Om 23.00 uur is de kaarsenceremo

Nieuwe bank bij De Vierstee
Dinsdag 9 oktober werd er een mooie houten (opklapbare) zitbank voor bij De Vierstee aan de 

Maartensdijkse Nachtegaallaan onthuld. Deze ruim 3 meter lange bank staat 
op het ‘plaatsje’ bij het horecagedeelte. 

Hierdoor is het tot dan toe wat 
‘kale’ plaatsje een heerlijke plek, 
om even in de zon uit te puffen na 
het sporten of gewoon met een bak
kie koffie met elkaar bij te kletsen, 
geworden en wordt de bank moge
lijk al snel door alle bezoekers van 
De Vierstee ‘omarmd’ en veel ge
bruikt. 

Zorg
De bank is met zorg en toewijding 
gemaakt door cliënten van Rei
naerde het Brugje in Odijk en werd 
door Rotary De Bilt  Bilthoven aan 
de gemeenschap van Maartensdijk 
en De Vierstee aangeboden. Stich
ting Vierstee 2.0 heeft hierbij de 
benodigde ‘hand en spandiensten’ 

geleverd; deze bijzondere samen
werking leverde een mooi eindre
sultaat. De makers van de bank van 
Reinaerde (Vinnie en Rob) en hun 
begeleider Marcus, vertegenwoor
digers van Rotary De BiltBilthoven 
en bestuurders van Stichting Vier
stee 2.0 waren bij de opening aan
wezig. [HvdB] 

Goede doelenrit
Op zondag 21 oktober organiseert BMV haar jaarlijkse Goede 
Doelenrit. Dit is tevens de laatste rit van dit seizoen. De besteding 
ervan gaat naar de vereniging St. Wensambulance Utrecht. 

Stichting WensAmbulance Utrecht verzorgt het liggend vervoer voor 
(pre)terminale en chronisch zieke patiënten naar hun WensLocatie. Dit 
kan een bezoek zijn aan familie, ouderlijk huis, bruiloft, begrafenis, 
verjaardag of bijvoorbeeld een dagje naar het strand of dierentuin. Zij 
verzorgen het vervoer voor kinderen en volwassenen.
Vorig jaar werd er geld ingezameld om een bijdrage te leveren aan de 
aanschaf van een ambulance. De ambulance is er inmiddels, maar moet 
ook nog ingericht worden.

De deelnemers verzamelen om 10.00 op de Hessenweg 174 in De Bilt, 
waar een collectebus klaarstaat voor een donatie voor de stichting. 
Rond 10.30 uur zal er een cheque overhandigd worden aan de Stichting 
en daarna zullen de motorrijders vertrekken voor hun toertocht. Voor 
meer informatie kunt u de website Deze moet zijn www.bmvmotor.nl 
of bellen met Jan Verheul 06 51348650.

nie. Verlichte kaarsenzakken met 
persoonlijke boodschappen worden 
rond het parcours aangestoken. Een 
aantal eregasten vertelt hun per
soonlijk verhaal en daarna volgt 
een minuut stilte voor de mensen 
die kanker hebben of hebben gehad 
of een dierbare hebben verloren. 
Op 29 juni om 14.00 uur start de 
Kinderloop en om 19.00 uur volgt 
de slotceremonie en lopen alle deel
nemers met voorop de eregasten sa
men een laatste ronde.  

Kinderloop
De insteek van het evenement is: 
draag je steentje bij om te zorgen 
dat er in de toekomst niemand 
meer aan kanker overlijd. ’ Eén 
op de drie mensen heeft te maken 
met kanker in zijn of haar directe 
omgeving’ vertelt Anja Donker, ‘ 

Het raakt iedereen. Je kunt er niet 
omheen’. In het programma is ook 
een Kinderloop opgenomen. Nel 
Verkroost daarover:’ Kinderen tot 
en met groep acht lopen gedurende 
24 minuten hun wandeltocht. We 
hopen dat de basisscholen in onze 
gemeente gaan meedoen. Het KWF 
heeft voor scholen een lesprogram
ma ontwikkeld. We gaan de scholen 
hier over benaderen’.
 
Het inschrijfgeld voor deelname 
bedraagt 15,00 euro per persoon. 
Daarvoor krijgen de deelnemers 
een paars SamenLoop tshirt. Voor 
meer informatie zie de website: sa
menlopenvoorhoop.nl/debilt. Het 
bestuur hoopt dat zoveel mogelijk 
mensen de weg weten te vinden 
naar de startbijeenkomsten op 31 
oktober en 7 november.  

Het bestuur van de SamenLoop voor Hoop is enthousiast aan de slag om 
van dit evenement een succes te maken. V.l.n.r. Gerrit van Noortwijk, Bart 
Loozen, Jan Willem Lokerman, Nel Verkroost, Anja Donker, Emile Kok, 
Frans Poot en Dianne Westerink. (Foto Jeroen Ju

Dianne Westerink, Anja Donker en Nel Verkroost zetten samen met de 
andere bestuursleden hun schouders onder dit evenement.

Na gedane arbeid is het goed rusten op het bankje bij De Vierstee in Maartensdijk. [foto Reyn Schuurman]



 De Vierklank 17 17 oktober 2018

Nova E1 kampioen

Nova E1 is kampioen geworden. Alle wedstrijden werden winnend afge-
sloten en dus kon zaterdag het feest losbarsten.  (Lotte Keuning)

TZ F3 
Kampioen

Afgelopen zaterdag is een van de 
jongste Tweemaal Zes teams de F3 
met overmacht kampioen gewor-
den. Gecoacht door Tessa, Jaïr en 
Iske schoten Tirza, Koen, Milan, 
Elias en Lieke uit de startblokken. 
Na 3 minuten stond het al 3-0. Ook 
in de 2 de helft bleven ze scoren. 
Uiteindelijk hebben alle 5 de kinde-
ren gescoord en werd er gewonnen 
met 22-4. 

Judoka op 1

Zaterdag 13 oktober nam Judokan Maartensdijk-lid Erin Stekelenburg 
deel aan het Groene Hart jiujitsu toernooi in Boskoop. Erin heeft hard 
gestreden, alle wedstrijden gewonnen en daarmee de eerste plaats be-
haald. (Jojanneke Rijksen) 

Rugby jeugdtoernooi geslaagd

Het eerste SRFC rugby-jeugdtoernooi is succesvol verlopen. Het was zaterdag prachtig weer, er waren 150 
jeugdspelers, talloze vrijwilligers, veel rugbyliefhebbers en sportwethouder Madeleine Bakker-Smit. Kortom 
een geslaagde dag en een opmaat voor meer rugby in deze gemeente. (Toine van der Poel)

Familiedag Centrals 
Zondag 14 oktober vond de jaarlijkse familiedag plaats bij de honk- en softbalvereniging 

Centrals. Alle leden van de Centrals konden een team samenstellen; uit goede 
kennissen, buren, vrienden, collega's, etc. 

Voor veel deelnemers was dit een 
leuke mogelijkheid om kennis te 
maken met de honk- en softbal-
sport. Een geslaagd toernooi als 
afsluiting van het honk- en softbal-

seizoen buiten. De verschillende 
teams gaan de wintermaanden trai-
nen in de Sporthal De Bilt en de 
Kees Boekenhal 

(Helen van Doorn). 

Ter afsluiting van het seizoen bui-
ten organiseerde Centrals een fa-
miliedag.

TZ E2 kampioen

TZ E2 is zaterdag 13 oktober kampioen geworden met slechts 1 gelijk-
spel en 5 winstpartijen. De kampioenswedstrijd werd gewonnen met 
8-2. Zittend v.l.n.r. Anna Houthuijzen en Ilse Kool. Staand v.l.n.r. Tij-
men Haest, Sanae Boutkabout, t.c. Inge de Jong en Chris van de Goede.



Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Nails Boutique Daphne Maartensdijk
Bel naar 06-11138513 of kijk op facebook
@nailsboutiquedaphne

Op zoek naar optimale verzorging en ontspanning?
Dan bent u bij Skin Care bij Marjolein in Groenekan aan het 
juiste adres. Persoonlijke aandacht staat bij mij centraal. Skin 
care bij Marjolein heeft een breed aanbod aan professionele-
behandelingen. Van gezichtsbehandelingen tot peelings en van 
lash volume lifting tot pedicure behandelingen. Voor meer infor-
matie kunt u een kijkje nemen op: www.skincarebijmarjolein.nl 
of contact opnemen via: 06-13836682

Jezus zegt: Ik ben als een Licht in de wereld gekomen, 
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB)
Kijk op www.bubbelsenboefjes.nl of bel 0346 745355

Crosstrainer Brisa, G234 met klein defect, gratis af te halen, 
Bilthoven. Tel. 06-46979811

Gratis een doos vol spullen om zelf mooie (Kerst) kaarten te 
maken. Tel.030-2281463

Cursussen/ trainingen 
Meditatielessen, zowel bedoeld voor diegenen die willen 
leren mediteren als voor hen die al regelmatig mediteren. 
8 Bijeenkomsten op vrijdagochtend van 9.00-11.00 uur op de 
Soestdijkseweg Zuid 247, Bilthoven. Data: 16 en 23 novem-
ber, 7 en 14 december, 4 en 18 januari, 1 en 15 februari. 
Leraar: Guus Jongen. Kosten: €250,-. Op 18 oktober (19-21 
uur) geef ik een open avond voor geïnteresseerden met een 
beknopte introductie. We beoefenen meditatie en meditatie 
in beweging. Er is ruimte voor vragen. Geen kosten. Graag 
tevoren aanmelden via guanjo@me.com

Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ont-
spannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en 
volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken opstap cursus 
met instrument. De cello heeft een mooie warme zangerige 
klank en is een liedjes / melodie instrument.
Voor afspraak: 06 19067441: Frank Linschoten cello docent.
celloles-franklinschoten.nl en kunstenhuis.nl/cello
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Te koop aangeboden
Horloge batterijen en 
HORLOGEBANDJES bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672

Schilderij van Reint Withaar 
50x60 cm in witte lijst met 
passepartout. Mooi boeren-
landschap met kippen en scha-
pen €25,- Tel 0302284394

Radio TX-cd 1245 afstandsbe-
diening 2 boxen, geschikt voor 
CD €25,- Tel: 030-2285453

3 Griet Titulaer boeken over 
de ruimte. Van spoetnik tot 
spaceshuttle, De aarde vanuit 
de ruimte, Space 86. €3,-. Tel: 
06-14040516

6 kristallen waterglazen 
met waterkaraf €4,-. Tel: 
06-14040516

2 Runo Bierling 
Holzschnitzerei beeldjes, 
samen €5,- Tel: 06-14040516

Nieuw Heren jack donker 
antraciet van het merk Bartlett 
maat XL €30,- Tel. 0346-
213501

3.5 liter Slow Cooker,3 standen, 
voor braden & stoven Merk 
Russel Hobbs (nog nieuw in 
doos) €30,- Tel. 06-36101523

Nieuwe Originele Rōmertopf 
109 aardewerken ovenschaal. 
€15,- Tel. 06-36101523

Friese Staartklok 85 cm lang 
€49,50 Tel. 030-2292338

Echte stevige Kristalen gla-
zen merk Christal dark ver-
schillende modellen wijn 
doos helemaal vol nw €17,50 
per stuk Nu koopje alles in 
een koop €20,- cash B'hoven 
Tel.06-44560743

Nieuw nog in de verpakking 
6 prof. zwemvesten voor 
€44,44 koopje B'hoven Tel. 
06-44560743

Prima rolkoffer afm. h.58 x 
b.40 x d.22 en 27 cm. met 
cijfercodeslot en meerdere 
aparte ritsvakken als nieuw 
€15,- Tel. 06-16641083 

Onderhoud uw arm en been-
spieren, Trainingsapparaat 
voor fietsende beweging in 
huis. €25,- Tel. 06-16641083

Koelbox 40x38x28 cm. incl. 
2 koelelementen €10,- Tel. 
06-16641083.

Steengrill 37x19 cm. met 
twee spiritusbranders, nieuw 
€10,- Tel. 06-16641083

Witte verstelbare(terras) zit- 
ligstoel met kussen en voeten-
steun, €20,- Tel. 06-16641083

Logeerbed inklapbaar, 
weinig gebruikt €49,- Tel. 
06-16641083

Elektrisch Gourmet-/ Raclette 
stel, 6 pers. nieuw €12,- Tel. 
06-16641083.

3 boerenbont melk bekers. 
Zien er nog heel uit €5,-. Tel. 
0346-243758

Houten balken voor alles 
brander of open haard. Moet 
nog gezaagd worden €50,-. 
Tel 0346-243758

Kunststof tuinvijver. L-vorm 
inhoud 1500 ltr. Eventueel 
met kunststof vlonder. €50,-
Tel 0346-211958.

Voetbal tas van FC Utrecht. 
Ziet er nog netjes uit €12,50. 
Tel. 0346-243758

Te koop gevraagd
MODELTREINEN en acces-
soires gezocht voor mijn 
hobby info@modeltreinbaan.
nl. Tel: 030-2202965

Activiteiten
Zondag 4 november 2018 in 
Cafe Bu!ten Hessenweg 174 
de Bilt vind voor de 13de keer 
Kleintje CARNAVAL plaats 
toegang is geheel gratis zaal 
open 12.30 uur.

Fietsen
MOUNTAINBIKE Kenosha. 
I.z.g.s. Veel extra’s. €75,- Tel. 
0653255665

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

Hulp in de huishouding voor 
3 uur per 14 dagen €15,- per 
uur Tel: 030-2204069

Wie wil ons als bijverdienste 
helpen bij het onderhoud van 
onze tuin? Maartensdijk. Tel. 
06-54663354.

OFFICEMANAGER NVTG, 
20 u/wk, werken vanuit thuis. 
Liefst start dec, omgeving 
Utrecht. Zie www.nvtg.org/
wat-we-doen/vacatures 

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689
www.hoeree-tuinen.nl

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.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, 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/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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 ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

Adres  ...........................................................................................................................................

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis. Tel. 0634892915

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE - Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

Te huur gemeubileerde 
ETAGE per okt. voor wer-
kend persoon € 500,- p.m. 
WIFI en TV aanwezig. Tel. na 
19.00 uur 030-2285245

VAKANTIEHUIS aan zee;
4 uur rijden, 7 persoons.
Vrij in herfstvakantie.
www.connycoppen.nl/berck 
info@connycoppen.nl

De charme van 
het ouder worden

Woensdag 24 oktober organiseert Steunpunt Man-
telzorg een bijeenkomst vol informatie en inspi-
ratie voor senioren. Betsy de Keizer (vitale senior 
en voorheen makelaar) neemt haar gehoor mee in 
mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen. De informatiebijeenkomst heeft als 
motto ‘De charme van het ouder worden’ omdat de 
huidige generatie op zo’n heel andere manier ouder 
worden dan hun ouders. Volgens onderzoek van de 
ANBO wil verreweg de meeste 65-plussers (90%) 
niet afhankelijk zijn of worden van hun kinderen 
en het liefst in hun eigen huis blijven wonen. Maar 
toch hebben hedendaagse ouderen ook vaak enige 
vorm van ondersteuning nodig. De bijeenkomst is 
op 24 oktober van 13.30 tot 16.00 uur in Service-
centrum Mens De Bilt, Prof. PJW Debijeweg 1. 

Aanmelden s.v.p. uiterlijk 21 oktober per mail, 
mantelzorg@mensdebilt.nl of telefonisch 030 727 
15 56. De toegang is gratis.

Documentaire
over de geschiedenis
Kapel Holl. Rading

Redelijk veel geïnteresseerden - zowel lid als niet lid van de PKN Maartensdijk-
Hollandsche Rading - hebben het jubileumweekend van 80 jaar Adventskapel 
meegevierd. Ook de documentaire van Henk Veenstra en cameraman Gert 
Jan Straalman over de levensloop van de stichter en promotor van de kapel: 
Klaas van ’t Pad en de geschiedenis van de Kapel tot en met de Hervormde 
Kerkelijke Gemeente werd goed bezocht. Er zijn gesprekken met de mensen 
achter Online museum De Bilt, om de documentaire op te nemen in het 
bestand, zodat deze voor iedereen te zien zal zijn. [MD] 
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zaterdag
20 oktober

aanvang: 14.00 uur
ASIAN

DELIGHT

FC DE BILT

DE MEERN

advertentie

Nova trekt aan het kortste eind
Afgelopen zaterdag reisde Nova af richting Scheveningen, waar het mooie korfbalcomplex van KVS 
ligt. Gezien de uitslagen van de gastheren zou dit een lastige wedstrijd worden, maar na het goede 

resultaat tegen Sparta hadden de spelers van Nova vertrouwen in een goede afloop. 

KVS schoot uit de startblokken en 
kwam snel met 4-0 voor. De spelers 
van Nova deden er alles aan om 
terug te komen, maar het gat bleef 
elke keer te groot. Het eindsignaal 
klonk met een stand van 20-16 in 
het voordeel van KVS.

Het was prachtig weer voor een 
wedstrijd korfbal. Na de goede 
uitslag van vorige week zagen de 
spelers het positief in. Nova liet de 
tegenstander echter in de wedstrijd 
komen. KVS profiteerde direct en 
binnen vijf minuten konden zij al 
een 4-0 voorsprong pakken. Nova 

maakte verdedigend de verkeerde 
keuzes en moest beter onderling af-
stemmen wat er gebeurde onder de 
paal. Na een time-out werd het plan 
gemaakt om de aanval van KVS te 
vertragen. Dit gaf Nova de kans om 
zich terug in de wedstrijd te vechten. 
Dit ging aardig, maar de heren van 
KVS werden niet genoeg afgestopt. 
Zij konden met goede acties naar 
binnen veel strafworpen afdwingen 
en zo KVS de voorsprong houden. 
Met rust keek Nova aan tegen een 
achterstand van 5 punten, 11-6.
De tweede helft opende Nova gelijk 
met een mooi doelpunt van Coen 

van Eck, maar al snel wist KVS 
drie doelpunten op rij te scoren. 
Elke keer als Nova even gas gaf, 
was het KVS die daar direct een 
antwoord op had. Zo kon Nova niet 
doordrukken en de wedstrijd naar 
zich toe trekken. In de laatste fase 
leek Nova toch dichterbij te komen, 
maar kwam het team tijd te kort. 
Met het slotakkoord aan de kant 
van KVS, floot de scheidsrechter af 
met een stand van 20-16.
Volgende week speelt Nova thuis 
tegen de ongeslagen koploper, 
Sporting Trigon. Aanvang 15.30 
uur.         (Job Paauw)

Kyle Agterberg 
in het elite peloton 

Afgelopen zondag startte Kyle Agterberg mee met het elitepeloton in 
de Super Prestige van Gieten. De start was niet goed; hij zat achteraan 
in het pak en moest veel plekken goed maken. 
De jonge renner uit Maartensdijk schoof per ronde heel veel plekken 
op. Tot halverwege het peloton. Maar door de regels mocht Kyle zijn 
wedstrijd na 50 minuten niet meer vervolgen en eindigde de Maartens-
dijker op een 28e plek bij de Elite en op een 5e plek bij de Beloften. 
Kyle hoopt geselecteerd te worden door de Nederlandse bondscoach 
voor de Wereld Bekerwedstrijd volgende week in het Zwitserse Bern. 

Kyle moet na een slechte start de achtervolging inzetten.

SVM pakt drie punten
Pupil van de week Marcus Vader 
gaf het juiste voorbeeld door zelf 
voor de wedstrijd te scoren: SVM 
speelde het eerste kwartier wat te 
afwachtend en liet het bezoekende 
Elinkwijk het spel maken en loerde 
met de snelle spitsen op de counter. 
De eerste helft kende weinig hoog-
tepunten: SVM toonde wel veel in-
zet, maar de passing was matig met 
veel balverlies. Elinkwijk heeft een 
team met veel voetballend vermo-
gen en twee snelle en goede vleu-
gelspelers. Na ruim een half uur 
spelen zette SVM een prima aanval 
op en Jordy van der Lee tikte SVM 

op 1-0. Elinkwijk werd steeds ge-
vaarlijker. De thuisploeg had geluk 
dat de gelijkmaker niet viel. Vlak 
voor het rustsignaal strafte weer 
Jordy van der Lee slecht verdedi-
gen van Elinkwijk af en zorgde er-
voor dat SVM met 2-0 van de thee 
kon gaan genieten.

In de 2e helft nam Elinkwijk direct 
het initiatief en een moment van 
oplettendheid zorgde voor de 2-1. 
SVM toonde veerkracht en ver-
grootte snel de voorsprong. Mike 
de Kok tekende na een prachtige 
bal van Perry van den Bunt voor 

de 3-1. Elinkwijk kwam door een 
prachtig afstandsschot van de links-
buiten nog terug op 3-2. 

Het laatste kwartier was het heel 
spannend. SVM knokte met 10 
man (door twee keer geel) voor wat 
het waard was en SVM-goalie Max 
Koetze bleek niet te passeren. SVM 
zelf kreeg de kansen om de voor-
sprong te vergroten, maar Bas van 
Dijk en Mike de Kok scoorden vrij 
voor de keeper niet.

Aanstaande zaterdag gaat SVM op 
bezoek bij Patria in Zeist.

Puntendeling voor DOS in topper
DOS nam het zaterdag op tegen titelkandidaat Unitas dat vooraf evenveel punten had als DOS. 

Ook na afloop van de wedstrijd, die in 12-12 eindigde, bleef het puntentotaal van beide teams gelijk.

De technische staf van beide teams 
had het huiswerk vooraf goed ge-
daan en een gedegen analyse ge-
maakt van de tegenstander. Beide 
teams gaven veel  verdedigende 
druk, om zo het aanvalsspel van de 
tegenstander te bemoeilijken. Ge-
volg was dat er weinig goals vielen 
te bewonderen en dat was op deze 
zomerse dag in oktober jammer 
voor de vele toeschouwers.

Start
DOS kende een goede start en 
kwam met 2-0 voor, maar Unitas 
wist weer snel langszij te komen. 
Halverwege de eerste helft,  bij een 
3-4 stand, kwam er een lange peri-
ode dat Unitas niet wist te scoren. 
DOS bouwde in die periode met 
goed spel naar eerst een 6-4 voor-
sprong bij rust, die later werd uitge-
breid naar een ruimere voorsprong 

van 9-4. Hierna viel DOS stil en 
was het Unitas dat scoorde. Dit was 
het startsein voor een inhaalrace 

van de Harderwijkers. Uiteindelijk 
kwamen de bezoekers bij 11-11 
weer op gelijke hoogte en pakten 

FC De Bilt verslaat TOV
FC De Bilt was in de wedstrijd tegen hekkensluiter TOV (Baarn) de betere ploeg; de 

gastheren waren tot dan nog steeds puntloos. Het kwaliteitsverschil werd niet zichtbaar 
gemaakt door tellende doelpunten; voor rust werden twee doelpunten als niet geldig 

gehonoreerd. Bij rust was het dan ook 0-0. 

Na rust strooide Marcel Melissen 
met mooie ballen en wisten Jelle 
Vliek en Sam Eerdmans het mid-
denveld te controleren en tevens 
de aanvallers in stelling te brengen. 
Toch brak ook TOV een aantal keer 
gevaarlijk door, maar het bleef nog 
steeds maar 0-0. In de 77e minuut 

werd de score opengebroken: na 
een van de vele mooie aanvallen 
gaf Mano het laatste tikje. Daarna 
zette TOV alles op alles, maar 
mede dankzij goed keeperswerk 
van Jos bleef het tot de 90e minuut 
0-1. Redouan Boussoufi had vlak 
voor tijd meer verdiend, want zijn 

prima schot belandde op de bin-
nenkant van de paal. Fijn voor hem, 
maar vooral ook voor FC De Bilt 
ging zijn schot vlak daarna wel in 
het net: 0-2
A.s. zaterdag ontmoet FC De Bilt 
het bezoekende vv De Meern om 
14.00 uur.

DOS C1 kampioen 

Met een 11-0 overwinning op Victum (Houten) behaalde DOS C1 
(Westbroek) het kampioenschap. Er was geen puntverlies en er werden 
bijna 100 doelpunten gescoord. 

Gevecht om de bal.

vijf minuten voor tijd zelfs een 11-
12 voorsprong. Gelukkig scoorde 
DOS snel de gelijkmaker. In de 
laatste minuten gingen beide teams 
vol voor de winst. Helaas wist DOS 
in deze minuten niet meer te scoren.

Aanstaande zaterdag speelt DOS 
in Veenendaal tegen koploper SKF, 
dat gecoacht wordt door oud DOS-
trainer Steven Brink. De wedstrijd 
start om 15.30 uur.
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Op bezoek in de 
Kloostertuin

Woensdag 10 oktober werden de dames Truus, Ellen en Nelleke in 
het complex van volkstuinen in het Kloosterpark bezocht. De da-
mes huren 2 tuinen op dit bijzondere complex.

Dit gebied heeft een bijzondere geschiedenis. In de 12de eeuw behoorde 
deze grond toe aan het Vrouwenklooster van Oostbroek. Later kwam de 
grond in bezit van baron van Boetzelaer. Zo’n 100 jaar geleden stelde 
deze de gronden beschikbaar voor zijn personeel om er te tuinieren en 
deels in hun voedselbehoefte te voorzien. Daarmee was het een van de 
eerste sociale projecten, waarvan er nog meerdere zouden volgen. 

Sinds 1979 huurt de Amateurtuinvereniging Het Kloosterpark de grond 
van de gemeente. Er zijn nu 300 tuintjes gevestigd. De leden zijn en-
thousiaste tuinierders, die hun eigen groente, fruit, bloemen etc. kwe-
ken. Het is een bijzonder locatie op de grens van de Uithof, het KNMI 
en de ecologische hoofdstructuur. 
Een aantal mensen deelt het gebruik van hun tuin met anderen. Zo kun-
nen zij elkaar helpen en inspireren. Maar ook ontstaan er gemakkelijk 
duurzame sociale contacten.  (Frans Poot)

Truus, Ellen en Nelleke gedrieën 
in hun (twee) tuintjes.

Ontdek de natuur 
dichtbij huis

Utrechts Landschap viert van 13 tot en met 28 
oktober de Week van Het Landschap. In heel 

Nederland kun je deelnemen aan leuke activiteiten in 
de natuur. Er zijn activiteiten voor jong en oud: zie 

www.utrechtslandschap.nl/week. 

Gidsen vertellen graag hoe de natuur zich in de herfst voor-
bereidt op de koude periode. Dat doen zij in gebieden als De 
Paltz, landgoed Beerschoten, het Panbos en de Kozakkenput. 
Zondag 21 oktober staat landgoed Beerschoten bij De Bilt in 
het teken van de herfst. Bezoekers kunnen meedoen aan Oud-
hollandse spelletjes en broodjes bakken. Ook zijn er wandelex-
cursies en kinderen kunnen een speurtocht doen. (Kim Slaats)

Proef, ruik en voel de herfst tijdens de Week van Het Land-
schap.                (foto Dick Jeukens)

Noordwestelijk deel 
Hooge Kampse Plas opgeleverd

door Guus Geebel

Donderdag 11 oktober vond de opleving plaats van het tweede compartiment van de Hooge 
Kampse Plas in Groenekan. De opleveringshandeling bestond uit het verbinden van het eerste 
en tweede compartiment en werd uitgevoerd door Saskia van Dockum, directeur-rentmeester 

van Het Utrechts Landschap. Zij kreeg daarbij aanwijzingen van kraanmachinist Jordan.

In en rond de Hooge Kampse Plas 
worden ecologische en maatschap-
pelijke doelen met elkaar verbon-
den. GrondbankGMG, onderdeel 
van de K3 organisatie, dekt de van 
oudsher aanwezige vervuilde bo-
dem af, maakt de plas ondieper en 
legt eilanden aan. Daarmee wordt 
de Hooge Kampse Plas een schit-
terende locatie met een flora en 
fauna waar iedereen volop van kan 
genieten. In mei 2010 werd gestart 
met de verondieping en herinrich-
ting. Het eerste compartiment, het 
noordoostelijk deel, werd in okto-
ber 2014 opgeleverd. Inmiddels is 
ook het noordwestelijk deel klaar. 

Toespraken
De feestelijke oplevering werd 
ingeleid door Ruud van Groesen, 
directeur GrondbankGMG. Patrick 
Poelmann, dijkgraaf van het Hoog-
heemraadschap de Stichtse Rijn-
landen vertelt dat er bij het Hoog-
heemraadschap voor de start van 
het project Hooge Kampse Plas 
heftige discussies tussen voor- en 
tegenstanders waren. ‘Waterkwa-
liteitbeheerders zagen veel proble-
men en anderen vonden het juist 

een goed plan. Uiteindelijk zijn 
ze tot elkaar gekomen en kon het 
Hoogheemraadschap positief aan 
het project gaan deelnemen.’ Poel-
mann is daar blij mee omdat er 
iets tot stand komt waarvan men-
sen die van natuur houden kunnen 
genieten. Ook is hij blij dat Het 
Utrechts Landschap eigenaar is. 
‘De hoge eisen die een natuurbe-
heerder zal stellen aan wat hier ge-
beurt helpen om tot vertrouwen in 
dit project te komen.’ De transpa-
rantie die er is waardeert hij zeer. 
Saskia van Dockum zegt dat Het 
Utrechts Landschap altijd in lange 
lijnen denkt. ‘Toen deze plek ons 
aangeboden werd hadden wij al de 
visie dat dit gebied in Groenekan 
het centrum van de wereld is, want 
van hieruit kun je naar het Krom-
me Rijngebied aan de ene kant en 
het plassengebied aan de andere 
kant. Dat betekent dat het ont-
wikkelen van natuur in dit gebied 
goed is voor de verbinding en dat 
is altijd onze agenda.’ Het project 
is nu voor tweederde klaar. Van 
Dockum  verwacht dat het project 
in 2020 afgesloten wordt en zich 
daarna verder zal ontwikkelen.

Constructief
Ruud van Groesen vertelt dat pre-
cies vier jaar geleden het eerste 
compartiment in gebruik werd ge-
nomen. ‘De natuur heeft niet stilge-
staan en er is inmiddels een uniek 
watergebied ontstaan. De natuur 
heeft gretig toegetast.’ Hij vertelt 
wat er verder nog gaat gebeuren. 
In 2008 is gezamenlijk een visie 
ontwikkeld met een aantal doelen. 
Maatschappelijke doelen die be-
trekking hebben op sanering, recre-
atie, en natuurontwikkeling. ‘De 
eilanden zijn voor zover mogelijk 
inmiddels aangelegd, evenals het 
versterken van het gebied als eco-
logische verbindingszone tussen 
de verschillende natuurgebieden. 
Met de komst van eilanden en de 
rietzone wordt het gebied aantrek-
kelijk voor nieuwe vogelsoorten.’ 
Door de aanleg van een tunneltje 
kan de aanwezige das naar het wei-
land gaan en kunnen fietsers ook ’s 
nachts van het fietspad gebruik ma-
ken. ‘We zullen hier nog anderhalf 
jaar zijn, dan is het inrichtingsplan 
voltooid. We hebben op een pret-
tige en constructieve manier kun-
nen samenwerken met Het Utrechts 

Landschap, het Hoogheemraad-
schap de Stichtse Rijnlanden en 
de klankbordgroep.’ Hij bedankt 
speciaal de bewoonsters aan het 
toegangspad aan de Groenekanse-

weg  waar de afgelopen acht jaar 
zo’n 40.000 vrachtwagens vol heen 
en leeg terug langskwamen. Hij be-
loont ze met een verrekijker om de 
ontwikkelingen te kunnen volgen.

Wethouder André Landwehr (links) en oud-wethouder Arie-Jan 
Ditewig, die bij het begin van het project betrokken was, bij het tweede 
compartiment.

Saskia van Dockum verricht op aanwijzingen van kraanmachinist Jordan de opleveringshandeling. Ruud van 
Groesen en Patrick Poelmann (rechts) kijken toe hoe het gaat. advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Heerlijk wildstoofpotje €15,-

Woe.
17-10
Do.

18-10
Vr.

19-10
Za.

20-10
Zo.

21-10

Kalfs-entrecôte van de 
grill met ui en spek

of
Gebakken koolvis met 

kreeftensaus
of

Pompoen-salade met 
blauwschimmelkaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
24-10
Do.

25-10
Vr.

26-10
Za.

27-10
Zo.

28-10

“KLIEKJESDAGEN”
 

Diverse vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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