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Wietplantage op 1e verdieping

Een wietplantage in een pand aan de Industrieweg in Maartensdijk werd 
opgerold na een anonieme tip. Lees meer op pagina 3.

In de ochtend bezochten mensen van 
Stichting Vluchtelingenwerk De Bilt 
de Zorgboerderij Nieuw Bureveld. 
Samen met de hulpboeren van de 
Zorgboerderij, namen de gemeente-
lijke vrijwilligers met de nieuwe Ne-
derlanders daar een kijkje achter de 
schermen. Aandacht voor de Neder-
landse taal stond daarbij centraal. Het 
doel was om door diverse activiteiten, 

zoals een rondleiding, met elkaar in 
gesprek te gaan en zo de Nederlandse 
taal te oefenen. Burgemeester Arjen 
Gerritsen ‘trapte’ om 9.15 uur af en 
de ochtend werd afgesloten met een 
gezamenlijke pannenkoekenlunch. 

Boerderij
Dirk-Jan en Martine Stelling runnen 
samen met ouders Tiny en Kees Wis-

meijer boerderij Nieuw Bureveld met 
de mooie combinatie van een gang-
baar agrarisch bedrijf en zorg voor 
mensen met een hulpvraag. Naast de 
dieren en de zorgboerderij houden 
zij zich actief bezig met natuur- en 
weidevogelbeheer. In samenwerking 
met lokale natuur- en milieueduca-
tiecentra zijn complete boerderijpro-
gramma’s ontwikkeld voor de basis-

school. Op boerderij Nieuw Bureveld 
zijn regelmatig basisschoolgroepen te 
gast. Op deze ochtend fungeerde zo’n 
boerderijprogramma als leidraad.

Samen voor De Bilt
Tot 2010 organiseerde de gemeente 
De Bilt samen met Stichting Samen 
voor De Bilt de vrijwilligersweek, 
waarin medewerkers en bestuurders 
uitdrukking gaven aan maatschap-
pelijke betrokkenheid door als vrij-
willigers de handen uit de mouwen 
te steken voor projecten van diverse 
organisaties en instellingen uit de ge-
meente. Collega’s wierpen zich op 
klussen als het schoonmaken van een 
schoolplein, het aanleggen van een 
jeu de boulesbaan, of het timmeren 
van een ietsenhok. 
De gemeente vult dit nu, met hulp 
van Stichting Samen voor De Bilt, 
op een andere manier in en kiest voor 
een duurzame relatie met twee orga-
nisaties. Gedurende één jaar vinden 
er vier activiteiten plaats met deze 
organisaties. Dit jaar zijn dat de Jan 
Ligthartschool en Stichting Vluch-

telingenwerk De Bilt. Alle activitei-
ten hebben te maken met het thema 
‘Taal’, ontleend uit het collegepro-
gramma van de gemeente De Bilt. 
Volgend jaar kiest de gemeente dus 
twee nieuwe organisaties en een an-
der thema. 

Jan Ligthartschool
Het middagprogramma speelde zich 
af op de Jan Ligthartschool in Biltho-
ven; een school  waar kinderen met 
vele nationaliteiten welkom zijn en 
waar aandacht is voor hun thuiscul-
tuur. In de gemeente De Bilt is dit de 
enige school, die naast het Kerst- en 
Paasfeest ook het Suikerfeest viert. 
Hier stond een leuke middag vol 
spelletjes en activiteiten op het pro-
gramma en werd ruime aandacht aan 
de Nederlandse taal gegeven. In re-
latie tot het thema ‘Water’ beet wet-
houder Bert Kamminga in vraag- en 
antwoordvorm het spits af door iets te 
vragen en te vertellen over varen en 
boten, waarna de gemeentelijke me-
dewerkers in de klassen er ‘dieper’ op 
ingingen.

Medewerkers gemeente De Bilt op bezoek 
bij Maatschappelijke organisaties

door Henk van de Bunt

Donderdag 22 september gingen medewerkers van de gemeente De Bilt op bezoek bij de 
Jan Ligthartschool in Bilthoven en namen zij medelanders van Stichting Vluchtelingenwerk De Bilt 
mee naar Zorgboerderij Nieuw Bureveld in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen. 

Mensen van Stichting Vluchtelingenwerk De Bilt en medewerkers van de 
Gemeente De Bilt bezochten gezamenlijk Zorgboerderij Nieuw Bureveld.

Wethouder Bert Kamminga, gemeentelijke medewerkers en onderwijskundigen 
gingen vooraf met de leerlingen op de foto.

Timmerwerken, Complete verbouwingen,
Onderhoud en renovatie, 
Badkamers, Dakkapellen

0346 -282313 • info@mavandebeek.nl
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

2/10 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink
2/10 • 19.00u - Evensong

Pr. Gem. Zuiderkapel
2/10 • 9.00u - Dr. W. Verboom, Harderwijk

2/10 • 18.30u - Ds. J. van Dijk, Ede

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
2/10 • 10.30u - Mw. ds. C.M. Geels

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

2/10 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
2/10 • 10.30u - Pater G. Oostvogel

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

2/10 • 9.30 - Ds. M.J.C. Blok, Bunschoten
2/10 • 16.30 - Ds. W. Scherff, Spakenburg

Hervormde Gemeente Dorpskerk
2/10 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
2/10 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
2/10 • 10.00u - 

Ds. M.C.E. Oskam-van Zwol, De Bilt

Pr. Gem. Opstandingskerk
2/10 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
2/10 • 10.00u - 

Eucharistieviering, F. Zwarts

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

2/10 • 10.30u - B. van Empel, Vleuten

PKN - Herv. Kerk
2/10 • 10.00u - Kand. K.M. Teeuw, 

Alblasserdam
2/10 • 18.30u - Ds. C.H. Bijl, Bruchem

Herst. Herv. Kerk
2/10 • 10.30  en 18.00u - Dhr. C.M. Klok

Onderwegkerkje Blauwkapel
2/10 • 10.00u - Prof. Dr. M. Brinkman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

2/10 • 11.00 uur - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

2/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
2/10 • 18.30u - Ds. L.P. Blom, Nunspeet

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

2/10 • 9.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
1/10 • 19.00u - Pastor de Wit
2/10 • 10.30u - Pastor de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

2/10 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
2/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
2/10 • 18.30u - Ds. G.C. Vreugdenhil, 

Woerden

Grote opbrengst voor Adullam

Mede door het mooie weer is de ver-
koping, voor de Stichting Adullam 
Gehandicaptenzorg, van jl. zater-
dag 17 september een mooie dag 
geworden. Want voor de opvang 
en verzorging van (meervoudig-) 
gehandicapten is veel geld nodig. 
Het comité mocht het grote bedrag 
van 13.725,60 euro aan de Stich-
ting Adullam overmaken. Gevers, 
sponsors, helpers, verkopers, vrij-
willigers en verder allen die deze 
dag tot een geslaagde dag maakten, 
hartelijk dank!

VVD-Politiek Café

Aanstaande vrijdag, 30 september 
organiseert de VVD v.a. 19.30 uur 
een open en vrij toegankelijk Poli-
tiek Café in De Bilt met de agenda 
milieu en energie.
Dagvoorzitter is VVD Statenlid 
Gert Jan Weierink en als gastspre-
ker komt onder meer Anne Doe-
dens, fractievoorzitter VVD De 
Bilt, als hoofdspreker Rene Leegte, 
Tweede Kamerlid VVD, woord-
voerder milieu. Rene Leegte zal 
ook een lezing geven over onder 
andere (duurzame) energievoorzie-
ning, de actuele politiek maar ook 
over de functie van het KNMI 
in De Bilt. Uiteraard is er tijd en 
plaats voor debat. 

Afscheid van het tuinseizoen

Zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 
16.00 uur wordt bij Theetuin Bilt-
hoven aan de Spoorlaan 11 afscheid 
genomen van het tuinseizoen 2011. 
Van de laatste rozen, die nog bloei-
en en van de grassenhoek, die nu 
op z’n mooist is. Er zijn gezel-

lige kraampjes met curiosa, eigen 
gemaakte chutney, marmelade en 
jams. Er is een stekkenhoek, home-
made taart, koffie of thee. 

Bazaar bij Zuiderkapel

Zaterdag 1 oktober organiseert 
wijkgemeente ‘De Ark’ in Bilt-
hoven een bazaar. Aan de Bos-
laan in Bilthoven is er van 10.30 
tot 15.00 uur een rommelmarkt 
en bijvoorbeeld een tweedehands 
boekenkraam aanwezig. Ook zijn 
er decoratieve en andere artikelen 
te koop. De bazaar wordt georgani-
seerd door de vrouwenvereniging, 
samen met vele vrijwilligers. De 
Zuiderkapel is open voor bezichti-
ging. Er zullen rondleidingen wor-
den verzorgd door gemeenteleden.

Meditatiewandeling

Woorden als loslaten, de balans 
opmaken en vertrouwen horen bij 
deze periode van het jaar. Ervaar 
dit tijdens de maandelijkse medi-
tatiewandeling in het herfstbos op 
zaterdag 1 oktober 2011. Info:www.
eenenal.nl

Stadsverlichting 
bij Transition Town 

Dinsdagavond 4 oktober is er een 
Comcafé in buurthuis ‘t Hoekie in 
de Bilt. De avond is een samen-
werking van Transition Town De 
Bilt met Stadsverlichting. Stadsver-
lichting is een netwerk van medi-
tatieve huiskamers, dat zich door 
heel Nederland heeft verspreid en 
waaraan sinds een paar maanden 
ook een Biltse huiskamer deel-
neemt. Tijdens dit Comcafé kun je 

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilt. Iedereen met een beperking 
handicap of chronische ziekte kan 
in de MEEbus terecht voor een gra-
tis gesprek met een professionele 
consulent van MEE over bijvoor-
beeld vakantie, vrije tijdsbesteding, 
wonen of dagbesteding.

Menselijke waardigheid
bij Bilthovense Kring

De Bilthovense kring voor wijsbe-
geerte en psychologie zal zich in 
het seizoen 2011-2012 buigen over 
het thema Menswaardig leven, de 
anderen, wij en ik. 
Filosofen en wetenschappers zullen 
in het komende seizoen verschil-
lende aspecten van ‘menswaardig-
heid’ overdenken. Als eerste zal 
dr. Jeroen Bartels, filosoof ver-
bonden aan de Universiteit Gro-
ningen, spreken over Het verlan-
gen naar een menswaardig leven. 
De bijeenkomst is op 10 oktober 
a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in 
De Koperwiek, Koperwieklaan 3, 
Bilthoven Voor kaarten: Info tel. 
030 228 46 90 of e-mail : amg@
qfast.net 
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Lieve Ellen...
 

Hét wordt niet minder...
Maar juist méér...

Dat gemis....
Voel ik élke keer
Steeds... meer.....

XX
 

Dag meissie Ellen...
Dag, vriendin.

Wil.

Oud papier 
Westbroek

Op donderdag 29 september zame-
len leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór 18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten. Inwoners van de 
nieuwbouw worden verzocht ook 
de container op de vertrouwde plek 
neer te zetten.

Geboren

15 september 2011

Mick
Zoon van Peter en Stella

Kon. Julianalaan 18
Maartensdijk

Geboren
8 september 2011

Elias
Zoon van 

Cornelis & Elina Kronenburg
Distelvink 20
Maartensdijk

ervaring opdoen met Verbindende 
Communicatie aan de hand van 
het thema: ‘Hoe kunnen we onze 
gemeenschap verlichten?’ Dit alles 
onder begeleiding van Marieke van 
Nimwegen en Sofie Bakker. Aan-
vang: 20.00 uur

Ouderenraad vergadert

De Ouderenraad van De Bilt behar-
tigt de belangen van de ouderen in 
de gemeente en adviseert daarover 
het College en de Gemeenteraad. 
De Ouderenraad vergadert woens-
dag 5 oktober, om 14.00 uur in de 
Coesfeldzaal in het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilt-
hoven. Een week voor de verga-
dering wordt de definitieve agenda 
gepubliceerd op de website van de 
Ouderenraad: www.ouderenraad-
debilt.nl. De vergaderingen zijn 
openbaar.

MEEbus in De Bilt

De MEEbus staat vrijdag 7 okto-
ber van 10.00 tot 12.00 uur bij 
Winkelcentrum Planetenbaan in De 

Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het
 plotselinge overlijden van onze broer

  Arie Hendrik Cornelis 
van Zijtveld

 

* Maartensdijk,                                             † Maartensdijk,
26 december 1954                                  24 september 2011

 Henk van Zijtveld

 Jochem van Zijtveld

Correspondentieadres: 
Graspieper 42
3738 SC  Maartensdijk

Liever geen bloemen 

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 3 oktober 
om 10.00 uur in De Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 
26 te Maartensdijk.

Aansluitend vindt rond 11.30 uur de begrafenis plaats op de 
Nederlandse Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te 
Maartensdijk.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in voornoemde kerk.
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advertentie

De	 seizoenstart	 is	 op	 28	 september	
met	de	opening	van	een	 tentoonstel-
ling	 in	 de	 traverse	 van	 het	 gemeen-
tehuis	met	schilderijen	van	beeldend	
kunstenaar	 Joris	 Geurts.	 De	 Arttra-
verse	commissie	verzorgt	dit	seizoen	
in	totaal	vier	tentoonstellingen.	In	de	
Openbare	 Bibliotheek	 in	 Bilthoven	
worden	vier	kunstlezingen	gehouden.	
De	 eerste	 lezing	 op	 6	 oktober	 gaat	
over	de	tentoonstelling	‘Jan	Sluijters,	
schilderbeest’,	die	tot	21	januari	2012	
in	 het	 Singer	 Museum	 Laren	 wordt	
gehouden.	 De	 stichting	 werkt	 in	 het	
Muziekpodium	 samen	 met	 de	 Biltse	
Muziekschool	 en	 het	 Walter	 Maas-
huis.	In	die	locaties	vinden	dit	seizoen	
zes	optredens	plaats.	Het	eerste	optre-
den	is	op	20	november	in	het	Walter	
Maashuis	met	 een	 themaconcert	van	
het	Orion	Ensemble.

RIVM
In	samenwerking	met	de	boekhandel,	
de	bibliotheek	en	het	RIVM	verzorgt	
de	 Stichting	 Kunst	 &	 Cultuur	 in	 no-
vember	 het	 Schrijverspodium.	 ‘We	
krijgen	 dit	 keer	 Anna	 Enquist	 met	
Ivo	 Janssen’,	 vertelt	 Inge	 Fuijkschot.	
‘Het	wordt	een	heel	mooi	programma.	
Ivo	is	pianist,	dus	dat	is	een	prachtige	
combinatie.	 Helaas	 is	 het	 de	 laatste	
keer	 in	 het	 RIVM	 want	 het	 RIVM	
stopt	hiermee	en	gaat	weg.’	De	stich-
ting	moet	dus	op	zoek	naar	een	nieuwe	
locatie	om	het	Schrijverspodium	voort	
te	 kunnen	 zetten.	 Verder	 is	 er	 op	 17	
en	18	maart	weer	Gluren	bij	de	Buren	
en	op	14	april	het	Korenfestival.	Voor	
deze	 activiteiten	 is	 extra	 geld	 nodig.	
De	stichting	hoopt	dat	sponsoren	zich	
hiervoor	willen	aanmelden.

Bestuur
Inge	Fuijkschot	is	sinds	1	september	
jl.	 opnieuw	 voorzitter	 van	 de	 stich-

ting.	Vier	 jaar	 geleden	 stopte	 zij	 re-
glementair	na	twee	termijnen	van	vier	
jaar.	‘Ik	heb	het	een	ontzettend	leuke	
tijd	gevonden	en	denk	dat	het	ook	nu	
weer	een	leuke	tijd	wordt.	Voordeel	is	
dat	ik	de	mensen	en	organisaties	bin-
nen	de	gemeente	ken.	We	hebben	een	
werkend	 bestuur	 van	 acht	 mensen,	
waarin	 iedereen	 taken	heeft	 en	mee-
helpt	bij	de	uitvoering	van	de	activi-
teiten.’	 De	 subsidie	 die	 de	 stichting	
nu	nog	houdt	wordt	gebruikt	om	het	
jaarprogramma	in	te	vullen.	

De	 Stichting	 Kunst	 &	 Cultuur	 reikt	
ook	de	jaarlijkse	Kunst	&	Cultuurprijs	
uit.	‘We	hebben	net	aan	verschillende	
instanties	 zoals	 het	 Kunstenhuis,	 de	
Arttraverse	 en	 het	 Muziekpodium	
gevraagd	om	aan	de	hand	van	criteria	
voor	1	oktober	met	een	voordracht	te	
komen.	 De	 prijs	 wordt	 in	 het	 najaar	
uitgereikt.’	 De	 website:	 www.kunst-
debilt.nl	wordt	binnenkort	vernieuwd.

Samenwerken
Hoewel	ze	er	niet	in	is	opgeleid,	heeft	
Inge	 Fuijkschot	 wel	 altijd	 belang-

stelling	voor	kunst	en	cultuur	gehad.	
Ze	 was	 onder	 andere	 directeur	 van	
de	 Volksuniversiteit	 in	 Het	 Gooi.	
‘Daar	 hadden	 we	 ook	 kunstlezingen	
en	 kwam	 ik	 in	 aanraking	 met	 alle	
vormen	 van	 kunst	 en	 cultuur.’	 Zelf	
schildert	ze	al	jaren	en	ze	heeft	enkele	
malen	geëxposeerd.	‘Bij	de	Volksuni-
versiteit	ben	ik	op	verschillende	fron-
ten	 creatief	 bezig	 geweest.	 Ik	 houd	
van	kunst	en	cultuur,	maar	vooral	or-
ganisatorisch	vind	ik	het	heel	erg	leuk	
om	met	dit	 soort	werk	bezig	 te	 zijn.	
Daar	zit	ook	mijn	sterke	kant.	Samen-
werken	met	anderen	en	andere	orga-
nisaties.	Vraag	me	niet	wat	er	op	dit	
moment	allemaal	aan	moderne	kunst	
is.	 Gelukkig	 zitten	 er	 in	 het	 bestuur	
wel	kenners.	Ik	heb	de	afgelopen	vijf	
jaar	 bij	 de	 Vrije	 Academie	 Utrecht	
kunstcursussen	gevolgd.’	

Behalve	 van	 de	 Stichting	 Kunst	 &	
Cultuur	is	Inge	Fuijkschot	ook	voor-
zitter	 van	 de	 Unie	 van	 Vrouwelijke	
Vrijwilligers	(UVV).	Verder	werkt	ze	
nog	als	vrijwilliger	voor	de	Culturele	
Vleugel	Slot	Zeist.	

Stichting Kunst & Cultuur 
biedt ambitieus jaarprogramma

door Guus Geebel

Al bijna twintig jaar geeft de Stichting Kunst & Cultuur De Bilt inhoud aan de opdracht kunst 
bij het publiek en het publiek bij de kunst te brengen. Ook het komende seizoen is het bestuur er 
weer in geslaagd een mooi programma samen te stellen. Voorzitter Inge Fuijkschot geeft met veel 

enthousiasme een toelichting op vele kunstuitingen die de stichting gaat organiseren.

Inge Fuijkschot: ‘Vooral organisatorisch vind ik het heel erg leuk om met 
kunst en cultuur bezig te zijn.’

De	aanstelling	van	een	cultuurcoördi-
nator	vloeit	voort	uit	de	gemeentelijke	
cultuurnota	Ouverture.	Deze	is	in	mei	
2009	 door	 de	 gemeenteraad	 vastge-
steld.	 Eén	 van	 de	 onderdelen	 uit	 de	
nota	is	het	instellen	van	een	Program-
maraad.	Deze	zou	als	taak	krijgen	het	
culturele	 aanbod	 in	 De	 Bilt	 beter	 en	
toekomstbestendig	te	maken	door	on-
der	andere	activiteiten	te	stimuleren	en	
samenwerking	te	initiëren.		

Coördinator
Wethouder	 Bert	 Kamminga:	 ‘Bij	 na-
der	 inzien	 geeft	 het	 college	 de	 voor-
keur	aan	het	werken	met	een	cultuur-
coördinator.	Wij	 denken	 dat	 daarmee	
slagvaardiger	gewerkt	kan	worden	dan	
met	een	raad.	Uiteraard	gebeurt	dat	in	
goede	 samenspraak	met	 het	 culturele	
veld’,	aldus	de	wethouder.	De	cultuur-
coördinator	kan	direct	aan	de	slag	en	
werkt	 vanuit	 de	 gemeente.	 Zo	 wordt	

vorm	gegeven	aan	de	stimulerende	rol	
van	de	gemeente.	De	cultuurcoördina-
tor	neemt	niet	het	werk	van	bestaande	
organisaties	 over.	 Het	 Biltse	 bureau	
Idee-F-Events	 dat	wordt	 gerund	door	
Fredie	Blankestijn	gaat	de	rol	van	cul-
tuurcoördinator	op	zich	nemen.	Fredie	
Blankestijn	 heeft	 een	 ruime	 ervaring	
op	het	terrein	van	kunst	en	cultuur	en	
het	organiseren	van	evenementen.

Webportal 
Eén	 van	 de	 belangrijkste	 	 activitei-
ten	van	de	coördinator	wordt	het	on-
dersteunen	 van	 het	 opzetten	 van	 een	
webportal	 voor	 de	 lokale	 cultuur.	De	
webportal	is	een	project	van	de	Open-
bare	Bibliotheek	en	de	Stichting	Kunst	
en	 Cultuur.	 Een	 belangrijk	 onderdeel	
van	de	webportal	wordt	een	culturele	
agenda	 waarop	 iedereen	 informatie	
over	kunst	en	cultuur	in	de	gemeente	
kan	vinden.

Cultureel klimaat
Het	college	van	de	gemeente	De	Bilt	
hecht	 veel	 waarde	 aan	 cultuur.	 Niet	
voor	 niets	 heeft	 zij	 in	 het	 coalitieak-
koord	 opgenomen	 dat	 zij	 zich	 in	 zal	
zetten	 om	 de	 bestaande	 kwaliteit	 te	
behouden.	

De	 provincie	 Utrecht	 ondersteunt	 de	
culturele	 ambities	 van	 de	 gemeente	
De	 Bilt.	 Met	 een	 inanciële	 bijdrage	
maakt	de	provincie	het	aanstellen	van	
de	 cultuurcoördinator	 en	 de	 realisa-
tie	 van	 de	 webportal	 mede	 mogelijk.		
‘Als	 gemeente	 hebben	wij	 de	 taak	 te	
zorgen	 voor	 omstandigheden	 waarin	
de	 lokale	cultuur	kan	gedijen.	Dat	de	
provincie	daar	aan	bij	draagt	is	mooi,	
maar	 het	 is	 vooral	 door	 de	 inzet	 van	
vele	 enthousiaste	 inwoners	 en	 cultu-
rele	organisaties	dat	er	in	De	Bilt	zo’n	
goed	 cultureel	 klimaat	 heerst’,	 aldus	
de	wethouder.

Cultuurcoördinator voor De Bilt
De gemeente De Bilt krijgt een cultuurcoördinator. De coördinator gaat onder andere de 

samenwerking binnen het culturele veld stimuleren en het brede aanbod van culturele activiteiten 
coördineren. Zo wil de gemeente het cultuuraanbod toekomstbestendig maken. 

Industrieweg Maartensdijk 
verbergt Wietplantage 

door Kees Pijpers

Vorige week vrijdag deed de politie een inval in een 
bedrijfspand aan de Industrieweg in Maartensdijk nadat een 

passant een vreemde lucht had geroken en direct de politie 
belde. De vangst was een weelderige plantage van zeer veel 

planten en een ruimte voor nog meer. 

Na	de	melding	op	de	anonieme	tiplijn	heeft	de	politie	eerst	een	warmte-on-
derzoek	op	afstand	gedaan	waaruit	bleek	dat	er	inderdaad	iets	aan	de	hand	
moest	zijn.	Vandaar	dat	die	ochtend	de	politie	arriveerde,	uiteraard	met	de	in	
Maartensdijk	bekende	rechercheur	Hans	Gies	en	een	elektrotechnisch	spe-
cialist.	Het	afgesloten	bedrijfspand	bestaat	alleen	uit	een	bovenverdieping	
en	is	door	de	eigenaar	aan	een	fotograaf	verhuurd.	Terwijl	de	eigenaar	wordt	
gebeld	om	de	sleutels,	klimmen	agenten	op	het	omringende	dak	om	vandaar	
af	al	een	kijkje	te	nemen.	Dat	levert	nog	niets	concreets	op	maar	door	het	
afschermen	van	zowel	ramen	als	interieurdelen	wordt	het	vermoeden	van	
overtreding	sterker.	

Voorkomen
Bij	 aankomst	 van	 de	 eigenaar	 blijkt	 dat	 de	 huurder	 nieuwe	 sloten	 heeft	
aangebracht	 waardoor	 de	 deuren	 moeten	 worden	 opengebroken.	 Na	 het	
forceren	is	te	zien	dat	er	een	zeer	uitgebreide	gloednieuwe	stoppenkast	is	
gemaakt	en	wordt	boven	duidelijk	dat	er	veel	werk	is	verricht	met	het	aan-
leggen	van	een	massa	hoog	opgegroeide	wietplanten.	De	politie	telde	696	
planten	terwijl	er	nog	ruimte	was	voor	meer.	De	vangst	is	mogelijk	gemaakt	
dank	zij	de	oplettendheid	van	een	voorbijganger,	die	direct	via	de	anonieme	
tiplijn	de	politie	informeerde.	‘Dat	zou	men	veel	meer	moeten	doen’,	zegt	
rechercheur	Gies	en	de	eigenaren	van	omliggende	panden	complimenteren	
de	politie	voor	het	snelle	en	adequate	optreden.

In afwachting van de sleutel, probeerde de politie alvast via het dak een 
kijkje te nemen. 

Supermaskers maken voor kinderen

Locatie:  Bouwman Boeken 
Hessenweg 168  | 3731 JN  De Bilt 

www.bouwmanboeken.nl

Woensdag 5, vrijdag 7  

en woensdag 12 oktober 

Kinderboekenweek!



VOORDEEL HELE WEEK

Baklappen,
kunt u bakken als biefstuk

Gevulde 
runderrollade 
Magere 
filetrollade

100
gram 1.98

100
gram 1.49

100
gram 1.00

Reclame geldig vanaf 
donderdag 29 september
t/m woensdag 5 oktober

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Schnitzelparade
naturel of gepaneerd/ gemarineerd

Runderschnitzels
Varkensschnitzels
Kipschnitzels

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Spekrollade diverse smaken 
Schouderham
Fricandeau

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98
Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

3x 100
gram 4.49

Najaarssalade
Filet Americain
Eiersalade

Week van de heerlijkste vleeswaren!

Bij aankoop van 3 keer 100 gram vleeswaren uit de 
aanbiedingenlijst gratis lunchbox. Tevens is er een 
kleurwedstrijd voor de kinderen van 4 tot 12 jaar 
i.v.m. week van de vleeswaren. Inleveren uiterlijk 15 
oktober 2011. Prijzen worden uitgereikt op zaterdag 22 
oktober. (3 groepen: t/m 6 jr, t/m 9 jr, t/m 12 jr)  

nieuw!

LOMO MÁXIMA

Toppertje  van de week!

100
gram 3.98

(ossenhaas met rauwe ham 
Argentijns gemarineerd)

SALADE-TRIO

3x 100
gram 3.49

6 halen / 

  DONDERDAG

10 soorten
 vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

ORIGINELE ZWITSERSE 
EMMENTHALER

SUPERSTUNT!

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN 
GEZOUTEN  OF
 ONGEZOUTEN

CHEVRETTA 
BELEGEN

NOORDHOLLANDSE 
GEITENKAAS,

500
gram 6.50 100

gram 1.40

100
gram 1.70 100

gram 1.- Héérlijk voor ’t weekend!!

5 betalen

normaal nu

Wij zijn ook hét adres voor uw kerst- en 
eindejaarspakketten. Geef uw wensen door! 

Hagelwitte

Champignons
250 gram

0,49

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gesneden jonge

Snijboontjes
400 gram

•  Kantonese kip
MET RIJST ______________100 GRAM  0,99

•  Moussaka
 _____________________100 GRAM  0,99

•  Zomer spaghetti
 _____________________100 GRAM  0,99

Nieuwe oogst

Elstar 
Handappels héél kilo

0,89
1,99

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 3 OKTOBER, DINSDAG 4 OKTOBER 

EN WOENSDAG 5 OKTOBER

Vers gesneden

Andijvie ____________ 400 GRAM  0,99

Hollandse prei __ HEEL KILO 0,79

Alle lasagnes _____ 100 GRAM 0,89

Vers gesneden

Ananas _________VOLLE BAK  0,99

Vers gesneden

Soepgroente

_____________________ 250 GRAM  0,69



	De	Vierklank	 5	 28	september	2011

advertentie

Deze	 Jan	 van	 Eijkenzaal	 is	 speciaal	
gemaakt	 voor	 inwoners	 van	 de	 ge-
meente	De	Bilt	 die	 iets	willen	 orga-
niseren	waar	thuis	niet	genoeg	ruimte	
voor	is.	Deze	zaal	huren	is	zeker	niet	
duur,	 aldus	 Van	 Leeuwen.	 Het	 H.F.	
Witte	 Cultureel	 en	 Vergadercentrum	
was	 van	 oorsprong	 een	 dorpshuis.	
‘Dat	 is	 het	 nog	 steeds,	maar	 toen	 er	
meer	 commerciële	 activiteiten	 kwa-
men	die	bij	ons	ruimte	huurden,	is	de	
stichting	opgericht.	Die	is	nu	oficieel	
eigenaar	 van	 het	 centrum.	 Overdag	
verhuren	 we	 ruimte	 aan	 commerci-
ele	partijen	als	verenigingen,	hobby-
clubs,	 en	 mensen	 die	 cursussen	 ge-
ven.	Dat	zijn	er	zeker	een	stuk	of	drie	
per	dag’,	aldus	Van	Leeuwen.	‘Daar-
om	kunnen	we	de	 ruimtes	 ’s	 avonds	
aan	 inwoners	 van	 onze	 gemeente	
goedkoop	verhuren.’	Er	is	sprake	van	
dat	het	H.F.	Witte	Centrum	zou	moe-
ten	 worden	 afgebroken.	 Pure	 kapi-
taalvernietiging,	want	het	centrum	is	
mooi	 opgeknapt	 sinds	Van	Leeuwen	
er	de	scepter	voert.	Hij	werd	drie	jaar	

geleden	 aangesteld	 als	 bedrijfsleider	
en	 beheerder.	 ‘Ik	 kwam	 hier	 al	 als	
jongetje	van	drie.	Toen	ik	hier	kwam,	
was	 het	 van	 binnen	 nogal	 verwaar-
loosd.	Dat	vond	 ik	zo	zonde.	 Ik	heb	
zelf	van	alles	opgeknapt	en	daarvoor	
is	 toen	wat	 extra	geld	gekomen.	Als	
het	afgebroken	wordt	krijgen	we	van	
de	gemeente	wel	weer	hetzelfde	aan-
tal	kubieke	meters	terug,	maar	ik	wil	
proberen	te	bewijzen	dat	we	zo	kun-
nen	 draaien	 dat	 we	 zelfs	 zonder	 ge-
meentelijke	 subsidie	 kunnen	 blijven	
bestaan.’	

Kroonluchter
In	 de	 Jan	 van	 Eijkenzaal	 hangt	 een	
opvallende	 kroonluchter	 die	 uit	 al-
lerlei	 lampjes	 bestaat.	 ‘Die	 heb	 ik	
gemaakt’,	vertelt	Van	Leeuwen	trots.	
‘Ook	 alle	 andere	 decoratie	 in	 deze	
zaal.	Alleen	 drie	 kroonluchters	 niet,	
die	hebben	we	in	bruikleen	van	carna-
valsvereniging	 de	 Weergodden.’	 Hij	
heeft	Jan	van	Eijken	nog	meegemaakt	
als	 bestuurder.	 ‘Hij	 spande	 zich	 in	

voor	de	werknemers.	Daar	was	hij	erg	
goed	 in’,	 herinnert	 hij	 zich.	De	naar	
Van	 Eijken	 genoemde	 zaal	 is	 voor	
vele	 doeleinden	 geschikt.	Van	Leeu-
wen	 somt	 op:	 ‘Voor	 trouwerijen,	 re-
cepties,	jubilea,	sweet	sixteen	party’s,	
maar	ook	voor	rouwbijeenkomsten.’	

Ook	bands	kunnen	hun	cd-presentatie	
hier	houden.	‘Bij	deze	zaal	hoort	ook	
een	podium.	Het	is	jammer	dat	bands	
nergens	meer	in	De	Bilt	terecht	kun-
nen,	 maar	 bij	 ons	 zijn	 ze	 van	 harte	
welkom.’	Wat	de	catering	betreft,	stelt	
Van	Leeuwen	zich	lexibel	op.	‘Men-
sen	kunnen	van	onze	bar	gebruik	ma-
ken,	maar	ze	mogen	ook	zelf	drank-
jes	 meebrengen.	 Dat	 geldt	 ook	 voor	
eten.’	Van	Leeuwen	 is	 gediplomeerd	
kok.	‘We	kunnen	ook	het	eten	verzor-
gen,	van	amuse-hapjes	 tot	stamppot-
ten.	Complete	diners	zijn	ook	moge-
lijk.’	 Het	 laagdrempelige	 staat	 voor	
hem	voorop:	‘Als	er	maar	jolijt	is.	En	
dat	kan	tegen	een	lage	prijs,	omdat	we	
geen	winst	hoeven	te	maken.’

Expositie
Het	 Cultureel	 en	 Vergadercentrum	
H.F.	 Witte	 ligt	 aan	 de	 rand	 van	 De	
Bilt	 ten	 oosten	 van	 Utrecht.	 Het	 is	
een	 compleet	 en	 modern	 vergader-
centrum,	met	veel	mogelijkheden	en	
is	uitstekend	te	bereiken	met	de	auto	
en	met	het	openbaar	vervoer.	Het	be-
schikt	 over	 een	 ruime	 parkeerplaats	
met	 plusminus	 200	 plaatsen.	 Er	 zijn	
zeven	zalen	die	geschikt	zijn	voor	ver-
gaderen,	 culturele	 activiteiten,	 beur-
zen,	cursussen	en	sport.	De	moderne	
zalen	 variëren	 in	 grootte	 en	 zijn	 ge-

schikt	voor	2	tot	800	personen.	In	het	
H.F.	Witte	Centrum	kan	ook	worden	
geëxposeerd	door	kunstenaars.	Op	dit	
moment	 is	 twee	 maanden	 lang	 een	
expositie	te	bezichtigen	van	werk	van	
Hanneke	 Boot,	 een	 wereldberoemde	
mondschilderes	 uit	 Velzerbroek.	 Zij	
heeft	 een	 aangeboren	 spier-	 en	 ge-
wrichtsaandoening,	waardoor	ze	haar	
handen	 niet	 kan	 gebruiken	 en	moei-
lijk	 loopt.	Boot	exposeert	 in	binnen-	
en	 buitenland	 en	 is	 ook	 beschikbaar	
voor	lezingen.	Voor	meer	informatie:	
kijk	op	www.hannekeboot.nl.

Jan van Eijkenzaal nieuwe aanwinst 
voor inwoners gemeente De Bilt

door Lilian van Dijk 

De Jan van Eijkenzaal is vernoemd naar de oud-voorzitter van de stichting Cultureel en 
Vergadercentrum H.F. Witte die deze maand afscheid heeft genomen. Van Eijken is ook een periode 

wethouder van De Bilt geweest. ‘De zaal is ideaal voor groepen tussen de dertig en tweehonderd 
personen’, meldt bedrijfsleider/beheerder Ronald van Leeuwen.

Ronald van Leeuwen heeft hard gewerkt om een sfeervolle ambiance te 
creëren in de Jan van Eykenzaal. 

Degenen	die	 iets	 lieten	 taxeren	kon-
den	 tijdens	 het	 wachten	 iets	 gebrui-
ken	en	genieten	van	het	spel	van	ac-
cordeonist	Alexander	Simic.	Iedereen	
ontving	 na	 de	 taxatie	 een	 certiicaat	
voor	 verzekeringsdoeleinden	 of	 an-
derszins.	In	sommige	gevallen	kregen	
ze	 later	 nog	bericht	 van	de	 taxateur,	
als	 hij	 niet	 precies	 wist	 hoeveel	 iets	
waard	was	en	het	nog	even	wilde	op-
zoeken.	

Een	 van	 de	 ingebrachte	 werken	 die	
veel	interesse	wekte	was	een	origine-
le	prent	van	Escher	in	topconditie	met	
vogels	en	vissen,	die	tussen	de	zes-	en	
achtduizend	euro	waard	bleek	te	zijn.	

Een	 bezoekster	 kwam	 met	 een	 bont	
schilderij	 in	 acrylverf	 op	 doek	 van	
de	 succesrijke	 Nederlandse	 schilder	
Peter	Diem	(1946)	uit	de	serie	Flying	
Cows,	dat	ze	een	week	daarvoor	had	
gewonnen	bij	 een	verloting	voor	het	
goede	doel.	‘Ik	heb	het	van	hem	per-
soonlijk	gekregen.	Toevallig	vond	ik	
dit	een	heel	mooi	schilderij.	 Ik	houd	
van	koeien.’	

Tevreden
Registerveilinghouder	 Patrick	 van	
Huisstede	 heeft	 deze	 middag	 al	 veel	
mooie	en	interessante	zaken	getaxeerd,	
vertelt	hij.	‘Zo	was	er	iemand	met	een	
heel	 mooie	 zware	 zilveren	 kandelaar	

van	Tiffany	in	New	York.	Verder	was	
er	een	schilderij	van	Constant	Arntz.’	
Deze	Nederlandse	schilder	leefde	van	
1870	 tot	 1951	 en	 maakte	 veel	 doe-
ken	met	plattelandstaferelen,	met	een	
voorliefde	 voor	 eendenfamilies.	 Ook	
kwam	er	een	schilderij	langs	van	Henk	
Dekker,	een	autodidact	uit	de	twintig-
ste	eeuw	die	in	Den	Haag	woonde	en	
veel	zeezichten	maakte.	

Verder	kreeg	Van	Huisstede	nog	een	
schilderij	te	taxeren	van	Hendrik	Die-
venbach	 uit	 Laren	 (1872-1946),	 die	
vooral	 interieurs	 van	 boerderijen	 en	
iguren	schilderde	en	tekende.	Sorop-
temist	Beatrijs	Cras,	die	kaarten	voor	
de	taxatie	verkocht	bij	de	ingang,	ver-
telde:	‘Als	mensen	naar	buiten	komen	
vraag	ik:	‘Bent	u	tevreden?’	Eén	man	
antwoordde:	 ‘Dit	 schilderij	 is	 een	
complete	wintersportvakantie	waard’.	
De	 meeste	 mensen	 zijn	 gewoon	 blij	
om	te	weten	wat	iets	waard	is	en	som-
mige	mensen	kwamen	zelfs	nog	een	
keer	 terug	met	 iets	 anders	 om	 te	 la-
ten	 taxeren.’	 De	 opbrengst	 van	 deze	
middag	ging	geheel	naar	CAsUD,	het	
goede	doel	2011	van	Soroptimistclub	
De	 Bilt	 Bilthoven.	 CAsUD,	 Com-
munity	Aid	for	Sustainable	Develop-
ment,	 verstrekt	 microkredieten	 aan	
arme	vrouwen	in	de	regio	Tamale	 in	
Noord	 Ghana.	 Met	 inanciële	 pro-
jecten	 probeert	 deze	 stichting	 lokale	
gemeenschappen	op	een	duurzame	en	
verantwoordelijke	manier	te	helpen.

Taxatiemiddag Soroptemisten 
leidde soms tot blije verrassingen

door Lilian van Dijk

Op zaterdag 24 september organiseerde de Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven een taxatiemiddag 
in de agora van de Theresiaschool in Bilthoven. Onder de leiding van Frederik W. Baerveldt, 

veilingmeester bij Veilinghuis van Spengen, beoordeelden gecertiiceerde registertaxateurs allerlei 
kunst en gebruiksvoorwerpen die bezoekers inbrachten. 

Foto: Patrick van Huisstede (rechts) bespreekt een zeezicht met de eigenaar. 

De	Bilt	kan	zich	nu	gaan	ontpoppen
als	een	plek	om	lekker	te	shoppen
het	Oude	Dorp	ging	van	start
met	een	splinternieuw	hart
dat	weer	energiek	is	gaan	kloppen

Guus Geebel
Limerick
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

Natuurlijk loopt het weer uit op een 
licht chaotisch, maar heel gezellig 
feestje, waar de spelers een aantal 
rake typetjes neerzetten en ieder-
een naar hartelust mee kan zingen, 
lachen, eten en drinken. Sojater 
neemt u mee naar de feestzaal van 
het voor veel Maartensdijkers waar-
schijnlijk nog onbekende dorpscafé: 
Café Chantant L’ossetongue. Daar is 
een afscheidsfeestje georganiseerd 
voor twee dorpsbewoners, die naar 
De Grote Stad willen verhuizen. De 
gasten en de pianist zitten al vol ver-
wachting klaar, maar de kroegbaas 
en het bedienend personeel zijn in 
geen velden of wegen te bekennen. 
Datzelfde geldt voor het zangkoor 
dat het feest muzikaal zal opluiste-
ren. Gelukkig laat iedereen zich van 
zijn of haar beste kant zien: de pia-
nist speelt bekende melodieën uit eer-
dere programma’s en alle aanwezigen 
– ook de gasten – mogen de sterren 
van de hemel zingen. Voor de mee-
zingteksten wordt gezorgd! Ook de 
bezongen thema’s zijn zeer herken-
baar: van kleine dagelijkse ergernis-
sen over te laat komen, te veel eten, 

roken, zeurende mensen en buren, tot 
de grote eeuwige levensvragen over 
liefde, (klein-)kinderen en afscheid. 
En zo ontstaat als vanzelf een humo-
ristisch en soms scherp liedjespro-
gramma; een muzikale ode aan het 
leven in het algemeen en het dorps-
leven in het bijzonder. Het ‘Schaep 

met de vijf pooten’ is er niks bij. 
Er zijn slechts 4 voorstellingen: za-
terdagavond 29 + zondagmiddag 30 
oktober en vrijdagavond 4 + zater-
dagavond 5 november in De Vierstee, 
Nachtegaallaan 30 te Maartensdijk. 
Reserveer vroegtijdig via www.soja-
ter.nl of tel. 035 5771669. 

Sojater maakt de tongen los in
Café Chantant L’ossetongue

door Henk van de Bunt

Theatergroep Sojater speelde vorig jaar zes keer met veel succes haar cabaret-revue 
Nieuw Beuckenburgh. In 2012 komt er weer zo’n grote productie, maar dit jaar (2011) 

wil Sojater haar trouwe fans én een nieuw publiek verrassen met een wat intiemer liedjesprogramma 
in Café Chantant L’ossetongue.

De bar van De Vierstee was vorige week woensdag een prima stageplek voor 
de cast van Sojater.

De hemel bestaat niet
Afgelopen zaterdag zou journaliste Jannetje Koelewijn met 
één van de hoofdrolspelers uit haar boek ‘de hemel bestaat 
niet’ in Spakenburg signeren. Onder druk van dorpelingen 

heeft de Spakenburgse boekhandel de bijeenkomst af moeten 
blazen. Maar aanstaande zaterdag kunt u haar ontmoeten 

bij de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan.

Jannetje Koelewijn is journaliste bij NRC Handelsblad 
en heeft een boek geschreven over het leven van haar 
ouders. In het boek reconstrueert ze hun leven en dat 
van haar beide opa’s en oma’s. De hemel bestaat niet 
speelt zich af in Bunschoten en Spakenburg. Hard en 
meedogenloos. Zoals ze voor NRC Handelsblad zaken-
mannen ondervroeg, zo ondervroeg zij jarenlang haar 
eigen vader. Waarom sloeg hij zijn zoons? Waarom 
mochten zijn dochters niet met hun mond open lachen? 
Waarom liep zijn vrouw bij hem weg en waarom wilde hij zo graag in God 
geloven maar kon hij het niet? ‘Met het verhaal van haar ouders reconstru-
eert Jannetje Koelewijn een huwelijk, een geloof en een tijd waar iederéén 
over wil lezen. Een bijzonder boek over gewone mensen’.
A.s. zaterdag vanaf 16.00 uur kunt u Jannetje vragen stellen over haar boek 
en uw boek laten signeren.

Bij J&B ArtGallery is zondag 25 sep-
tember de expositie ‘Every picture 
tells a story’ met de werken van kun-
stenaar Albert Robbe geopend door 
Bianca Splint geopend.
Op deze expositie, die tot 7 novem-
ber a.s. duurt, zijn ook de werken van 
de vaste exposanten: Marry Sam-
som (sieraden), Peter van Loenhout 
en Margret Mijsbergh (schilderijen) 
ruimschoots aanwezig. 
J&B ArtGallery is gevestigd op Oos-
terspoorlaan 7, Hollandsche Rading. 
Openingstijden : vr-za-zo, van 12.00 
tot 18.00 uur en op afspraak. Zie ook 
www.jenb-art.nl. [HvdB]

Bianca Splint poseert samen met 
kunstenares Astrid Engels voor één van 
haar schilderijen. [foto Jeroen Kemp]

Nieuwe expositie bij J&B-ArtGallery

Expositie

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober van 12.30 tot 18.00 uur is er een expositie 
in Atelier Mi, Beethovenlaan 13 in Bilthoven. Dit keer in samenwerking met 
Xpozz uit Utrecht een grootse expositie. Naast de schilderijen van Mirande 
Waterlaat zullen nog zes kunstenaars (buiten)beelden exposeren te weten: 
Lolke van der Bij met RVS beelden, Mark van Kuppevelt met beelden van 
hout en brons, Yvon van Wordragen met bronzen beelden, Jacco Mustert 
met stenen beelden, Matthijs van Helmich met loden beelden en Herman 
Deen met bronzen beelden. 

Ook in Dijckstate Maartensdijk za-
gen we de bewoners Johan Leijen-
dekker en Wout van den Brink tus-
sen de chrysanten in de binnentuin, 
geknield bezig met het planten van 
bloembollen. Dat kon weer dank 
zij de bijdragen van o.a. de fi rma’s 
Groenrijk en Jeanet Rijksen. Maar er 
gebeurde meer, want terwijl beneden 
aan de grote tafel in het restaurant 
door bewoners gezellig werd gepraat 
en thee gedronken, kon je boven ook 
nog heerlijk relaxen tijdens een gratis 
stoelmassage. Ook chef kok Wilfried 
Schwarte was aan de beurt en onder-
ging de behandeling met overgave.

Even buurten in Dijckstate
door Kees Pijpers

Vrijdag 23 september was het ‘Burendag’, een initiatief van Douwe Egberts en Het Oranjefonds, 
die al een aantal jaren landelijk de samenhang tussen groepen mensen willen bevorderen onder het 

motto: ´Zo breng je buren dichter bij elkaar’.

Dankzij bijdragen van de fi rma’s Groenrijk en Jeanet Rijksen kreeg de 
binnentuin een facelift.

Fietstocht over Vliegbasis Soesterberg
Vrijwilligers van Het Utrechts Landschap organiseren namens de Provincie 
Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest op zaterdag 1 oktober een fi ets-
excursie over voormalige Vliegbasis Soesterberg. Tijdens deze fi etstocht 
kunnen belangstellenden nader kennis maken met het militaire verleden 
ervan. Er wordt tevens aandacht besteed aan de (positieve) gevolgen voor 
fl ora en fauna door het militaire gebruik. Na een korte toelichting in het in-
formatiecentrum Hart van de Heuvelrug volgt een fi etstocht van ongeveer 2 
uur. De excursie vindt op zaterdag 1 oktober plaats van 13.30 tot ca. 16.00 
uur. Neem zelf uw fi ets mee! Het maximaal aantal deelnemers is twee 
maal 25 personen, deelname is gratis. Heeft u interesse voor deze unie-
ke fi etstocht? Meld u dan aan via www.utrechtslandschap.nl/reserveren.
Verzamelpunt is het informa-
tiecentrum in de voormalige 
brandweerkazerne op Vliegbasis 
Soesterberg, ingang Batenburg-
weg te Soesterberg. Kom op tijd, 
het toegangshek is na 13.30 uur ge-
sloten. De volgende fi etsexcursie 
wordt georganiseerd op zaterdag 
15 oktober.



Zorgcentrum Complexcare
Regio’s: 

Utrecht en Het Gooi

Verpleging - Verzorging
Begeleiding - Dagopvang 

Huishoudelijke hulp

 
Industrieweg 22A unit 3, 3738 JX, Maartensdijk, T. 0346-211254, 
E. info@complexcare.nl, I. www.complexcare.nl, 

Gespecialiseerd in langdurige en 
complexe zorg thuis. 

Ook als u een verpleeghuisindicatie 
heeft, kunt u met onze hulp thuis 

blijven wonen.

Goede Zorg? 
Ja, Natuurlijk!!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Verwen de tuin
met bemeste tuinaarde

Meeneemprijs!

Nu 5 zakken     4,95

Violen winterhard 4 voor 2,50

Chrysanten 2 bossen 4,95

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

Brood naar keuze €2,60

Zak 4 witte en 4 bruine bollen 

 €2,72

Krent’n Stoeties 4 stuks €2,95

Roomboter amandelstaaf €4,50

Normaal €11,67 NU

TASSENACTIE

7,95

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

06 - 53 14 67 33

Voor al uw rep
araties.

Wij halen en b
rengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

PEUGEOT 206 SW 1.4 16V 2004 101.000 BLUE RECIFE,RAD/CD,ABS,AIRCO,AIRBAGS,

ER,CV,SB,REGENS,LMV,MLV,  € 6.500,00 

PEUGEOT 207 1.6 16V XS PACK 2006 68.000 GEEL/GROEN MET,CLIMATE C,MLV,ER,CV,SB,ESP,

LMV,RAD/CD,MLV,ABS,AIRBAGS,  € 8.750,00 

PEUGEOT 306 5DRS 1.4 XR 1996 197.000 BLAUW MET,ER,CV,SB,MLV,LMV,ESP,  € 1.650,00 

PEUGEOT 307 XS 1.6 16V 3DRS 2008 27.000 CLIMATE C,CRUISE C,ER,CV,SB,ESP,ABS,AIRBAGS,

TREKH,MLV,  € 10.950,00 

PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 2002 168.000 D BLAUW MET,ABS,CLIMATE C,ER,CV,ESP,SB,

CRUISE C,REGENS ,TREKH,  € 5.450,00 

PEUGEOT 807 2.0 16V AUT LPG G3 2004 209.000 GROEN MET,7 STOELEN,CRUISE C,CLIMATE C,

7 PERSOONS ER,CV,SB,ESP,RAD/CD,ABS,TREKH,  € 8.450,00 

VOLVO XC70 2.4T AUTOMAAT 2000 199.000 BLAUW MET,LEDER INT,CLIMATE C,ABS,ASR,ER,

CRUISE C,RAD/CD,TREKH,ABS,CV,SB,  € 9.700,00 

CITROEN C5 BREAK 1.6 HDIF

2006, 110.000, D GRIJS MET, ZWART 

LEDER, ABS, AIRBAGS, ER, ESP, 

CLIMATE C, TREKH, PARKEERS, LMV

€ 11.950

BEEUWKES THUISZORG 
(steunpunt Bilthoven)

IS OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE EN FLEXIBELE

− Huishoudelijk medewerkers
− Verzorgende B/Helpende (niveau 2)

Gebruik van eigen vervoer (brommer / auto) 
is noodzakelijk voor Verzorgenden.

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.beeuwkesthuiszorg.nl of bel naar 0900 -6556555

 
Maertensplein 16
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HEREN T-SHIRT 2-PACK

HEREN BOXER

HEREN SLIPS

VAN TEN CATE IN WIT EN ZWART

NORMAAL 24,95

VAN TEN CATE IN WIT, ZWART EN DENIM

NORMAAL 29,95

VAN TEN CATE IN WIT, ZWART EN DENIM

NORMAAL 24,95

NU

€ 5,-
KORTING

OP DE HEREN TEN CATE 

DUBBELPACKS

19,95

19,95

24,95

SPECIAAL

Fashion for eve ry age
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advertentie

Dagverzorging	is	mogelijk	voor	men-
sen	die	nog	wel	zelfstandig	willen	blij-
ven	wonen	maar	die	dat	niet	meer	vol-
ledig	zelf	aan	kunnen.	Om	geplaatst	te	
worden	 is	 een	 indicatie	 van	 het	 CIZ	
nodig.	 Voorheen	 kwamen	 mensen	
van	het	CIZ	bij	de	aanvrager	thuis	om	
ter	 plekke	 de	 situatie	 in	 te	 schatten.	
Tegenwoordig	 is	 een	 telefonisch	 on-
derzoek	 voldoende.	 Een	 veelgestelde	
vraag	is	dan	‘Doet	u	alles	nog	zelf?’,	
waarop	menigeen	antwoordt	‘Natuur-
lijk!’	De	praktijk	is	echter	vaak	anders.	

Dagverzorging
In	Maartensdijk	komen	gemiddeld	16	
clienten	per	dagdeel	naar	deze	oude-
renvoorziening.	 ‘Wij	 hebben	 graag	
dat	mensen	minimaal	 twee	dagdelen	
hier	zijn.	We	hebben	uit	ervaring	ge-
leerd	dat	één	dagdeel	niet	werkt,	dan	
duurt	het	te	lang	voordat	ze	iedereen	
en	de	gebruiken	kennen’,	vertelt	Joke	
Peek.	‘In	totaal	hebben	we	27	clienten	
waaronder	 10	 mannen.	 Als	 mensen	
een	hele	dag	komen	krijgen	ze	tussen	
de	middag	een	warme	maaltijd	in	het	
restaurant.	Soms	hebben	we	speciale	
activiteiten	 voor	 mannen.	 Het	 halen	
en	brengen	wordt	ook	door	ons	gere-
geld,	we	hebben	daarvoor	 een	 eigen	

bus	en	veel	vrijwilligers	die	om	toer-
beurt	rijden’.	

Stap
Maaike	van	Dijk	werkt	vanaf	het	be-
gin	bij	de	dagverzorging	in	Maartens-
dijk,	‘We	merken	vaak	dat	de	stap	om	
bij	 ons	 te	 komen	heel	 groot	 is,	maar	
we	 zien	 ze	 vaak	 al	 na	 enige	 weken	
opbloeien.	Vaak	waren	ze	eenzaam	en	

geisoleerd.	 Nu	 doen	 ze	 weer	 lippen-
stift	op	en	besteden	ze	weer	aandacht	
aan	 hun	 uiterlijk.	Bij	 ons	 bouwen	 ze	
weer	een	netwerk	op.	De	mensen	steu-
nen	 elkaar	 en	 er	worden	kaartjes	 ge-
stuurd	 bij	 bijzondere	 gebeurtenissen	
of	bij	ziekte.	Dat	alleen	al	is	heel	be-
langrijk’.	Er	zijn	clienten	uit	de	kernen	
Maartensdijk,	Hollandsche	Rading	en	
Westbroek.	

Nieuw netwerk dankzij 
Dagverzorging Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Het was druk afgelopen zaterdag tijdens de open dag van de Dagverzorging in Dijckstate in 
Maartensdijk. Clienten kwamen samen met familieleden maar ook andere geinteresseerden 

bezochten de twee ruimtes die van maandag tot en met vrijdag worden gebruikt.

Mevrouw van Rooijen woont in Maartensdijk en komt sinds mei van dit jaar 
één dag per week naar de dagverzorging. Het bevalt haar goed.

Het	 Leendert	 Meeshuis	 is	 een	 ver-
pleeghuis	 met	 een	 antroposoische	
identiteit.	Het	ligt	in	een	bosrijke	om-
geving	op	het	Berg	en	Bosch-terrein	
aan	de	rand	van	Bilthoven.	Er	wonen	
82	 mensen	 met	 lichamelijke	 beper-
kingen	 of	 dementie	 die	 zorg	 en	 be-
geleiding	nodig	hebben.	Op	de	open	
dag	maken	bezoekers	kennis	met	de	
wijze	waarop	dit	gebeurt	en	hoe	een	
dag	van	bewoners	eruit	ziet.	In	de	an-
troposoische	benadering	is	aandacht	
en	respect	en	een	zorgvuldige	bejege-
ning	belangrijk	waarbij	bewoners	zo-

veel	mogelijk	de	gelegenheid	krijgen	
hun	 wensen	 gestalte	 te	 geven.	 Ook	
het	vieren	van	jaarfeesten	is	belang-
rijk.	Zo	wordt	29	september	het	Sint	
Michaëlsfeest	gevierd,	wat	staat	voor	
het	letterlijk	en	iguurlijk	naar	binnen	
keren	(oogsten).	

Nieuwe medewerkers
Eind	2011	gaat	 er	 een	nieuwe	afde-
ling	 open	 van	 het	 Leendert	 Mees-
huis.	 Het	 wordt	 een	 huiselijke,	
kleurrijke	 woonomgeving,	 in	 een	
voormalig	 monument	 op	 het	 Berg	

en	 Bosch-terrein.	 Om	 de	 bewoners	
een	 thuisgevoel	 te	 bieden	 met	 zorg	
op	maat	door	een	vast	team,	zijn	veel	
nieuwe	 medewerkers	 nodig.	 Over	
deze	 vacatures,	 voor	 verpleegkun-
digen,	 verzorgenden	 en	 helpenden,	
wordt	op	de	open	dag	uitleg	gegeven.	
Elke	informatieronde	duurt	ongeveer	
twee	uur.	De	rondes	starten	om	14.00	
uur	en	om	16.00	uur.	Het	adres:	Pro-
fessor	Bronkhorstlaan	6	Bilthoven.	

Open dag 1 oktober 
verpleeghuis Leendert Meeshuis

Het Leendert Meeshuis in Bilthoven houdt op zaterdag 1 oktober een open middag. Iedereen die 
interesse heeft in het werken in de ouderenzorg, is welkom om een kijkje achter de schermen te 
nemen. Het programma bestaat uit twee rondes met mondelinge informatie en een rondleiding. 

Aanmelden is niet nodig.

De kunst van 
het ouder worden

Film en nabespreking 
met lunch voor 55-plussers

Op dinsdag 23 augustus was de ilm ‘De kunst van het ouder 
worden’ te zien in de Koperwiek. Wat kun je ondernemen 
om positief in het leven te staan? Hoe kun je omgaan met 

ingrijpende veranderingen? 

Drie	senioren	die	veel	hebben	meegemaakt	vertelden	daarover	in	de	ilm.	
Wegens	succes	wordt	de	ilm	‘De	kunst	van	het	ouder	worden’		herhaald	
op	dinsdag	4	oktober	van	10.00	tot	12.00	uur	in	de	Bremhorst	in	Bilthoven

Hoe	ouder	iemand	wordt,	hoe	meer	verlieservaringen:	verlies	van	de	part-
ner	en	dierbaren,	het	verminderen	van	sociale	contacten,	een	lijf	dat	begint	
te	protesteren,	het	verlies	van	de	‘vertrouwde’	plek	in	de	samenleving	en	
tenslotte	het	verlies	van	zelfstandigheid.	Het	vraagt	veel	 levenskunst	om	
met	deze	moeilijke	gebeurtenissen	om	te	gaan.	Niet	verwonderlijk	dus	dat	
veel	ouderen	last	hebben	van	gevoelens	van	somberheid,	eenzaamheid	of	
angst.	Gelukkig	weten	de	meeste	ouderen	uiteindelijk	om	te	gaan	met	ver-
lieservaringen	en	vinden	een	nieuwe	balans.	Maar	hoe	doen	zij	dit?	Wat	
helpt	hen	daarbij?	Daarover	gaat	‘De	kunst	van	het	ouder	worden’.	In	de	
ilm	vertellen	ouderen	over	hun	leven	en	vooral	hoe	zij	zich	staande	weten	
te	houden	na	ingrijpende	gebeurtenissen.	‘De	kunst	van	het	ouder	worden’	
is	een	ilm	over	het	koesteren	van	de	mogelijkheden	en	de	kansen	die	het	
leven	biedt.

Speciaal	 voor	 deze	 gelegenheid	 verzorgt	 de	 Bilthuysen	 een	 lunch	 in	 De	
Bremhorst,	Jan	van	Eijcklaan	31	te	Bilthoven.	U	bent	van	harte	welkom!		
De	bijeenkomst	begint	om		11.00	uur	en	eindigt	om	13.00	uur.		Deze	lunch-	
en	 de	 bijeenkomst	 wordt	 mogelijk	 gemaakt	 door	 de	 gemeente	 De	 Bilt,	
de	COSBO,	de	Bilthuysen	en	Indigo.	Aanmelden	kan	bij	Indigo	(tel.	030	
2308590)	of	per	e-mail:	secretariaat@indigo.nl.

Gymnastiek 
ook voor volwassenen
Denkt u bij gymnastiek al snel dat dit voor kinderen is? Niets 
is minder waar. Bij C.S.V. Fraternitas bestaat de mogelijkheid 

om ook als volwassene (vanaf 17 jaar) te komen turnen. 

Ervaring	is	zeker	geen	must.	Niveau	is	niet	van	belang.	Het	gaat	erom	dat	
een	ieder	lekker	bezig	is	met	bewegen.	Het	is	de	afgelopen	jaren	bewezen	
dat	 deze	 aanpak	menig	 volwassene	 verder	 heeft	 gebracht	 in	 zijn	 of	 haar	
turntalent.	

De	 lessen	 voor	 volwassenen	 worden	 gegeven	 op	 donderdagavond	 in	 de	
gymzaal	 aan	 de	 Marie	 Curieweg	 in	 De	 Bilt.	Aanvang	 20.00	 uur.	 De	 les	
duurt	in	totaal	anderhalf	uur.	

De	 eerste	 twee	 lessen	 zijn	 gratis.	U	 heeft	 dan	 voldoende	 ervaring	 om	 te	
bepalen	of	deze	manier	van	sport	iets	voor	u	is.	Wilt	u	meer	te	weten	komen	
over	de	vereniging,	kijkt	u	dan	gerust	op	de	website		www.fraternitas.info	.	

<<<900JAARDEBILT<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W431235FGJR2<<<<<<<<<<<DDFR484<<<<

Irene JongbloetsBILTHOVEN

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Als artistiek leider van Jeugdtheater-

school Masquerade zet ik me in voor 

Jeugdtheater in de gemeente. 

In het kader van 900 jaar De Bilt wer-

ken wij aan het project: ‘Pimp mijn 

sprookje’ waar alle groepen 7 en 8 van 

de basisscholen worden betrokken. 

Daarnaast maken ze een hoorspel 

over Mathilde, de grondlegster van 

de Bilt. Daarmee sluiten we aan bij het 

thema ‘verbondenheid’ en proberen 

we een steentje bij te dragen aan de 

rijke historie van De Bilt

Ik heb een grote passie voor theater. 

Kunst in het algemeen, maar theater 

en literatuur in het bijzonder helpen 

verwondering in het leven, empathie, 

verbeeldingskracht en inlevingsver-

mogen bij leerlingen te ontwikkelen. 

Ik voel me bijzonder verbonden met 

het Heidepark. En daarnaast natuur-

lijk mijn eigen huis omdat daar de 

mensen wonen waar ik van hou en 

onze Theaterstudio omdat daar alles 

kan bestaan. 



WIJ ZOEKEN VOOR IN DE AVONDUREN 

ENTHOUSIASTE 
SCHOONMAAKMEDEWERK(ST)ERS 

VOOR EEN PROJECT IN BILTHOVEN.
Reacties kunnen telefonisch van maandag t/m vrijdag 
tussen 9:00-16:30 op telefoonnummer 0320-242549.

www.devriesfl evoland.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

STAP NU OVER NAAR: 
Solgar Multi-vitaminen

Ruil de verpakking van het merk 
Multi-vitaminen wat u nu gebruikt 
om voor een gratis weekverpakking 

VM 75 OF Omnium

NIEUW: 
Herôme Crackable 

kleuren nagellak € 6,25

Diverse Yoga cursussen en opleidingen:

- Yoga (Raja & Hatha)

- Meditatie

- Remedial (revalidatie) Yoga

- Privélessen in Yoga

- Bedrijfsyoga 

- Docenten-/meesteropleiding (Raja & Hatha)

Nieuw: cursus Ademhaling

Handicap en Yoga?

Ja, Natuurlijk!!

 met Remedial Yoga!!!

Yogacentrum Shamballa Nederland - Industrieweg 22A unit 3, 3738JX, Maartensdijk, T: 0346-211805 of 211254, 
E: info@shamballa.nl, I: www.shamballa.nl 

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

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 

T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kattenkunstkaarten 150x100m
m

.indd   1

29-11-10   16:40

Kattenkunstkaarten 150x100m
m

.indd   29

29-11-10   16:41

Katten Kunst

15 kaarten voor € 5,95
Nú verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel

Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken

Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk

Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1 29-11-10   16:04

Kattenkunstkaarten 150x100m
m

.indd   19

29-11-10   16:41

Kattenkunstkaarten 150x100m
m

.indd   9

29-11-10   16:41

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

Reisprogramma
3-7 oktober:  
5 daagse “SAUERLAND”
Vertrek bus vanaf Dijckstate 9.30 uur

21 oktober: 
“HERFSTKLEUREN TOCHT“
Dijckstate: 9.30 uur koffi e drinken.

17 december: 
“KERSTSFEER DAGTOCHT”
Dijckstate: 9.30 uur vertrek bus
Bel even of er nog plaats over is 0346-212288

REISCLUB 55+
Maartensdijk-De Bilt

Inlichtingen: 0346 – 212288
www.reisclub55plus.nl

Vestigingen in De Bilt,
Arnhem, Apeldoorn, Lochem, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 030 - 2203800
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Ruimtelijke Ordening

Pachtzaken

Leuke actie bij

 

Als papa of mama geknipt is, word jij 

(tot en met 12 jaar) zelf voor maar € 5,- geknipt.
 

1 kind per ouder.

Papa + kind   = € 21,25 

Mama + kind  =  € 22,25 

De hele maand Oktober, dus ook in de herfst vakantie!

Bel voor een afspraak 0346-212908

 

Tot snel,

Corine, Samantha & Bianca

‘t Knipperijtje
Kapsalon

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

komt weer bij u langs met de

NAJAARSCOLLECTIE
Vr 30 september, 9.30-12.00 uur

Maartensdijk
In de zaal van de Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 26 

Zeker de moeite waard om langs te komen!

Tot ziens!

Voor meer informatie, tel.  06 - 53 55 60 42
www.anemoon-thuismode.com

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS
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Voorzitter	Leo	van	Vlodorp	heette	de	
belangstellenden	 van	 harte	 welkom:	
besturen	 van	 de	 zusterverenigingen	
uit	Maartensdijk	en	Den	Dolder,	be-
stuursleden	van	de	Stichting	Mens	en	
zijn	 Natuur	 en	 van	 het	 van	 Ewijck-
fonds	 van	 de	 Historische	 Kring	 d’	
Oude	 School.	 Hij	 vertelde,	 dat	 de	
vereniging	oficiëel	is	en	blijft	geves-
tigd	op	het	adres	van	D’	Oude	School	
aan	 de	 Burgemeester	 de	 Withstraat:	
‘Maar	deze	locatie	was	maar	beperkt	
toegankelijk,	 op	 enkele	 momenten	
per	 week	 en	 bovendien	 gevaarlijk	
vanwege	de	steile	 trap,	brandgevaar-
lijk	en	zeer	warm	in	de	zomer	onder	
het	 schuine	 dak.	Het	was	 noodzake-
lijk	een	ander	werkadres	te	zoeken’.

Zoektocht
Van	 Vlodorp	 vertelde	 anderhalf	 jaar	
aan	het	zoeken	te	zijn	geweest:	‘Eerst	
keken	we	uit	naar	historische	locaties	
-	we	zijn	immers	een	historische	ver-
eniging	en	een	dergelijke	locatie	zou	
echt	passen	bij	het	karakter	van	onze	
vereniging	-,	maar	dat	lukte	niet.	Toen	
deed	zich	deze	locatie	voor.	Met	ver-
eende	krachten	hebben	de	heren	van	
Zijl	 en	 wethouder	 Bert	 Kamminga,	
samen	met	hun	medewerkers	er	voor	
gezorgd	dat	onze	vereniging	dit	pand	
kon	 betrekken.	 Zij	 hebben	 voor	 de	

inanciering	van	de	huur	voor	de	ko-
mende	3	 jaar	gezorgd.	En…	we	zul-
len	ze	voor	de	jaren	daarna	nog	eens	
lief	aankijken.
Ook	de	Stichting	Mens	en	zijn	Natuur	
heeft	 ons	inancieel	 bij	 de	 inrichting	
gesteund	en	er	is	een	verzoek	tot	een	
bijdrage	 ingediend	 bij	 de	 Stichting	
van	Ewijck-fonds.	Binnenkort	zullen	
alle	 donateurs	 in	 het	 pand	 met	 een	
plaquette	worden	 geëerd	 en	 gewaar-
deerd’.	

Last minute
Vervolgens	 werden	 de	 heren	 Kam-
minga	en	van	Zijl	uitgenodigd	samen	
het	 pand	 oficieel	 te	 openen.	 Nog	
geen	half	uur	daarvoor	was	een	naam-
plaat	op	de	muur	bevestigd	en	hielden	
wasknijpers	het	doek	vast.	Twee	slo-
ten	 op	 de	 deur	 werden	 vervolgens	
door	Kamminga	en	van	Zijl	geopend,	
waarna	een	ieder	de	inderdaad	schit-
terende	werklocatie	kon	gaan	bewon-
deren.

Nieuwe locatie Historische Kring
door Henk van de Bunt

In aanwezigheid van een veertigtal genodigden openden wethouder Bert Kamminga
en SSW- directeur Ad van Zijl in eendrachtelijke samenwerking de nieuwe sub-locatie

van de Historische Kring ‘dOude School aan de Kometenlaan te Bilthoven. De komende drie jaar 
is dat het werkadres van de Historische Kring van De Bilt.

Bert Kamminga (links) en Ad van Zijl ontdoen de naamplaat van de 
wasknijpers en onthullen deze vervolgens.

In	 de	 foyer	 werd	 erwtensoep	 ge-
schonken	en	werden	broodjes,	kofie,	
thee	 en	 fris	 verkocht.	Alle	 tafels	 en	
stoelen	waren	midden	op	de	ochtend	
bezet.	 Er	 waren	 aparte	 ruimtes	 voor	
boeken	 en	 kinderspeelgoed	 en	 in	 de	
kerkruimte	zelf	werd	van	alles	en	nog	
wat	 verkocht:	 cd’s,	 dvd’s	 en	 elpees,	
boeken,	audio-	en	huishoudelijke	ap-
paratuur,	 huisraad,	 kleine	 meubels,	
glaswerk	 en	 servies,	 potten	 en	 pan-
nen,	 zelfgemaakte	 spulletjes	 van	 de	
handwerkgroep	en	kleding.	

Vrijwilligster	 Tineke	 bemande	 met	
veel	 plezier	 haar	 kraam.	 ‘Het	 loopt	
lekker.	 Als	 mensen	 bij	 iets	 staan	 te	

dralen,	 ga	 je	 het	 aanprijzen.	 Willen	
ze	het	hebben,	dan	kom	je	samen	tot	
een	leuk	prijsje.	Ik	vind	het	leuk	om	
voor	 twee	dingen	samen	een	prijs	 te	
maken.’	Het	kan	vreemd	gaan.	‘Soms	
heb	je	 iets	 liggen	voor	vijf	euro,	ko-
men	er	mensen	die	interesse	hebben,	
mogen	ze	het	voor	drie	euro	hebben,	
maar	 dan	 laten	 ze	 het	 liggen.	 Even	
later	 komen	 er	 andere	 mensen,	 die	
niet	afdingen	maar	het	voor	vijf	euro	
meenemen.’	 Tineke	 vindt	 klanten-
binding	belangrijk.	‘Je	gunt	iedereen	
iets	 leuks	 voor	 een	 kleinigheid.	Als	
je	vriendelijk	bent	 tegen	de	mensen,	
komen	ze	het	jaar	daarop	terug.	Mijn	
vaste	klanten	komen	ieder	jaar.’	

Saamhorigheid
De	vrijwilligers	onderling	gaan	goed	
met	elkaar	om;	‘Het	is	altijd	heel	ge-
zellig	en	de	saamhorigheid	 is	groot.’	
Vrijwilligster	Cora	verkoopt	schilde-
rijen,	 serviesgoed	 en	 mini	 koperen	
siervoorwerpjes.	 Schuin	 achter	 haar	
staat	een	prachtige	theeboy.	‘Die	heb-
ben	 we	 al	 verkocht,	 maar	 er	 komen	
nog	steeds	mensen	op	af.	Ik	had	hem	
wel	vijf	keer	kunnen	verkopen.	Maar	
als	je	echt	iets	moois	wil	moet	je	di-
rect	 om	 tien	 uur	 komen.	 De	 mooie	
spullen	zijn	er	nu	wel	uit.’	
De	opbrengst	van	de	bazaar	was	be-
stemd	voor	de	kerk	en	voor	een	lokaal	
goed	doel.	[LvD]

Klantenbinding werkt echt bij Bazaar Opstandingskerk

Ondanks het verrukkelijke nazomerweer was het bij de elfde Bazaar van de Opstandingskerk 
in Bilthoven link druk jl. zaterdag 24 september. Buiten zaten mensen in het zonnetje 

kofie te drinken of elkaars aankopen te bewonderen.

Bij het Rad van Avontuur was een jong team ingezet dat uitstekend de mooie prijzen aan de man wist te brengen.

Opwaardering Ring Utrecht 
nog in onderzoek

Rijkswaterstaat reageert op het artikel in De Vierklank 
van 14 september, ‘Opwaardering Ring Utrecht betekent

wéér meer verkeer’.

In	 het	 betreffende	 artikel	werd	 aandacht	 besteed	 aan	 de	 planstudie	Ring	
Utrecht	(NRU).	Het	werd	gebaseerd	op	informatie	van	de	Stichting	Stop	ge-
luidshinder	Maartensdijk	e.o.	(SSGM)	en	van	de	dossierhouder	A27	van	de	
Dorpsraad	Groenekan	(DRG).	Rijkswaterstaat	wijst	erop	dat	in	het	artikel	
een	erg	somber	scenario	wordt	geschetst	dat	ervan	uitgaat	dat	alle	nu	nog	in	
onderzoek	verkerende	zaken	ongunstig	uitvallen.

Onderzoek
Zo	onderzoeken	de	gemeente	en	provincie	(en	dus	niet	Rijkswaterstaat,	die	
is	verantwoordelijk	voor	de	A27)	de	NRU	op	80	en	100	km	per	uur.	Men	
wil	medio	2012	maximaal	drie	voorkeursvarianten	voorleggen	aan	de	ge-
meenteraad	van	Utrecht	en	Gedeputeerde	Staten	van	de	provincie	Utrecht.	
Ook	de	aansluiting	van	de	A27	op	de	NRU	is	nog	in	onderzoek	en	het	staat	
dus	nog	niet	vast	of	en	op	welke	manier	toe-	en	afritten	ter	hoogte	van	Groe-
nekan	worden	uitgebreid.

Groenekan
Dat	 Groenekan	 meer	 last	 zal	 krijgen	 van	 geluid	 en	 ijnstof,	 zoals	 in	 het	
artikel	 gesteld	wordt,	 spoort	 niet	met	 de	 doelstelling	 zoals	 vastgelegd	 in	
de	richtlijnen	van	de	commissie	MER.	Daarin	is	vastgelegd	dat	geluid	en	
luchtkwaliteit	gelijk	blijven	c.q.	indien	mogelijk	verbeteren.	De	in	het	ar-
tikel	genoemde	grens	van	65	dB(A)	is	in	de	nieuwe	wet	geluidhinder	als	
bovengrens	vastgelegd	en	geldt	alleen	in	een	aantal	uitzonderingssituaties.

SSGM en DRG waren niet tijdig bereikbaar voor commentaar. 

(Frank Klok)

Druk bezocht Mega CompUFair
CompUsers, een Nederlandse vereniging met 20.000 leden, 

organiseerde zaterdag 24 september een gratis computer fair 
in het H.F. Witte Centrum. CompUsers helpt gebruikers van 

computers in de thuissituatie.

De	meeste	aandacht	gaat	uit	naar	programmatuur	voor	toepassingen	en	be-
sturingssystemen,	maar	ook	communicatie	en	netwerken	krijgen	veel	aan-
dacht	bij	deze	vereniging.	Behalve	presentaties	door	de	interessegroepen	
van	de	HCC,	 een	 landelijke	vereniging	voor	 computergebruikers,	waren	
er	 lezingen,	workshops,	3D	presentaties,	en	nog	een	heleboel	meer.	Ook	
was	er	een	markt,	waarop	van	alles	kon	worden	aangeschaft	en	ook	werd	
gedemonstreerd.	Een	van	de	standhouders	was	Sander	van	pc-oké	uit	Am-
sterdam.	‘Wij	zijn	vooral	bekend	van	de	verkoop	van	nieuwe	en	gebruikte	
computers.	Mensen	die	gamen	willen	allemaal	nieuwe	spullen,	maar	men-
sen	die	de	computer	gebruiken	om	mee	te	mailen,	kopen	ook	wel	een	ge-
bruikte	computer.’	Tegenwoordig	kopen	mensen	minder	gauw	een	nieuwe,	
heeft	Sander	gemerkt.	“Vlak	na	de	crisis	deden	we	meer	reparaties	en	ver-
kochten	meer	gebruikte	systemen.	We	hebben	ook	losse	onderdelen	en	ik	
heb	een	reparatiedienst.’	Zijn	meest	bijzondere	gadget	deze	middag:	‘Een	
draadloze	Skype-telefoon	met	een	bereik	van	200	meter.’	Het	 is	gezellig	
vol	in	de	sporthal	van	het	centrum.	
De	gemiddelde	leeftijd	van	de	be-
zoekers	van	de	beurs	is	een	jaar	of	
zestig.	 Er	 zitten	 ook	 mensen	 bij	
elkaar	 die	 informatie	 uitwisselen.	
Ook	de	dj	van	deze	dag	is	op	leef-
tijd.	 Erik	 Vinkenborg	 draait	 een	
gedigitaliseerde	 cd	 met	 nummers	
uit	de	jaren	1940	tot	1958.	(LvD)

Een demonstratie van een draaibank die via een Conrad-kaart op USB werkt.

Expositie Gemeentehuis De Bilt
28 september | 11 november 2011

Joris Geurts
www.arttraverse.nl

schilderijen



GRATIS LID

* De aanbieding is geldig van 1 t/m 15 oktober bij een jaarlidmaatschap per automatische incasso. Je betaalt geen begeleidingskosten 

bij een donatie van € 25 aan Pink Ribbon. Alleen nieuwe leden. Geldig bij deelnemende locaties. © Curves Holland.

www.curves.nl

WORD GRATIS CURVES LID

Curves steunt Pink Ribbon in oktober en daarom 
kun je in de periode van 1 t/m 15 oktober gratis lid 
worden in ruil voor een donatie van € 25,-. Zo maak 

je het verschil voor jezelf én andere vrouwen.

C
O
U
P
O
N

DE NR. 1 IN VROUWENFITNESS WERELDWIJD

Tel: 030 - 274 6772

Hessenweg 9
3731 JC  De Bilt

AAN PINK RIBBON
DONEER €25

WORD GRATIS 
CURVES LID&

Kom in beweging en maak het 
verschil voor jezelf én andere vrouwen.
Meer lichaamsbeweging vermindert de kans op borstkanker met maar 

liefst 25 - 30%. Bij Curves werk je in slechts 30 minuten, 3 x per week aan 

de gezondheid van je hele lichaam. Curves is speciaal ontwikkeld voor 

vrouwen. Gebruik de coupon en word nu lid. Bij Curves kan iedere vrouw, 

ongeacht leeftijd of conditie veilig en effectief trainen. Ontdek zelf hoe 

eenvoudig en leuk Curves is.

Zyliss 3- delige 

messenset met 

beschermhoesjes

- Koksmes
-  Kartelmes/ 

tomatenmes
- Schilmes

Van € 19,95 

nu voor € 12,50
Hessenweg 121 • 3731 JG  De Bilt

Tel: 030 22 030 11 • info@kooklust121.nl

www.kooklust121.nl

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Lekker buiten wandelen of 

� etsen én De Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Per direct zijn wij op zoek naar een 

Vierklankbezorger voor de volgende wijk: 

Bilthoven: 
-  Bachlaan, Handellaan, Mozartlaan, 

Schubertlaan, Wagnerlaan
-  Betje Wolf� aan, da Costalaan, de 

Genestetlaan, Laurillardlaan, ten Katelaan
-  Koekoeklaan, Merellaan, Nachtegaallaan, 

Plein Vogelzang
-  Fitislaan, Goudhaantjeslaan, 

Koperwieklaan, Kwikstaartlaan, 
Lijsterlaan, Roodborstlaan, Staartmeeslaan, 
Winterkoninglaan, Zwaluwlaan

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

LEKKER VOOR BIJ DE 

BORREL OF OP DE 

BOTERHAM:

Spinata Romana  
100 gram € 2,98

Pancetta 
100 gram € 2,85

Sopressa Veneta 
100 gram € 2,85.

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Alleen warm maken; naar Italiaans recept; ca 25 

min. op 150°C in de oven

ITALIAANSE LASAGNA

 100 GRAM NU 0,95

Met o.a. Malse Rosbief, kaas, salami, en 

Italiaanse kruiden

ITALIAANS GEBRAAD

 500 GRAM 8,98

Malse kipfilet blokjes, grove verse groenten en 

kruidenolie

ITALIAANSE KIPROERBAK 

BLOKJES 500 GRAM 4,98

Met o.a. varkensfilet, Parmaham, Rucola sla, 

pestomarinade, kaas en pijnboompitjes

ITALIAANSE ROLLADE

 500 GRAM 7,50

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. gehakt, kaas, 

salami en bladerdeeg

TOSCAANS ROLLETJE PER STUK 1,75

Voor de kenners, iets aparts; met o.a. Dunne 

varkensschnitzel, Salie, en Parmaham

SALTIMBOCCA 100 GRAM 1,75

Italiaanse topper; Varkensfiletlapje met plakje 

bacon en Parmezaanse kaas

ITALIAANSE SCHNITZEL

 100 GRAM 1,65

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 1 oktober.

Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl
www.debilt.wereldwinkels.nl

Wie haalt de
  glazen? 

Wie haalt de glazen
De Wereldwinkel 
heeft een uitgebreid 
assortiment fairtrade 
kwaliteitswijnen! 

Sjaals uit India
De sjaals van Sarana worden 
gemaakt in Calcutta, India. 
Prachtige stoffen en handwerk.

Oktober wijnmaand
De Cabernet Sauvignon en 
Sauvignon Blanc uit Chili.

Deze maand 15% korting 

van € 5,49 voor € 4,67

Wereldwinkel bestaat 10 jaar
Op zaterdag 29 oktober viert de Wereldwinkel haar 10-jarig bestaan 
als fairtrade cadeauwinkel aan de Hessenhof. Met muziek en cabaret 
van Biltse artiesten. En met speciale acties op die bijzondere dag. 
Via de maandelijkse Nieuwsbrief bent u altijd op de hoogte (mail ons).

Gerecycled glas Vietnam
Opvallend aan dit glaswerk is de blauwe, bruine 
of groene tint. Dit ontstaat door het gebruik van 
oude limonadefl esjes en inktpotjes als grondstof. 

Al het glaswerk in oktober 10% korting

www.wereldwinkels.nl

Dé fairtrade 
 cadeauwinkel

van Nederland 

Cadeaus met een verhaal

De mooiste 
fairtrade kerstpakketten
Het kerstgevoel delen met de hele wereld. 
Stel uw eigen kerstpakket samen met 
alleen maar fairtrade producten.
Ook voor bedrijven! Informeer naar de 
vele mogelijkheden.

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 16 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.
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Viola cornuta

Diverse kleuren. 

Potmaat 9 cm. 

Draagtray 6 stuks

van 3,49Dvoor 

1,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Geldig van 29-09 t/m 

05-10. OP=OP

Bosviool

advertentie

De	 nieuwe	 eigenaren	 zijn	 allen	 be-
kend	bij	een	groot	deel	van	de	Maar-
tensdijkse	 inwoners.	Wouter	van	der	
Horst	 heeft	 in	 het	 verleden	 al	 bij	 ’t	
Wapen	gewerkt	en	is	lange	tijd	jonge-
renwerker	geweest	bij	SojoS	en	houdt	
zich	 nu	 nog	 bezig	 voor	 de	Stichting	
Animo,	 waar	 SojoS	 onder	 valt,	 met	
de	inancien.	Ook	Roy	Delicaat	heeft	
bij	Animo	gewerkt.	Jannie	Haverhoek	
heeft	al	jaren	gewerkt	in	’t	Wapen	en	
kent	de	ins	en	outs	van	het	vak.

Dorpsontmoetingsplek
Wouter	en	Roy	popelen	om	te	begin-
nen,	de	laatste	klussen	worden	nog	af-
gemaakt.	Wouter	van	der	Horst:	‘We	
willen	 van	 ’t	 Wapen	 een	 gezellige	
plek	maken	waar	Maartensdijkers	el-

kaar	kunnen	ontmoeten	onder	het	ge-
not	van	een	biertje	en	een	wijntje.	Het	
is	voorlopig	nog	niet	de	bedoeling	dat	
hier	ook	grote	feesten	worden	georga-
niseerd.	De	gezelligheid	 zal	 hier	 het	
belangrijkste	 punt	 zijn:	 er	 mag	 bin-
nen	absoluut	niet	gerookt	worden,	er	
mogen	 geen	 drugs	 gebruikt	 worden.	
Daar	staat	tegenover	dat	we	wel	wil-
len	starten	met	een	biljartgroep	waar-
bij	we	de	hulp	krijgen	van	een	ervaren	
biljarter	 en	 we	 hebben	 twee	 dartba-
nen.	Onze	doelgroep	is	iedereen	van-
af	 16	 jaar,	 jongeren	 maar	 zeker	 ook	
ouderen	zijn	van	harte	welkom’.	

Goede contacten
Roy	Delicaat;	 ‘We	kennen	bijna	alle	
buren	 en	 hebben	 goed	 contact.	 Dat	

vinden	 we	 heel	 belangrijk.	 Op	 deze	
manier	 kunnen	 we	 gemakkelijk	 bij	
elkaar	 aankloppen	 als	 er	 vragen	 zijn	
of	problemen	dreigen.	Een	korte	 lijn	
is	de	helft	van	de	oplossing’.	Wouter	
van	 der	 Horst	 is	 door	 zijn	 werk	 als	
jongerenwerker	 in	 Maartensdijk	 ook	
goed	bekend	met	de	gemeente	en	de	
politie.	 ‘Met	 beiden	 hebben	 we	 een	
goede	samenwerking,	we	kennen	el-
kaar	en	dat	maakt	het	gemakkelijker’.	
De	 deur	 is	 open	 en	 er	 komt	 iemand	
binnen;	 ‘Gaat	 ’t	 Wapen	 weer	 open?	
Top!’.	

Plannen
In	eerste	instantie	werken	die	drie	aan	
de	opzet	van	 ’t	Wapen	als	dorpsont-
moetingsplek.	 ‘In	 2012	 willen	 we	

onderzoeken	en	mogelijk	starten	met	
de	 keuken.	 Je	 zult	 hier	 niet	 kunnen	
dineren,	maar	we	willen,	zoals	we	er	
nu	 tegen	 aan	 kijken,	 wel	 een	 plaats	
zijn	waar	je	in	een	bistroachtige	om-
geving	iets	kunt	eten.	In	het	voorjaar	
willen	we	het	terras	aanpakken	zodat	
ietsers	 en	 wandelaars	 bij	 ons	 een	
goede	plek	vinden	om	de	reis	even	te	
onderbreken’,	vertelt	Wouter	van	der	
Horst.	Als	laatste	(plan)	zullen	de	ho-

telkamers	aangepakt	worden.	‘Er	zijn	
boven	twaalf	kleine	kamers,	er	is	dus	
ruimte	 zat	 waarmee	 we	 aan	 de	 slag	
kunnen,	 maar	 dat	 is	 de	 toekomst’,	
vervolgt	hij.	

Opening zaterdag 1 oktober
De	oficiële	 start	 is	 zaterdag	1	okto-
ber.	Dan	gaan	vanaf	21.00	uur	de	deu-
ren	 open	 voor	 alle	 Maartensdijkers.	
Er	is	live	muziek,	maar	ook	een	DJ.	

’t Wapen van Maartensdijk: 
dorpontmoetingsplek voor alle 16 plussers

door Marijke Drieenhuizen

Zaterdag 1 oktober aanstaande starten Wouter van der Horst, Roy Delicaat en Jannie Haverhoek 
als nieuwe eigenaren van ’t Wapen van Maartensdijk. Er is de laatste maanden hard gewerkt 
aan het realiseren van een frisse uitstraling. Veel zwart/donker rood is vervangen door ecru, 

de vloer is mooi schoon en een aantal tinten lichter van kleur en tafeltjes met rode stoelen
en planten voor het raam maken het geheel af. 

Wouter, Jannie en Roy popelen om ’t Wapen weer nieuw leven in te blazen.

Bewoners	 en	 ondernemers	 hebben	
hun	krachten	gebundeld	en	hun	crea-
tiviteit	gebruikt	om	er	een	groot	feest	
van	te	maken.	Een	springkussen	voor	
de	kinderen,	een	muziekband	midden	
op	het	plein,	workshops	en	nog	veel	
meer.	 De	 voormalige	 politiecel	 van	
het	oude	gemeentehuis	was	ook	te	be-
kijken,	het	slot	was	open…

Vlag
Bij	de	Emmaus	De	Bilt	vertelde	Lia	
Versteeg	een	mooi	verhaal	over	een,	
ongeveer	 30	 jaar	 oude,	 vlag	 waarop	
het	logo	van	de	Bilt	te	zien	is	met	de	
kerktoren	 van	 de	 Dorpskerk	 promi-
nent	in	beeld.	
De	vlag	zwierf	al	ruim	2	jaar	door	het	
kantoor	 van	 de	 Emmaus	 zonder	 dat	
iemand	gekeken	had	wat	er	nou	pre-
cies	op	stond.	De	vlag	heeft	nu	weer	

een	mooie	plek	gekregen.	Een	gevon-
den	schat.

Kunstenaar
De	 internationaal	 vermaarde	 kun-
stenaar	Jackie	Sleper	had	een	ruimte	
ingericht	in	de	Kia	garage	en	gevuld	
met	 kunstwerken.	 Zij	 heeft	 onlangs	
een	 prijs	 gewonnen	 op	 de	 Biennale	
Internazionale	dell’Arte	Contempora-
nea	in	Florence.	De	Bilt	heeft	zichzelf	
met	 deze	 herinrichting	 weer	 op	 de	
Nederlandse	kaart	gezet.	Tenslotte	 is	
de	Dorpsstraat	de	eerste	straat	in	Ne-
derland	die	bestraat	werd.	

Bruidsmode
Een	 aantal	 ondernemers	 waaronder		
een	Galerie	met	graisch	werk	van	we-
reldberoemde	 kunstenaars	 (o.a.	 Kees	
van	 Dongen),	 een	 Art-Deco	 winkel,	

een	 bedrijf	 dat	 exclusieve	 verlichting	
ontwerpt	 en	 produceert,	 een	 zaak	 in	
bijzondere	bruidsmodeaccesoires,	een	
authentieke	klokkenmaker,		een	bedrijf	
dat	kamer-en-suite	inrichtingen	en	ori-
ginele	stijlplafonds	levert	en	natuurlijk	
de	 sfeervolle	 horecazaken	hebben	dit	
gedeelte	van	De	Bilt	een	nieuw	leven	
ingeblazen.	Zij	hebben	de	oude	histo-
rie	 behouden	 en	 met	 nieuw	 elan	 be-
kleed.	Na	alle	activiteiten	werd	aan	het	
einde	van	de	dag	een	BBQ	gehouden,	
geheel	verzorgd	door	restaurant	briQ.	
Een	hartverwarmende	dag	en	avond	in	
het	nieuwe	hart	van	De	Bilt.

Eigenaar Wim Koelewijn van ‘Fish’ in Winkelcentrum de Kwinkelier in Bilthoven is erg blij met de 2e prijs in de 
landelijke competitie Visspecialist 2011, die hij met zijn team vorige week heeft gewonnen. [foto Reyn Schuurman]

De opening werd verricht door 
wethouder Ditewig. Hij hief een groot 
hart van rode ballonnen boven het 
dorpsplein.

Prijswinnaar

Het Oude Dorp heeft een Nieuw Hart
door Inge Pont

Op 24 september was in De Bilt de opening van het in ere herstelde, oude dorp. 
De ‘tweesprong’ Dorpsstraat en Burgemeester de Withstraat is in een nieuw jasje gestoken. 
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Standpunten van het Dorpsberaad Westbroek

De leden van het Dorpsberaad Westbroek hebben de afgelopen periode weer een aantal 
belangrijke onderwerpen behandeld. Deze onderwerpen worden in de regel persoonlijk 
of via het mail-adres aangedragen door de inwoners van Westbroek. In de Vierklank leest 
u regelmatig over onder meer de standpunten zoals die door het Dorpsberaad naar de 
gemeente zijn geformuleerd. In onderstaand overzicht gaat de dorpsraad in op drie belangrijke 
onderwerpen. Als u hier op wilt reageren kunt u gebruik maken van het e-mailadres info@
dorpsberaadwestbroek.nl. Natuurlijk kunt u hier ook een van de leden op aanspreken.

Sluipverkeer
Eind juni is de langverwachte evaluatie gepresenteerd in het Dorpshuis van Westbroek. De 
belangstelling was teleurstellend. De meeste aanwezigen waren voorstander van meer controle 
op het naleven van de geslotenverklaring. 

Pad begraafplaats
Het pad naar de begraafplaats blijft gezien de opmerkingen van dorpsbewoners een belangrijk 
punt van aandacht. Eerder gaf  het Dorpsberaad al aan dat een goed begaanbaar pad, zeker voor 
ouderen en mensen die minder goed ter been zijn, een niet teveel gevraagd verzoek is. Het Dorps-
beraad Westbroek blijft aan de bel trekken bij de gemeente zolang er geen adequate oplossing is.

Huizen Holsblokkenweg
Mede op voorspraak van het Dorpsberaad is vorig jaar door de gemeente besloten om op de 
Holsblokkenweg zes woningen te bouwen. Inmiddels is de bouw van deze woningen in volle 
gang.  Als de bouw volgens planning verloopt worden de woningen in het eerste kwartaal van 
2012 opgeleverd. Het is de bedoeling dat vooral  jonge Westbroekers hun intrek gaan nemen in 
de nieuwe woningen.
In de nieuwbouw vraagt een aantal zaken om aandacht van de gemeente. Het gaat met name om 
de glasbakken, parkeerplaatsen en groenvoorziening. Het Dorpsberaad is nu met de gemeente 
in gesprek om mogelijke oplossingen te bekijken.

Als u voor een volgende bijeenkomst van het Dorpsberaad, in november, agendapunten wilt 
inbrengen kunt u dat doen via info@dorpsberaadwestbroek.nl of  rechtstreeks via één van de 
leden.

Westbroek Ontmoet krijgt vervolg

Westbroek Ontmoet is een initiatief van een groepje bewoners van Westbroek om buurtbewoners 
meer samen te laten komen. Dit initiatief bleek afgelopen seizoen, 2010 – 2011, een groot 
succes. Daarom is besloten om hier ook dit seizoen mee door te gaan. Traditiegetrouw zullen 
iedere eerste dinsdag van de maand verschillende onderwerpen worden besproken.

Op dinsdag 4 oktober gaat Westbroek Ontmoet weer van start. Eerste spreker is Jan Gaasenbeek, 
al ruim 50 jaar werkzaam in de handel van kalveren en schapen in Westbroek. In filmbeelden 
neemt hij de bezoekers mee naar de boerderij en de veemarkt van nu. Hij vertelt boeiend over zijn 
dilemma’s in de handel en zijn ideeën over het houden van dieren. Ook blijkt een goede lichame-
lijke conditie een voorwaarde om dit werk goed uit te kunnen voeren. Dat verklaart waarom Jan 
bij menigeen vooral bekend staat als een snelle schaatser en fietser.

Zolang de verbouwing van Het Dorpshuis voortduurt, worden de bijeenkomsten gehouden in het 
Centrum Rehoboth, Kerkdijk 10, achter de Hervormde kerk van Westbroek. De datum blijft gelijk; 
elke eerste dinsdag van de maand, van 14.30u – 16.30u. De kosten zijn 3 euro, inclusief  koffie 
of  thee.

Ook wanneer u niet in Westbroek woont, bent u van harte welkom. Misschien vindt u het leuk 
om zelf  wat te komen vertellen over een boeiend onderwerp. Of  misschien kent u iemand met 
die kwaliteiten. In dat geval kunt u contact opnemen met Wilma van den Broek 0346-281497 of  
Karien Scholten 06-20488552. 

Wanneer u wél wilt komen, maar niet weet hoe, kunt u vervoer regelen via fam. Wijnen, tel: 0346-
281481. 

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  
hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Fietsinformatiedag senioren 

Maartensdijk

In Nederland is ruim 20% van de verkeersslachtoffers 
fietser. Met name senioren zijn relatief vaak betrokken bij 
een ongeval. Door allerlei oorzaken vinden steeds meer 
ouderen het ook gevaarlijk om te fietsen, waardoor de 
zelfstandigheid achteruit gaat.

De Fietsersbond, SWO – De Zes Kernen en de gemeente 
De Bilt organiseren op 5 oktober gezamenlijk een Fietsin-
formatiedag in Maartensdijk. De Fietsinformatiedag voor 
senioren is gericht op de verbetering van de veiligheid en 
bevordering van het fietsgebruik van de senioren. Gedu-
rende de bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan 
nieuwe verkeersregels, keuringen van onder andere de fiets 
en worden gevaarlijke verkeerssituaties besproken. Na de 
lunch wordt de fietsvaardigheid getest en wordt een korte 
fietstocht door Maartensdijk gereden. Hierdoor worden de 
vaardigheden op de fiets getraind.    

De fietsinformatiedag vindt plaats op woensdag 5 okto-
ber, van 9:00 tot 16:00 in de Ontmoetingskerk (Koningin 
Julianalaan 26) te Maartensdijk. De dag wordt kosteloos 
aangeboden. Aanmelden kan via www.fietsersbond.nl/fiets-
informatiedagen of  u kunt contact opnemen met dhr R. van 
der Westen van de gemeente De Bilt via 030 22 89 199.

Nova loopt het vuur 
uit de sloffen

Zaterdag	stond	de	 thuiswedstrijd	van	Nova	1	 tegen	het	Zaanse	ZKC	’31	
op	 het	 programma.	Het	motto	 vooraf	 aan	 de	wedstrijd	was	 het	 scherper	
worden	bij	het	afmaken	van	kansen.	Met	een	gedeelde	3e	plaats	positie	na	3	
wedstrijden	was	het	belangrijk	om	deze	wedstrijd	winnend	af	te	sluiten.	Zo	
kon	er	direct	een	gat	met	de	onderste	plaatsen	in	de	poule	geslagen	worden.
De	 eerste	minuten	van	de	wedstrijd	 ging	Nova	 er	 direct	 fel	 tegenaan	 en	
toverde	al	snel	3-0	op	het	scorebord.	Aanvallen	worden	goed	uitgespeeld	
met	 veel	 schoten	per	 aanval.	 Iwan	Verhaaf	 bleek	met	 het	 juiste	 been	uit	
bed	te	zijn	gestapt	en	schoot	de	ene	na	de	andere	bal	in	de	mand.	De	eerste	
helft	verloopt	geheel	naar	wens.	ZKC	scoort	slechts	3	keer	en	met	een	te-
rechte	ruststand	van	9-3	ging	het	team	aan	de	thee	waar	de	afspraken	nog	
eens	goed	doorgenomen	werden.	Met	een	riante	tussenstand	keerde	Nova	
terug	in	het	veld,	maar	ZKC	’31	was	wakker	geschud	en	maakte	het	Nova	
een	stuk	lastiger.	Binnen	15	minuten	werd	het	weer	een	echte	wedstrijd,	de	
ruime	voorsprong	verkleind	tot	slechts	2	punten	en	de	doelpunten	van	Nova	
schaars.
Door	hard	werken	en	alles	te	blijven	geven,	vielen	uiteindelijk	toch	de	paar	
doelpunten	 die	 nodig	 waren	 om	 de	 winst	 uit	 het	 vuur	 te	 slepen.	 Enkele	
minuten	voor	tijd	zorgde	Tjitske	Frank	er	voor	dat	het	verschil	weer	3	pun-
ten	bedroeg.	Terwijl	iedereen	naar	de	laatste	adem	zocht,	blies	de	scheids-
rechter	af	bij	een	12-10	eindstand.	Met	2	geheel	verschillende	helften,	telt	
voornamelijk	 het	 eindresultaat.	De	 voor	Nova	 veel	 lastigere	 2e	 helft	 zal	
vooral	dienen	als	oefenstof	en	nabespreking.	Het	grote	pluspunt	van	deze	
wedstrijd	 is	de	getoonde	werklust	en	 inzet,	die	hebben	geleid	 tot	de	ver-
diende	overwinning.
Komende	2	wedstrijden	worden	uit	 gespeeld.	Hier	 zal	 naast	 de	werklust	
ook	de	scherpte	aanwezig	moeten	zijn.	De	tegenstanders	Ados	en	Roda	zijn	
namelijk	de	koplopers	in	de	poule.

De	economische	malaise	in	de	wereld	
gaat	ook	aan	deze	mensen	niet	voorbij.	
Zondag	9	oktober	om	11.00	uur	wordt	
in	de	Michaelkerk	aan	de	Kerklaan	in	
De	 Bilt	 een	 speciale	 viering	 gehou-
den	 om	 dit	 Malawi-project	 onder	 de	
aandacht	 te	 brengen.	Daarvoor	 is	 het	

All	Saints	Choir	van	het	Afrikahuis	in	
Amsterdam	uitgenodigd	om	een	extra	
accent	aan	deze	viering	te	geven.

Collecte
Tijdens	de	viering	zal	er	een	extra	col-
lecte	zijn	om	de	projectonderdelen	 te	

kunnen	 blijven	 steunen.	 De	 grootste	
zorgen	vormen	op	dit	moment	de	hon-
ger	voor	de	basisschoolleerlingen,	 de	
duurdere	 medicijnen	 voor	 de	 klinie-
ken	en	het	 tekort	 aan	gelden	voor	de	
aidspreventie.	In	de	afgelopen	jaren	is	
o.a.	het	volgende	mogelijk	gemaakt:

Op	 de	 basisschool	 wordt	 voor	 900	
leerlingen	 een	 papprogramma	 uitge-
voerd	 in	 de	 eerste	 drie	 maanden	 van	
het	 jaar,	wanneer	er	structureel	voed-
seltekort	is.	Daardoor	gaan	de	leerlin-
gen	én	naar	school	én	ze	hebben	een	
maaltijd.
Voor	de	klinieken	zijn	er	mogelijkhe-
den	gecreëerd	om	medicijnen	te	kun-
nen	 geven	 aan	 de	 armsten,	 die	 daar-
voor	niet	kunnen	betalen
Voor	 het	 aidspreventieproject	 kan	 er	
voorlichting	worden	gegeven	aan	een	
grote	 groep	 vrijwilligers	 en	 de	 eerste	

noodzakelijke	 hulp	 aan	 patiënten	 op	
het	platteland.

Informatie
Tijdens	en	na	de	dienst	zal	informatie	
verstrekt	 worden	 over	 de	 situatie	 in	
Malawi.	De	werkgroep	Malawi	 roept	
ieder	op	deze	dienst	bij	te	wonen	en	de	
collecte	tot	een	succes	te	maken	voor	
de	inancieel	armsten	uit	dat	land.	Zij	
zullen	 u	 er	 dankbaar	 voor	 zijn.	Voor	
verdere	 informatie:	 Yvonne	 en/	 of	
Frank	 Diepstraten,	 fenydiepstraten@
casema.nl	tel:	0648368619

Afrikakoor ondersteunt Malawi - project
De Michael- en Laurensparochie in De Bilt werkt al 27 jaar voor een missieproject in Malawi. Begon 

het project toen met de steun aan een plattelandskliniek, nu worden er vier klinieken, een basisschool, 
een aidspreventieproject en een aantal studiefondsen ondersteund. 
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Citaten
“Op de lagere school krijg ik af en 
toe een zondagscent. De winkel is op 
de wekelijkse rustdag een paar uur-
tjes open en ik koop daar van mijn 
eigen centje een puntzakje droppas-
tilles. Het is altijd afwachten of het 
er wel van komt, die cent. Soms krijg 
ik niets voor straf en is het extra mijn 
best doen tot de volgende zondag. 
Het komt niet in me op om stiekem 
een cent weg te pakken. Geld is te be-
langrijk voor mijn ouders, zo heb ik 
begrepen.
(Miep Jennekens in: José Franssen: 
In mijn koffer op zolder. Levensverha-

len van ouderen voor ouderen. Bohn 
Staleu Van Loghum, Houten, 2008)”

“Al met al was de omzet in het begin 
zeker niet geweldig en daar hebben 
Mieke en ik ons toen wel zorgen om 
gemaakt. Maar naar verloop van 
tijd leer je dat je je daar niet te sap-
pel over moet maken. Ik ben best wel 
ilosoisch ingesteld en zeg altijd: zit 
maar nergens over in, het komt toch 
wel goed. Ik ben er vast van overtuigd 
dat de ondernemer maakt of het goed 
gaat of niet. Je moet verbinding zoe-
ken met de klanten. Hoe je dat doet? 
Met zelfspot, gekke dingen verzinnen, 

leuke acties, mensen dingen laten 
proeven, mooie verhalen vertellen 
over producten waar je verstand van 
hebt.
(Ad Baars, tot mei 2010 eigenaar van 
een buurtsupermarkt op de Waterweg 
in De Bilt.)”

Schrijfopdracht
In	 de	Nederlandse	 taal	 bestaan	 ruim	
1300	 uitdrukkingen	waarin	 geld	 een	
rol	speelt.	Dat	zegt	wel	iets	over	hoe	
belangrijk	 dit	 onderwerp	 altijd	 al	 is	
geweest.	Er	zullen	dus	ook	vast	veel	
verhalen	zijn	waarin	geld	op	de	een	of	
andere	manier	een	rol	speelt.	

Heel	direct	of	praktisch	als	kopen	op	
de	pof,	wie	beheert	het	huishoudgeld,	
hoe	 knoopte	 men	 de	 eindjes	 aan	 el-
kaar,	het	loonzakje,	de	entree	van	de	
euro	en	zo	meer.	

Maar	ook	 indirect:	was	geld	belang-
rijk	in	de	familie,	hoe	werd	over	geld	
wel	of	juist	niet	gepraat,	hoe	bepalend	
is	 geld	voor	het	 levensgeluk	 en	ver-
halen	over	 hoe	met	 het	 bezit	 van	of	
juist	 gebrek	 aan	 geld	 mooie	 dingen	
tot	stand	kwamen.

Dit	 zijn	 slechts	 enkele	 suggesties	
om	u	op	een	idee	te	brengen.	Schrijf	
uw	eigen	verhaal	van	maximaal	400	
woorden	(een	half	A4’tje)	en	stuur	het	
naar	ons	toe,	liefst	met	een	foto.

Hebt u meer inspiratie nodig? 
Lees	 het	 verhaal	 Kopen	 op	 de	 pof	
van	 winkelier	Ad	 Baars	 uit	 De	 Bilt	
op	 onze	 website	 www.debiltschrijft.

nl.	U	kunt	zich	daar	(of	via	de	mail)	
aanmelden	 voor	 de	 nieuwsbrief	 die	
maandelijks	wordt	verzonden.

Meer verhalen, onder meer van Frans Borgers, extra beeldmateriaal en 
o.m. een bijdrage van Petra Cremers over levensverhalen vindt u op de 
website van De Bilt Schrijft: www.debiltschrijft.nl. Uw eigen schoolverhaal, 
liefst met foto, kunt u sturen naar info@debiltschrijft.nl. Het is de bedoeling 
om begin 2013 een boek met levensverhalen van mensen uit de gemeente 
De Bilt te publiceren. Mogelijk wordt uw verhaal daarin opgenomen.

Een oude sok met geld in De Bilt, 
Westbroek, Maartensdijk ...

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van de gemeente De Bilt gevierd. In de aanloop naar de 
festiviteiten gaat De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek naar verhalen uit een van de 

zes kernen van de gemeente. In de laatste krant van de maand vindt u steeds een  schrijfopdracht 
die u hopelijk inspireert tot een mooi verhaal.  Verhalen worden gepubliceerd op de website www.

debiltschrijft.nl en misschien in De Vierklank. Uit alle verhalen wordt eind 2012 een selectie 
gemaakt voor het jubileumboek dat begin 2013 verschijnt. Een huisvrouw uit 1958 tovert voor 

de ogen van haar dochter geld uit 
een oude sok. Niet alleen muntgeld 
(voornamelijk guldens) maar ook een 
biljet van twee-en-een-halve gulden.

De	 nieuwe	 kliniek	 bevindt	 zich	 in	
een	 hoge	 lat	 naast	 het	 terrein	 van	
het	H.F.	Witte	Centrum,	aan	de	over-
kant	van	het	ietstunneltje	en	dichtbij	
waar	 vroeger	 de	 bibliotheek	De	Bilt	
zat.	 Korthals	 Altes	 en	 zijn	 collega	
Marleen	 de	 Ruijter	 behandelen	 ge-
zelschapsdieren	 als	 honden,	 katten,	
konijnen,	fretten,	cavia’s	en	hamsters,	
maar	ook	wel	vogels,	woestijnratjes,	
ratten	 en	muizen.	Zij	worden	onder-
steund	door	dierenartsassistentes	Ma-
rian	van	Setten-Kuypers,	die	ook	ge-
diplomeerd	 gedragsadviseur	 is,	 Bibi	
Kroon-Braun	 Scholten,	 Femke	 Vis-
scher	en	Valerie	Hageman.	Dierenarts	
De	Ruijter	werkt	nu	bijna	een	jaar	in	
de	 praktijk.	 Korthals	 Altes	 legt	 uit:	
‘Begin	 2009	 is	 dierenarts	 Copijn	 in	
Groenekan	gestopt.	Sindsdien	bezoe-
ken	zijn	patiënten	ook	onze	dierenkli-
niek.	Om	voor	iedereen	genoeg	tijd	te	
nemen,	heb	ik	Marleen	in	de	kliniek	
gehaald.	Zij	heeft	veel	ervaring	en	is	
daarmee	 een	 waardevolle	 aanwinst.	
Wel	zo	prettig	voor	onze	klanten.’	

Sterilisatie
Anderhalf	 jaar	 geleden	 is	 Korthals	
Altes	met	een	nieuwe	manier	van	ste-
riliseren	 begonnen:	 laparoscopische	
steriliseren;	door	middel	van	een	kijk-
operatie.	 ‘Daar	 heb	 je	 als	 dierenarts	
iets	meer	ruimte	voor	nodig.	Het	past	
nu	ook	wel,	maar	het	 is	wat	krap.	 In	
onze	 nieuwe	praktijk	 krijgen	we	 een	
grotere	 operatiekamer.’	 Het	 voordeel	
van	laparoscopische	sterilisaties:	‘Het	
dier	heeft	minder	pijn,	 het	hoeft	 niet	
met	 een	 kraag	 om	 te	 lopen	 en	 krijgt	
alleen	 maar	 twee	 kleine	 sneetjes	
van	 een	 halve	 centimeter	 elk	 in	 de	
onderbuik.’Tot	 nog	 niet	 zo	 lang	 ge-
leden	 deed	 Korthals	Altes	 ’s	 avonds	
en	in	de	weekends	zelf	alle	spoedge-

vallen.	Dat	hoeft	nu	niet	meer,	omdat	
Dierenkliniek	 De	 Bilt	 is	 ook	 aange-
sloten	 bij	 de	 dierenartsendienstgroep	
‘Utrechtse	Heuvelrug’.	‘Als	je	na	slui-
tingstijd	 en	 in	het	weekend	dringend	
een	dierenarts	nodig	hebt,	bel	je	0900-
1231123	en	krijg	 je	direct	de	dienst-
doende	dierenarts	aan	de	lijn.’	Een	van	
de	leuke	aspecten	van	zijn	vak	is	voor	
Korthals	 Altes	 het	 diagnoses	 stellen	
bij	 aandoeningen	 die	 zelden	 voorko-
men,	zoals	niet	of	slecht	functioneren-
de	bijnieren.	‘Dat	komt	in	de	praktijk	
niet	veel	voor,	maar	laatst	had	ik	weer	
een	 geval.	 Je	 kunt	 het	 aantonen	 met	
bloedonderzoek.	Ook	dat	doen	we	in	
onze	praktijk.’	Heel	emotioneel	vindt	
hij	 euthanaseren.	 ‘Ik	 voel	 me	 altijd	
heel	betrokken	bij	de	mensen.’

Nieuwe praktijkruimte
Korthals	 Altes	 en	 zijn	 team	 hebben	
enorm	veel	zin	in	de	verhuizing	naar	
het	nieuwe	pand.	‘We	staan	daar	voor	
iedereen	klaar	en	proberen	nog	betere	
zorg	 te	 leveren.	 Intussen	 is	 de	 ver-
bouwing	nog	in	volle	gang.	Er	komen	
gescheiden	opnameruimtes	voor	hon-
den	en	katten.	 ‘Dat	 is	beter	voor	het	
genezingsproces,	 omdat	 het	 rustiger	
is.’	

Verder	komt	er	een	aparte	voorberei-
dingsruimte	 voor	 operaties.	 Dieren-
kliniek	De	Bilt,	nu	nog	Looydijk	148,	
De	Bilt,	is	na	4	oktober	gevestigd	op	
het	adres	Nobellaan	141	De	Bilt.	

Zie	ook	www.dierenkliniekdebilt.nl.

Dierenkliniek De Bilt verhuist naar Weltevreden
door Lilian van Dijk

Sinds mei 2007 is dierenarts Marien Korthals Altes eigenaar van de Dierenkliniek De Bilt. 
Zijn praktijk is sindsdien zo gegroeid, dat een ruimere behuizing noodzakelijk is. Op 4 oktober 

verhuist de dierenkliniek naar de Nobellaan 441, onder in het appartementencomplex Buitenzorg.

Dierenarts Marien Korthals Altes heeft straks alles in huis om zijn patiënten 
nog beter van dienst te zijn.

Steeds weer 
nieuwe theezakjes

door Henk van de Bunt

‘De	theezakjes	zijn	zo	mooi.	Al	die	verschillende	kleuren,	ze	zijn	erg	leu-
rig’,	aldus	de	enthousiaste	Maartensdijkse	verzamelaar.	Wanneer	we	over	
de	prijs	praten	antwoorden	Joop	en	Marjoke	enthousiast	in	koor:	‘Ze	zijn	
niet	duur.	We	zijn	er	per	 jaar	maximaal	zo’n	200	euro	aan	kwijt.	En	het	
kenmerkende	van	dit	soort	beurzen	is,	dat	we	voor	99	%	ruilen.	Van	in-	of	
verkoop	is	nagenoeg	geen	sprake’.	

Transport
Daarom	ook	hoefden	niet	alle	inmiddels	65	boeken	waar	de	44000	verschil-
lende	theezakjes	in	zitten	mee	op	transport;	niet	nu	naar	De	Bilt	en	ook	niet	
naar	 de	 gemiddeld	 10	 andere	 jaarlijkse	 ruilbeurzen	 in	 het	 land.	Marjoke	
wordt	daarbij	altijd	vergezeld	door	partner	Joop,	die	haar	overal	naar	toe	
mag	 rijden,	 omdat	 Marjoke	 niet	 over	 een	 rijbewijs	 beschikt.	 Gemiddeld	
verruilt	Marjoke	per	beurs	zo’n	1500	theezakjes.	En	het	einde	is	nog	niet	in	
zicht:	‘De	verzameling	zal	nooit	compleet	zijn	zolang	er	wereldwijd	steeds	
weer	nieuwe	zakjes	uitkomen’.	Dus	ook	na	de	goedbezochte	ruilbeurs	 in	
de	Duiventil	(65	bezoekers,	waaronder	6	Tsjechen	en	1	Deen)	is	haar	ver-
zameling	en	die	van	de	andere	theezakjesfanaten	nog	steeds	incompleet	te	
noemen.

Uit alle delen van Nederland en omringende landen waren theezakjesruilers 
ingevlogen waardoor de ruilbeurs in De Duiventil in De Bilt een succes kan 
worden genoemd.



 € 174.500,- k.k.

Abt Ludolfweg 9, De Bilt
4-kamer appartement

 € 196.000,- k.k.

Abt Ludolfweg 85,  
De Bilt

3-kamer appartement

 € 169.500,- k.k.

Albert Einsteinweg 87, 
De Bilt

2-kamer appartement

 € 389.000,- k.k.

Burg. Van Heemstra-
kwartier 249, De Bilt

Middenwoning

 € 439.000,- k.k.

Groenekanseweg 113, 
De Bilt

Middenwoning

 € 685.000,- k.k.

Kerklaan 65, De Bilt
Vrijstaand woonhuis

 € 374.000,- k.k.

Kerklaan 89, De Bilt
Helft van dubbel woonhuis

 € 645.000,- k.k.

Kerklaan 97, De Bilt
Vrijstaand woonhuis

 € 450.000,- k.k.

Looydijk 133A, De Bilt
Vrijstaand woonhuis

 € 345.000,- k.k.

Prof. Dr. F. Zernikeweg 
48, De Bilt

Middenwoning

 € 745.000,- k.k.

Wilhelminalaan 5,  
De Bilt

Vrijstaande villa

 € 285.000,- k.k.

Agaatvlinder 10,  
Bilthoven

Middenwoning

 € 189.000,- k.k.

Clara Peeterslaan 23, 
Bilthoven

3-kamer maisonnette

 € 739.000,- k.k.

Dr. J. Röntgenlaan 54, 
Bilthoven

Helft van dubbel woonhuis

 € 350.000,- k.k.

Ensahlaan 68, Bilthoven
3-kamer appartement

 € 550.000,- k.k.

Gregoriuslaan 1A,  
Bilthoven

Helft van dubbel woonhuis

 € 219.000,- k.k.

Groenlinglaan 70,  
Bilthoven 

3-kamer appartement

 € 275.000,- k.k.

Halleylaan 14, Bilthoven 
Middenwoning

 € 1.195.000,- k.k.

Hercules Segherslaan 
14, Bilthoven 

Vrijstaande villa

 € 285.000,- k.k.

Hertenlaan 5, Bilthoven 
Helft van dubbel  

woonhuis

 € 259.000,- k.k.

Jan Provostlaan 43, 
Bilthoven

Middenwoning

 € 698.000,- k.k.

Julianalaan 103,  
Bilthoven

Helft van dubbel woonhuis

 € 175.000,- k.k.

Julianalaan 18C, 
Bilthoven

2-kamer appartement

 € 425.000,- k.k.

Kuifeendlaan 5, 
Bilthoven

Patio Bungalow

 € 350.000,- k.k.

Oude Brandenburger-
weg 93, Bilthoven

Middenwoning

 € 425.000,- k.k.

Paltzerweg 69, 
Bilthoven

Helft van dubbel woonhuis

 € 286.000,- k.k.

Pluvierenlaan 45,  
Bilthoven

Middenwoning

 € 1.165.000,- k.k.

Vermeerlaan 7,  
Bilthoven

Vrijstaande villa

 € 565.000,- k.k.

Copijnlaan 32,
Groenekan

Helft van dubbel woonhuis

 € 439.000,- k.k.

Groenekanseweg 34,
Groenekan

Vrijstaand woonhuis

 € 645.000,- k.k.

Koningin Wilhelmina-
weg 249, Groenekan 

Helft van dubbel woonhuis

 € 319.000,- k.k.

Koningin Julianalaan 23, 
Maartensdijk

Helft van dubbel woonhuis

 € 249.500,- k.k.

Koningin Julianalaan 60, 
Maartensdijk

Middenwoning

 € 289.000,- k.k.

Prins Willem Alexander-
plantsoen 9, Maartensdijk

Middenwoning

 € 479.000,- k.k.

Dalplein 57, Soest
4-kamer penthouse

 € 259.000,- k.k.

Kerkdijk 107, Westbroek
Hoekwoning

 € 425.000,- k.k.

Tolakkerweg 23,  
Hollandsche Rading

Helft van dubbel woonhuis

Vanaf € 675.000,- v.o.n.

Nassaustaete, Bilthoven
Luxe appartementen

Vanaf € 408.600,- v.o.n.

Park Brandenburg, Bilthoven
Patio Bungalows

Vanaf € 450.000,- v.o.n.

Plan Opgetogen, Maartensdijk
Helft van dubbele woonhuizen

1 OKTOBER OPEN HUIZEN DAG TUSSEN 11.00 EN 15.00

Nijland Makelaars Bilthoven | De Kwinkelier 2 | 3722 AP Bilthoven

| T 030 228 58 58 | bilthoven@nijland.nl

Nijland Makelaars Zeist | Slotlaan 94 | 3701 GP Zeist

| T 030 698 62 00 | zeist@nijland.nl

WWW.NIJLAND.NL
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Het	betreft	 hier	 een	hardnekkig	pro-
bleem	 dat	 al	 vele	 jaren	 bestaat.	 De	
eerste	meldingen	van	overlast	dateren	
nog	van	voor	de	gemeentelijke	herin-
deling.	Gemeente,	politie,	woonstich-
ting	SSW	en	twee	organisaties	van	het	
jongerenwerk	in	de	gemeente	De	Bilt	
sloten	o.a.	daartoe	in	juni	2006	al	een	
convenant.	Samengebracht	in	een	Ac-
tieteam	 Jongeren	wilden	 zij	 hiermee	
de	 basis	 leggen	 voor	 een	 gezamen-
lijke	aanpak	van	overlast	door	onder	
andere	hangjongeren.	Op	dat	moment	
werkten	 de	 verschillende	 instanties	
al	 samen,	o.a.	 in	Maartensdijk,	waar	
jongeren	 toen	 ook	 al	 samenklonter-
den	op	het	schoolplein.	

Opleving
Indiener	 Frans	 Poot:	 ‘De	 overlast	
wordt	 veroorzaakt	 door	 een	 kleine	
groep	 jongeren	 en	 beïnvloedt	 het	
leefklimaat	 van	 omwonenden	 in	 ne-
gatieve	 zin.	 Naast	 deze	 groep	 over-
lastveroorzakers	 wordt	 het	 plein	 na	
de	schooluren	ook	gebruikt	door	jon-
geren	die	geen	overlast	veroorzaken.	
Het	 is	 inderdaad	 al	 een	 langlopend	
probleem,	dat	van	tijd	tot	tijd	weer	de	
kop	opsteekt.	Er	is	nu	blijkbaar	weer	
een	 nieuwe	 groep	 gevormd,	 die	 o.a.	
met	 bromietslawaai	weer	 alle	 nega-
tieve	 aandacht	 vraagt.	We	ontvingen	
de	laatste	tijd	een	groot	aantal	e-mails	
daarover,	 zodat	 het	 weer	 tijd	 wordt	

dit	probleem	weer	eens	onder	de	aan-
dacht	te	brengen’.	

Vragen:
Donderdag	29	september	zal	de	D66-
fractie	in	de	raad	vragen	stellen	over	
de	 overlast	 op	 het	 schoolplein	 bij	
de	 Martin	 Luther	 Kingschool	 en	 de	
Kievit.	 Poot:	 ‘Tot	 op	 heden	 hebben	
maatregelen	 slechts	 een	 tijdelijk	 ef-
fect	 gehad.	 Zonder	 de	 welwillende	
jeugd,	die	er	ook	is,	te	benadelen	wil	

ik	dat	het	college	duidelijkheid	geeft	
over	de	mogelijkheden	hier	iets	aan	te	
doen.	Het	is	de	fractie	van	D66	duide-
lijk	dat	er	een	dilemma	bestaat	tussen	
volledig	afsluiten	voor	alle	gebruikers	
en	de	daarmee	gepaarde	onmogelijk-
heid	tot	gebruik	voor	welwillenden	en	
het	helemaal	niets	doen.	Ik	hoop	dat	
met	deze	vragen	en	de	beantwoording	
daarvan	duidelijkheid	wordt	gegeven	
over	de	mogelijke	aanpak	van	een	al	
jaren	bestaand	probleem’.

Overlast plein scholencomplex
leidt tot vragen

door Henk van de Bunt

Van tijd tot tijd krijgen raadsleden signalen van omwonenden van het openbare schoolplein 
aan de Nachtegaallaan te Maartensdijk over overlast van jeugdigen. Zij maken lawaai, 
rijden met scooters over het schoolplein en laten afval achter. De laatste tijd is er sprake 

van een recidive van deze overlast; aanleiding voor D66 om in de aankomende 
gemeenteraadsvergadering vragen hierover aan het gemeentebestuur te stellen.

De voltallige fractie van D66 zet zich in om de overlast op het plein van het 
Maartensdijkse scholencomplex zoveel mogelijk te beperken. V.l.n.r. Rens 
Kersten, Ellen Thier, Frans Poot, Ruud Woutersen en Bertus Voortman. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Racebaan Tolakkerweg

Vanochtend	vroeg	(zondag	25	september)	wilde	ik	te	voet	oversteken	op	de	
Tolakkerweg.	Ik	drukte	op	het	knopje	van	de	voetgangersoversteekplaats,	
de	LED-borden	gingen	knipperen.	Heel	in	de	verte	kwam	er	een	auto	aan.	
Terwijl	ik	op	het	zebrapad	liep	was	die	auto	ineens	snel	dichterbij,	de	be-
stuurder	 remde	met	piepende	banden.	De	auto	kwam	tot	stilstand,	de	be-
stuurder	opende	zijn	raam	en	vroeg	zich	schreeuwend	af	‘of	ik	wel	goed	bij	
mijn	hoofd	was’.	Dat	meneer	ruim	boven	de	100	km/h	zat	op	het	moment	
dat	hij	begon	te	remmen	moeten	we	dan	voor	het	gemak	maar	even	verge-
ten.	Evenals	het	feit	dat	hij	geen	verlichting	voerde.	

Echter,	 ik	 moet	 concluderen	 dat	 deze	 man	 wel	 degelijk	 gelijk	 heeft.	 Je	
MOET	wel	‘niet	goed	bij	je	hoofd’	zijn	om	de	Tolakkerweg	te	willen	over-
steken.	Of	dat	nu	bij	een	oversteekplaats	gebeurt,	of	gewoon	vanuit	een	oprit	
of	één	van	de	kruisingen	(Rondje	/	Vierkantje).	De	gemiddelde	snelheid	van	
motorvoertuigen	ligt	veel	te	hoog	op	de	Tolakkerweg,	de	met	LED-borden	
(onvoldoende)	beveiligde	oversteekplaatsen	worden	door	veel	automobilis-
ten	niet	gerespecteerd	en	van	structurele	handhaving	is	echt	geen	sprake.	En	
toch	vinden	politie	en	provincie	het	vreemd	dat	er	over	geklaagd	wordt.	Dat	
met	al	die	signalen	tot	op	heden	(vrijwel)	niets	gedaan	is,	is	teleurstellend.	
Het	is	wachten	op	het	eerste	slachtoffer,	voordat	de	provincie	maatregelen	
zal	nemen.	Maatregelen	die	 (en	dat	weten	politie,	gemeente	en	provincie	
ook)	zeer	gewenst	zijn	om	de	veiligheid	van	de	Tolakkerweg	te	verbeteren	
en	de	weg	zijn	originele	karakter	terug	te	geven.	

Rob Adriaansen
Initiator Veilig Hollandsche Rading

Subsidieregeling 
afkoppelen regenwater

Op de meeste plaatsen in Nederland stroomt regenwater via 
de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. 

Dat is jammer, want dit is (relatief) schoon water dat net zo 
goed de grond in kan lopen. Het ‘weglopen’ van water in de 
grond is goed voor de grondwaterstand en zorgt ervoor dat 

het rioolstelsel minder wordt (over)belast.

Het	waterschap	wil	 stimuleren	dat	 regenwater	 zo	min	mogelijk	het	 riool	
inloopt	en	daarom	heeft	het	een	subsidieregeling	in	het	leven	geroepen	voor	
particulieren	en	bedrijven.	Het	scheiden	van	regenwater	en	het	rioolstelsel	
wordt	ook	wel	afkoppelen	genoemd.	Een	groot	deel	van	de	gemeente	De	
Bilt	komt	hiervoor	in	aanmerking.	Het	eenmalige	subsidiebedrag	bedraagt	
dan	€	3,50	per	m2	afgekoppeld	dakoppervlak.

Regenton of grindkoffer
Er	zijn	twee	manieren	om	het	regenwater	in	uw	tuin	op	te	vangen:	boven-
gronds	en	ondergronds.	Met	een	bovengrondse	oplossing	maakt	u	het	water	
zichtbaar	in	uw	tuin.	Dit	kan	bijvoorbeeld	door	uw	regenpijp	af	te	zagen	
en	het	water	 naar	 een	put	 of	 vijver	 te	 laten	 stromen.	Een	 andere	manier	
is	het	gebruik	van	een	droge,	verlaagde	plek	in	uw	tuin	waarin	regenwa-
ter	langzaam	in	de	ondergrond	kan	zakken.	In	combinatie	met	deze	opties	
kan	natuurlijk	ook	de	ouderwetse	regenton	worden	ingezet.	Hiermee	kunt	
u	een	deel	van	het	 regenwater	opvangen	om	bijvoorbeeld	uw	 tuin	 te	be-
sproeien.	Zo	bespaart	u	ook	nog	eens	drinkwater.	U	kunt	ook	kiezen	voor	
een	ondergrondse	voorziening.	Zo’n	ondergrondse	voorziening	bestaat	uit	
waterdoorlatende	kunststof	kratten	of	grindkoffers,	omhuld	met	antiwortel-
doek	dat	inspoeling	van	zand	moet	tegengaan.	Het	regenwater	komt	in	deze	
voorziening	terecht,	blijft	daar	tijdelijk	en	zakt	vervolgens	langzaam	in	de	
bodem	weg.
Kijk	voor	meer	informatie	op	www.destichtserijnlanden.nl,	daar	is	ook	een	
overzichtskaart	te	bekijken	waarin	is	aangegeven	welke	delen	van	De	Bilt	
subsidie	kunnen	ontvangen.

Voor zowel bedrijven als particulieren valt er geld te verdienen met het 
afkoppelen van regenwater.

Onder	 leiding	 van	 dirigent	 Arie		
Roelofsen	waren	de	orkesten	 te	gast	
bij	het	Klein	Harmonieorkest	van	de	
KBH.	
Vanaf	16.00	uur	ontstond	een	orkest	
van	 60	 muzikanten	 en	 kon	 de	 geza-
menlijke	repetitie	van	start.	De	stuk-
ken	 van	 Queen,	 Tarzan	 en	Ain’t	 no	

mountain	high	enough	lagen	lekker	in	
het	gehoor.	Niveauverschil	mocht	de	
pret	niet	drukken.	

Is	 het	 beginnerspech	 of	 getuigt	 het	
juist	van	enorme	ervaring	als	 je	mu-
ziek	 ondersteboven	 op	 de	 lessenaar	
staat?	Na	de	 repetitie	 is	gezamenlijk	

gegeten	en	om	19.00	uur	stroomde	De	
Harmonie	 vol	 met	 toehoorders	 voor	
het	gezamenlijke	concert.	
Zo’n	drie	kwartier	later,	ging	iedereen	
enorm	 enthousiast	 weer	 huiswaarts.	
Een	samenspeeldag	die	absoluut	voor	
herhaling	 vatbaar	 is.	 Muziek	 bindt	
tenslotte!

Samen gespeeld bij de KBH
Vijf opleidingsorkesten uit Westbroek, Utrecht, Zeist, Bilthoven en De Bilt hebben afgelopen zaterdag 
gezamenlijk muziek gemaakt. Het initiatief kwam van de Koninklijke Biltse Harmonie. Jongeren met 
eenzelfde hobby bijeen brengen, de krachten bundelen, samen repeteren en tenslotte samen uitvoeren. 



Wandeling over Houdringe
Op zondag 2 oktober organiseert Stichting Het Utrechts Landschap een wande-
ling over landgoed Houdringe in De Bilt. De start is om 14.00 uur bij Paviljoen 
Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 te De Bilt. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. 

Dit landgoed heeft percelen met eikenhakhout, een formele Franse tuin en een 
Engelse landschapstuin. Het gebied wordt begraasd door Lakenvelders, een oud 
koeienras, en paarden. Tijdens deze wandeling vertelt de gids over de rijke his-
torie van dit landgoed. Voor of na de wandeling kunt u in het Paviljoen Beer-
schoten een kopje koffi e dringen en de nieuwe tentoonstelling over de Utrechtse 
molens bezoeken. Zie ook www.utrechtslandschap.nl.

Vergunningen 21-09-2011
Omgevingsvergunning (WABO)
Aanvraag reguliere procedure
•   Bilthoven, Beethovenlaan 21, uitbreiden ontmoetingsruimte en entree

(08-09-2011)
•  Bilthoven, Gerard Doulaan 4, kappen 3 douglassen (13-09-2011)
•  Bilthoven, Laurillardlaan 10 b, kappen 1 tamme kastanje (13-09-2011)
•  Bilthoven, Oude Brandenburgerweg 113, plaatsen dakkapel (13-09-2011)
•  Bilthoven, Prof.Bronkhorstlaan 4, uitbreiden Biltse Hof (08-09-2011)
•  De Bilt, Utrechtseweg 327, kappen 1 eik (12-09-2011)
•  Groenekan, Lindenlaan 26, kappen 1 eik (07-09-2011)
•  Groenekan, Oranjelaan 20, oprichten 2 woningen (09-09-2011)
•  Groenekan, Ruigenhoeksedijk 7, verhogen tuinschutting (09-09-2011)
•  Groenekan, Vijverlaan 50, kappen 1 schijncypres (09-09-2011)
•  Maartensdijk, Wolfsmelk 12, uitbreiden woning (07-09-2011)

Verlengen beslistermijn
•  De Bilt, Emmalaan 10, plaatsen berging

Verleende omgevingsvergunning regulier
•  Hollandsche Rading, Aanleg wandelpad met landschapselementen “Waad-

pad” naast Vuurschepad (14-09-2011)
•  Bilthoven, Rubenslaan 1, oprichten 55 appartementen met parkeergelegen-

heid, maken inrit en renoveren geveldeel “Huize het Oosten” (09-09-2011)

Verleende omgevingsvergunning uitgebreid
•  Bilthoven, Prof.Bronkhorstlaan 10, inpandig slopen en veranderen gebouw 

nr. 114 “Leendert Meeshuis” (07-09-2011)

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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WAT DOET FITFLOP VOOR JOU? TEST HET BIJ:
George In der Maur Beterlopenwinkel • Koningin Wilhelminaweg 497 • GROENEKAN • 030-2040612

WANNEER: 5/10, 11-15u     www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

EEN GENOT VOOR DE VOETEN

Onderzoek aan de Salford 
University op 22 personen
waarin een voet in een FitFlop-
sandaal vergeleken werd met 
een voet in een comfortschoen, 
toont aan dat de algemene druk* 
afneemt met 25%, de druk in de 
tenen met 30% en de druk in de 
hielen met 15%. Bij FitFlop-
dragers neemt de contactzone 
tussen voet en midden-zool 
bovendien toe met gemiddeld 8%, 
een toename die zich voornamelijk 
onder de voetboog situeert.

* De snelheid waarmee de kracht op het 
lichaam uitgeoefend wordt.

De complete gegevens van dit onderzoek 
bevinden zich op onze website.

DRUK

HOOG

LAAG

Zoek jij uitdagend 

werk in de zorg?
Voor onze locaties De Marke - De Meenthoek en de Rustmaat in
Huizen en Dijckstate in Maartensdijk zijn wij op zoek naar 
enthousiaste collega’s

  Verzorgende, niveau 3 (FWG 40)

De Marke – De Meenthoek in Huizen is een woon- en zorgcentrum
voor ouderen in het centrum van Huizen. De locatie telt 95 apparte men-
ten en biedt somatische en psychogeriatrische zorg, onder andere voor 
cliënten met een visuele beperking. Ook wordt thuiszorg geboden. 
De Rustmaat in Huizen is een wooncomplex met een wijksteun punt voor 
ouderen in een winkelrijke buurt. Er zijn 181 meerkamer - appartementen. 
In De Rustmaat kan men wonen, meedoen aan de sociale en culturele 
activiteiten en gebruik maken van onze voorzieningen. Ook wordt 
thuiszorg geboden. 
Dijckstate in Maartensdijk heeft 61 appartementen met drie kamers.
Dijckstate is een centraal gelegen woon- en dienstencentrum midden
in Maartensdijk. Dijckstate biedt thuiszorg. 

Ben jij een zorgprofessional en op zoek naar een uitdagende 

baan met doorgroeimogelijkheden?

Kijk dan voor meer informatie op www.cordaanbaan.nl
Of neem contact op met Monique Budike op tel. 06-27744665. 

COR 1155 adv Huizen/Maartensdijk 115xz150.indd   1 26-09-11   16:03

OPENHUIS 1 OKTOBER VAN 11.00 – 14.00 UUR

Goudvinklaan 18 Bilthoven

Het is ons een genoegen u, namens onze opdrachtgever Daelmans Vastgoed, uit 
te mogen nodigen voor het openhuis in onze fraai ingerichte modelwoning aan de 

Goudvinklaan 18 te Bilthoven. 

U kunt deze dag, zonder afspraak, tussen 11.00 en 14.00 uur de woning 
vrijblijvend bezoeken. Wij hopen dat u hiermee een goed beeld krijgt over deze 

fraai afgewerkte en royale appartementen. 
Wij bieden diversen appartementen aan in de 3 appartementencomplexen aan de 

Groenlinglaan, Goudvinklaan en Geelgorslaan, op verschillende woonlagen. 

Voor meer informatie;  
Burgersdijk NVM-makelaars I www.burgersdijk.com 
T 030-2287611 E info@burgersdijk.com



	De	Vierklank	 19	 28	september	2011

Op	 beide	 dagen	 zat	 het	weer	 geluk-
kig	mee	 en	 scheen	het	 zonnetje!	Op	
woensdag	mochten	 de	 jongsten	 kin-
deren	van	groep	3	&	4	het	spits	afbij-
ten.	Op	vrijdag	speelden	groep	5	&	6	
en	de	groepen	7	&	8.	Bij	de	groepen	
5	&	6	deed	de	Groen	van	Prinsterer	

dit	het	beste	en	wonnen	dan	ook	de	i-
nalewedstrijd.	Bij	de	oudste	kinderen,	
groep	7	&	8,	won	de	Rietakker.
Graag	 wil	 korfbalvereniging	 alle	
vrijwilligers	 bedanken	 die	 dit	 jaar	
weer	 geholpen	 hebben,	 dit	 wa-
ren	 er	 circa	 50.	 Daarnaast	 was	 de	

combinatiefunctionaris	 van	 de	 ge-
meente,	 Sebastiaan	 Klok	 aanwezig!	
Als	 laatste	 dank	 aan	 alle	 sponsoren,	
Albert	 Heijn	 te	 Bilthoven	 en	 Mast-
wijk	 Tweewielers	 te	 Bilthoven.	 Al	
met	 al	 een	 geslaagd	 evenement!

(Annelies Kreuger)

Geslaagd schoolkorfbal bij Nova
Op woensdag 21 en vrijdag 23 september was het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi bij 

korfbalvereniging Nova! Er is gekozen om het evenement vroeg in het schooljaar te houden, 
aangezien de kinderen aan het einde van het schooljaar veel activiteiten hebben.

Woensdag speelden de basisschoolgroepen 3 en 4. Ruim 200 kinderen beleefden een sportieve sportmiddag. Als 
afsluiting mocht iedereen moe, maar voldaan nog even op de foto. [HvdB]

Vrijdag was er massale belangstelling zowel wat betreft de deelnemende 
ploegen als hun coachende en enthousiaste (groot-)ouders. Opmerkelijk 
volgens de organisatie hoe weinig beslissingen moesten worden geforceerd 
door het nemen van strafworpen.[HvdB] 

Dit	 is	 een	 actie	 van	 Veilig	 Verkeer	
Nederland,	 die	 ertoe	 bijdraagt	 dat	
kinderen	 een	 goed	 ‘verkeersgevoel’	
ontwikkelen.	 Er	 zijn	 veel	 stickers	
verdiend.	Verder	hebben	alle	 leerlin-
gen	deze	week	veel	geleerd,	gewerkt,	
geknutseld	 en	 toneelgespeeld	 over	
verkeer.	

Op	woensdag	21	september	zijn	alle	
ietsen	 gecontroleerd	 van	 de	 leerlin-
gen	van	groep	4,	5	en	6.	Aan	de	hand	
van	 een	 checklist	 werd	 gekeken	 of	
alle	 onderdelen	 van	 de	 iets	 in	 orde	
waren.	 Speciale	 aandacht	was	 er	 dit	
keer	 voor	 de	 verlichting.	 Tijdens	 de	
‘donkere’	dagen	die	weer	gaan	komen	
is	 ‘goed	 gezien	worden’	 erg	 belang-
rijk.	 Kleine	 reparaties	werden	 gelijk	
gedaan	 door	 ietsenmaker	Mastwijk.	
In	 verband	 met	 de	 verkeersveilig-
heid	 is	 een	 veilige	 iets	 erg	 belang-
rijk.	 De	 Regenboog	 is	 dan	 ook	 erg	

blij	 met	 alle	 goedgekeurde	 ietsen!	
De	 week	 werd	 feestelijk	 afgesloten	

met	een	podiumbeurt	over	...	verkeer!
(Douwe Bilder)

Fietscontrole op de Regenboog
Vorige week, tijdens de Europese Mobiliteitsweek was er op de Alg. Christelijke Basisschool  

De Regenboog in De Bilt een projectweek verkeer. De hele week konden alle leerlingen stickers 
verdienen wanneer ze ‘op voeten en ietsen’ naar school kwamen. 

De meeste ietsen konden door de ietskeurmeesters van Veilig Verkeer 
Nederland, Mastwijk tweewielers en de politie beloond worden met de ‘deze 
iets is OK-sticker’.

D2 en E3 voorzien van tassen

Marco Willemse Timmer- en Onderhoudsbedrijf uit Maartensdijk heeft 
2 jeugdteams van TZ, waarin zijn dochters spelen, voorzien van een mooie 
rugtas. De beide teams wilden graag hun nieuwe aanwinst tonen. 

Gerdine	 van	 de	 Meijden	 en	 Megan	
van	Barneveld	hebben	een	speelgoed	
kadobon	gewonnen.	

Beiden	deden	mee	aan	de	kleurwed-
strijd	 uitgeschreven	 door	 Donald	
Duck.	 Melissa	 de	 Zeeuw	 overhan-
digde	de	bonnen.

Voor	 alle	 andere	 kinderen	 die	 afge-
lopen	 zomer	 hun	 kleurplaat	 bij	 de	
C1000	hebben	ingeleverd	ligt	er	ook	
nog	 een	 leuk	 kadootje	 klaar	 als	 ze	
hun	kleurplaat	weer	komen	ophalen.	
[MD]

Gerdine van de Meijden was een van 
gelukkige prijswinnaars.

Kinderboekenweek 
in de bibliotheek

De Kinderboekenweek komt eraan! Het thema is dit 
jaar ‘Superhelden! – Over dapper durven zijn’. 

Van 5 t/m 15 oktober is er van alles te doen in de bibliotheek. 
Kinderen kunnen de hele week een speurtocht doen. 

Iedereen die de speurtocht goed oplost krijgt een cadeautje. 
Ook zijn er leuke workshops. 

Bibliotheek Bilthoven.
-		woensdag	5	oktober.	Scriptschrijven	voor	jonge	Superhelden	–	leer	script-
schrijven	en	breng	je	superhelden	tot	leven!		Leeftijd	8+,	15.30	–	17.00	
uur,	kaarten	€	5,00,	reserveren	aan	de	balie,	via	030	228	58	03	of	biltho-
ven@bibliotheekdebilt.nl

-		zaterdag	8	oktober.	Superheroes.	je	eigen	miniilmstudio	–	workshop	maak	
je	eigen	ilmpje,	leeftijd.	9+,	11.00	-	12.30	uur,	kaarten	€	5,00,	reserveren	
aan	de	balie,	via	030	228	58	03	of	bilthoven@bibliotheekdebilt.nl

-		woensdag	12	oktober.	Als	Superheld	op	de	foto	–	workshop	maskers	ma-
ken,	 leeftijd.	 4	 -	 9	 jaar,	 13.30	 –	 16.30	 uur,	 €	 2,50	 –	 inloop	 ter	 plaatse	
afrekenen	

Bibliotheek Maartensdijk
-		woensdag	5	oktober.	Als	Superheld	op	de	foto	–	workshop	maskers	maken,	
leeftijd	4	-	9	jaar,	14.30	–	16.30	uur,	€	2,50	–	inloop	ter	plaatse	afrekenen

Prijswinnaars kleurwedstrijd C1000



Lessen keramiek
Vrijdag 16 september hield de bekende Maartensdijkse keramist Philipp van 
der Zeeuw van 19.30 - 21.30 Open Dag met een hapje en een drankje. Er was 
veel te bekijken en naast Philipp zelf gaven ook leerlingen, die al jaren in kleine 
groepjes de lessen volgen, de nodig uitleg.
Afgelopen dinsdagavond is een nieuwe vervolgcursus begonnen en donderdag 
de 29e start er weer een nieuwe cursus keramiek voor beginners. Allemaal van 
19.30 tot 21.30 uur. Daarnaast begint er nu ook een nieuwe keramiekcursus voor 
beginners op woensdag 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur.

Philipp van der Zeeuw start weer met nieuwe cursussen.

Ingezonden mededeling

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Er zijn maar liefst zo’n zeshonderd 
verschillende stofwisselingsziek-
ten, die allemaal even zeldzaam 
zijn. Een van die ziekten is het 
Syndroom van Zellweger. Per jaar 
worden er één à twee kinderen met 
dit syndroom geboren. De kleine 
Axel Drieënhuizen uit De Bilt, ge-
boren op 17 oktober 2009, is een 
van hen.

Golf
De oom van Axel, Jerome, even-
eens woonachtig in De Bilt, kwam 
op het idee van een golfmarathon.: 
‘Ik maak Axel’s ziekte van dichtbij 
mee. Omdat ik graag golf, besloot 
ik mijn hobby en hulp aan de Foun-
dation te combineren: op 29 sep-
tember houd ik een golfmarathon’. 
Jeroen de Jong, eigenaar van Golf-
park De Biltse Duinen, heeft hier-
voor zijn baan beschikbaar gesteld: 
‘Ik vind het belangrijk dit initiatief 
te ondersteunen. In onze golfwin-
kel zijn dan ook de wijnen van de 

Axel Foundation te koop en staat 
een speciaal spaarpotje voor do-
naties. Alle donaties komen voor 
100 % ten goede aan de Founda-
tion’. Jerome zal op 29 september 
om 12.00 uur starten en hoopt die 
middag de negen holes zo’n zeven 

à acht keer te kunnen afronden. 
Het door deze ‘sponsorloop’ in-
gezamelde geld zal op 9 oktober 
aan de Stichting Metakids worden 
overhandigd. Voor alle informa-
tie: www.geefsamen.nl/jerome en 
www.axelfoundation.nl.

Golfmarathon voor Axel
Jerome Drieënhuizen houdt op 29 september a.s. een Golfmarathon ten bate van de Axel 

Foundation. De eigenaar van De Biltse Duinen heeft zijn golfbanen ter beschikking gesteld 
voor dit goede doel. Het door deze ‘sponsorloop’ ingezamelde geld wordt op 9 oktober aan de 

Stichting Metakids overhandigd.

U bent van harte welkom bij de 
NVM makelaars  in uw regio

OPEN HUIS

1 OKTOBER
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De	 mooiste	 en	 grootste	 kans	 was	 er	
al	na	twee	minuten.	Een	mooie	actie	
van	 Tom	 Jansen	 resulteerde	 in	 een	
opening	op	Björn	Engel,	die	prachtig	
inschoot,	maar	de	bal	ging	via	de	bin-
nenkant	paal	en	de	doellijn	er	niet	in.	
Tien	minuten	later	schoot	Björn	weer	
goed	in	en	ging	de	bal	net	naast.	

Op	links	gingen	Roy	Wijman	en	Bj-
orn	Engel	er	herhaaldelijk	langs,	maar	
het	resulteerde	slechts	in	halve	moge-
lijkheden.	 SVM	 bleef	 de	 hele	 eerste	
helft	domineren,	van	 rechts	kwamen	
een	 paar	 goede	 voorzetten	 van	 Ste-
fan	van	Keulen.	Mike	de	Kok	kopte	
daaruit	net	naast.	Vlak	voor	rust	kreeg	
uit	Driebergen	uit	een	hoekschop	nog	
een	 goede	 kop	 kans,	 die	 echter	 niet	
werd	verzilverd.

De	 tweede	helft	werd	gestart	met	de	
overtuiging	 dat	 SVM	 er	 wel	 in	 zou	
slagen	te	scoren.	Dit	pakte	echter	an-
ders	uit.	 In	het	begin	kopte	Mike	de	
Kok	 nog	 een	 keer	 naast.	 Kevin	 van	
Dronkelaar	 werd	 in	 de	 vijfde	 mi-
nuut	 link	 geraakt,	wat	 even	 later	 in	
een	wissel	 resulteerde.	Bas	van	Dijk	
kwam	er	in.	Alles	bij	elkaar	leidde	dit	
tot	een	aantal	vooral	defensieve	om-
zettingen	gevolgd	door	de	wissel	van	
Stefan	 van	Keulen	 voor	Eric	Röling	
en	(even	later)	werd	Diederik	Hafke-
meijer	gewisseld	voor	Harm	Vellinga.	

Het	gemis	van	Kevin	werd	echter	 in	
de	loop	van	de	tweede	helft	gevoeld.	
De	twee	spitsen	werden	niet	meer	be-
reikt,	 er	 ontstonden	 echter	 ook	 geen	
kansen	 voor	 Driebergen.	 Het	 niveau	
zakte	 verder	 weg	 en	 het	 werd	 een	
kleurloze	0-0.	De	scheidsrechter	was	
goed	en	het	weer	voortreffelijk.	Toch	
hadden	het	drie	punten	moeten	zijn.

SVM	 heeft	 nu	 twee	 keer	 gewonnen	
en	 twee	 keer	 gelijk	 gespeeld.	 De	
ploeg	 oogt	 harmonieus,	 zo	 spelend	
moet	SVM	net	onder	de	top	mee	kun-
nen	draaien	in	deze	klasse	SVM	staat	
zesde	met	8	punten.	

Volgende	week	uit	tegen	Almere,	die	
(gedeeld)	4/5	staat	met	9	punten.

SVM speelt thuis gelijk
tegen Driebergen

Op een zonnige zaterdagmiddag trapte SVM thuis af tegen Driebergen. De opstelling van de laatste 
weken werd gehandhaafd , Roy Wijman stond weer in de basis. Eric Röling vertrok van de bank.

De thuiswedstrijd van SVM tegen FC Driebergen eindigde in een doelpuntloos 
gelijkspel. [foto Jeroen Kemp]

Opnieuw	 een	 bekende	 tegenstander	
waar	 TZ	 afgelopen	 jaren	 de	 nodige	
moeite	mee	had	en	enkele	keren	van	
verloor.	 Bij	 GKV	 bleken	 inmiddels	
ook	 enkele	 oude	 ervaren	 spelers	 ge-
stopt	en	vervangen	door	aanstormen-
de	 jeugd.	 Voor	 TZ	 een	 belangrijke	
wedstrijd	om	aansluiting	met	de	bo-
venste	ploegen	te	behouden.

TZ	 miste	 Joep	 Gerritsen,	 die	 werd	
vervangen	 door	 Maik	 van	 Kouterik.	
Na	een	matig	begin	waarin	GKV	een	
voorsprong	 nam	 van	 3-1	 kreeg	 TZ	
de	 gelegenheid	 dichterbij	 te	 komen.	
Er	 werden	 echter	 drie	 strafworpen	

in	de	eerste	helft	gemist.	Mede	daar-
door	kon	GKV	uitlopen	naar	5-1.	Tim	
Meijers	 bracht	 met	 twee	 fraaie	 af-
standsschoten	TZ	iets	 terug	naar	een	
5-3	 achterstand.	TZ	kreeg	daarna	de	
nodige	mogelijkheden	om	de	achter-
stand	 verder	 te	 verkleinen.	 Het	 was	
echter	 GKV,	 dat	 kort	 voor	 rust	 een	
aantal	 treffers	 scoorde	 waardoor	 de	
ruststand	op	8-4	kwam.

Na	de	rust	probeerde	TZ	de	aanslui-
ting	 weer	 te	 krijgen	 en	 kwam	 terug	
tot	 9-7.	 De	 wedstrijd	 werd	 harder	
mede	 door	 een	 niet	 consequente	 ar-
bitrage.	Een	fraaie	goal	van	TZ	werd	

afgekeurd	en	het	was	opnieuw	GKV	
dat	 de	korf	 beter	wist	 te	 vinden.	TZ	
kreeg	 nog	 verschillende	mogelijkhe-
den	maar	 kwam	moeilijk	 tot	 scoren.	
Dat	had	mede	te	maken	met	de	korte	
aanvallen	 waardoor	 GKV	 telkens	
opnieuw	 snel	 in	 balbezit	 kwam.	 De	
einduitslag	werd	uiteindelijk	14-9.	
Het	tweede	team	van	TZ	wist	wel	te	
winnen	 van	 de	 reserves	 van	 GKV.	
Deze	ploeg	was	nog	ongeslagen	maar	
TZ	 boekte	 een	 mooie	 overwinning	
met	 10-8.	Volgende	 week	 speelt	 zo-
wel	 het	 eerste	 als	 het	 tweede	 team	
thuis	 tegen	 Sporting	 Trigon	 uit	 Lei-
den.

Opnieuw verlies voor Tweemaal Zes
Na de nederlaag thuis tegen Top vervolgde Tweemaal Zes afgelopen zaterdag de competitie

met een uitwedstrijd tegen GKV in Gorinchem. 

Uiteindelijk	 is	 dan	 toch	 het	 doek	ge-
vallen	 voor	 de	 dames	 van	 Centrals.	
Hoewel	ze	de	derde	wedstrijd	lang	op	
0	-	0	konden	houden,	werd	het	in	de	6e	
inning	toch	0-1	door	een	beoordelings-
fout	van	Centrals.	

In	de	5e	inning	had	Centrals	met	Ma-
rina	Guzman	Brown,	na	een	driehonk-
slag	van	haar	kans	op	1-0,	maar	haar	
teamgenoten	waren	niet	in	staat	haar	te	
laten	scoren.	

Die	spelsituatie	was	kenmerkend	voor	
het	afgelopen	seizoen	voor	deze	over-

wegend	zeer	jonge	ploeg.	Het	was	ook	
meer	een	meisjesteam,	dan	een	dames-
team.

Uiteindelijk	is	het	niet	verrassend,	dat	
dit	 overwegend	 zeer	 jonge	 team,	 het	
niet	 heeft	 gered,	 zeker	 toen	 de	Ame-
rikaanse	 pitcher	 geblesseerd	 raakte.	
Centrals	 zal	 dit	 jonge	 team	 moeten	
aanvullen	 met	 andere	 speelsters,	 om	
zo	snel	als	mogelijk	 is	 terug	 te	keren	
in	de	Hoofdklasse.	Dat	kan,	nu	Gryp-
hons	uit	Den	Bosch	en	UVV	naar	de	
hoofdklasse	 gaan.	 Die	 teams	 waren	
verreweg	de	beste	 teams	uit	de	over-

gangsklasse.	 Voor	 de	 18	 jarige	 Jong	
Oranjepitcher	 Eva	 Voortman	 is	 een	
sterke	 aanvulling	 doorslaggevend	 of	
zij	 blijft	 spelen	 bij	 Centrals.	 Er	 heb-
ben	zich	 inmiddels	vijf	hoofdklassers	
gemeld	bij	haar,	met	de	vraag	of	zij	wil	
komen	 spelen,	 waaronder	 Europees	
clubkampioen	Tex	Town	Tigers.	

Voor	het	bestuur	is	nu	de	eerste	vraag,	
die	beantwoord	moet	worden:	gaan	we	
door	 met	 dezelfde	 coaching.	 En	 wat	
die	mogelijk	nieuwe	speelsters	betreft;	
daar	 zijn	 ze	 bij	 Centrals	 optimistisch	
over.

Centrals Dames 1 softbal degradeert
Na de eerste twee wedstrijden thuis te hebben verloren, heeft het eerste damesteam van Centrals ook 

de derde wedstrijd met 0 - 1 tegen UVV uit Utrecht verloren.

Voordrachten 
Sportverkiezingen 2011
Wie zijn de beste sporters over 2011?

Na de zeer geslaagde eerste twee edities 
van het Bilts Sportgala, heeft de derde alevering 

in 2012 plaats op vrijdag 3 februari, opnieuw in het 
Cultrueel & Vergader Centrum H.F. Witte in De Bilt. 

Op die feestelijke avond worden de vier winnaars 
over het jaar 2011 bekendgemaakt. Voordrachten 

kunnen vanaf nu worden gedaan.

De	Bilt	herbergt	sinds	jaar	en	dag	vele	sportclubs	die	op	hoog	niveau	uitste-
kende	prestaties	leveren.	Ook	individuele	Biltse	sporters	stijgen	in	diverse	
takken	van	sport	 tot	grote	hoogten.	Niet	altijd	 in	een	sport	die	binnen	de	
gemeentegrenzen	 wordt	 beoefend,	 maar	 dat	 maakt	 niet	 uit,	 ook	 zij	 kun-
nen	voorgedragen	worden.	Evenals	in	voorgaande	jaren	komen	de	volgende	
sporters	in	de	volgende	categorieën	in	aanmerking:
•	 Sportman
•	 Sportvrouw
•	 Sportploeg
•	 Sporttalent	(t/m	18	jaar)

De	criteria	zijn	dat	de	sporters	hetzij	in	de	gemeente	wonen,	hetzij	voor	een	
Biltse	sportvereniging	of	-ploeg	uitkomen.	Er	dienen	aansprekende	presta-
ties	op	hoog	niveau	te	zijn	geleverd	op	bijvoorbeeld	regionaal,	provinciaal,	
nationaal	en/of	internationaal	niveau.	Leeftijd	maakt	niet	uit,	behalve	bij	de	
voordracht	voor	sporttalenten,	daar	mag	de	voorgedragen	sporter	niet	ouder	
zijn	dan	18	jaar	tijdens	de	geleverde	prestaties.	Daarnaast	is	bijvoorbeeld	
van	belang	hoeveel	inzet	de	sporter	toont	en	hoe	zijn/haar	mentaliteit	is	

Enkele	winnaars	in	voorgaande	jaren	waren	Willem	Enoch,	nationaal	kam-
pioen	karate,	de	voetballers	van	FC	De	Bilt	1,	hockeyster	Soledad	García	
van	SCHC,	en	waterpoloër/voetballer	Mike	Havekotte	en	beach	volleybal-
ster	Kirsten	Sparnaay	als	sporttalenten	over	resp.	2009	en	2010.

Tot	 en	met	 31	 december	 kunt	 u	 uw	 voordrachten	 in	 de	 vier	 categorieën	
doen	via	een	digitaal	formulier	op	de	website	van	de	Biltse	Sport	Federatie	
(www.bsfnet.nl).	Een	zeskoppige	jury,	met	sportkenners	uit	de	zes	kernen	
van	De	Bilt,	beoordeelt	de	voordrachten	en	beslist	welke	drie	sporters/ploeg	
per	categorie	worden	genomineerd.	De	criteria	voor	een	voordracht	staan	
eveneens	op	de	website	van	de	BSF.

Het	Bilts	Sportgala	is	een	initiatief	van	de	BSF	samen	met	de	gemeente,	de	
organisatie	ligt	in	handen	van	de	werkgroep	Bilts	Sportgala.	

Bij de sportman van 2010 waren v.l.n.r. genomineerd Johan de Gier, 
Abraham Zewdie en Erwin Broers. [foto: Henk van de Bunt]

JBN instaptoernooi

Afgelopen zaterdag hebben een zes-tal judoka’s meegedaan met het JBN 
instaptoernooi te Utrecht. Op de foto v.l.n.r. Cas Alderhout, Jaap-Guido 
Eits, Marit Alderhout en Teun Swieringa. Mees van den Wijngaard en Joris 
Bousché kwamen ‘s morgens aan bod. Alle zes behaalden een vaan. Jaap-
Guido behaalde zoveel punten, dat hij een oorkonde ontving.
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + € 1,50.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens € 15,00.

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

U zoekt, U vindt

Te koop aangeboden
Modern beige TWEEZITS-
BANK l.1.80 x d.90 x h.75. 
€ 100,-. DVD speler Philips. 
€ 25,-. Tel. 06-51333684 na 
19.00 uur.

POSTZEGELVERZAME-
LING alle landen. € 500,-. Tel. 
0346-211867

Oude STOELTJES Biede-
meier, bekleed kleur: roze. 
€ 150,-. Tel. 0346-212950

Veiligheid zaagkleding Stihl. 
€ 50,-. Kruiwagenwielen, 
lekvrij.€ 40,-. Tel. 035-
5771232

Vlonders 3x1m, 80 stuks. 
€ 50,-. Mooie boekenrekken 
uit Bibliobus, 3 vakken. € 50,-. 
Tel. 035-5771232

T.k.a. grote witte vogelkooi 
met accessoires. € 7,50. Tel. 
06-10484322

Te koop matsuru judopak (zon-
der band) maat 150. € 15,-. 
Tel. 06-10631136

Elektrische bladblazer/zuiger; 
Flymo GradenVac 1500plus, 
incl. opvangzak. € 15,-. Tel. 
0346-218697

Rank schaap van het ras 
Soay ooi te koop, vraag-
pr. 49,50 te bezicht wei nst 
Ruigenhoeksedijk 125, 
Groenek 0346-211195

Kleurig konijnen rennetje/
hekwerkje (losse hekwerkjes 
die in elkaar kunnen gezet 
worden) voor buiten (of om 
het hok heen te plaatsen) 
€ 5,-. info: fam. Bleeker 030-
2280694

Blank houtenkastje l. 1.50x 
d.45xh.47 met 2 lades. 
€ 25,-. Blank houtenkastje 
l.1.20xd.48xh.55 met 4 lades. 
€ 50,-. Tel. 06-51333684 na 
19.00 uur

Houten uitschuifladder, 
bestaande uit 2 delen van elk 
2.82 m. € 20,-. Tel. 0346-
212955 
Picknicktafel (kleur: zonne-
bloemgeel); maat bovenblad: 
56 x 134 cm. €15,-.  Tel. 0346-
212955

Qualcast Swift RE35S gras-
maaier met opvangbak. 
Elektrische kooimaaier € 25,-. 
Tel. 0346-213112

Stoomreiniger nieuw. € 50,-. 
Tel. 06-12924010

Oude barometer jaren ’50. 
€ 20,-. Het aanzien van 1970. 
€ 15,-. Oude huurkaart jaren 
’45. € 15,-. Tel. 06-44420668

2 Paar dameslaarzen mt. 41 
z.g.a.n. donkergroen en zand-

Cafe- Bistro de Egel 
zoekt:

ZELFSTANDIGE, 

ENTHOUSIASTE JONGE 

MEDEWERKERS VOOR 

BAR/BEDIENING 

VOOR C.A. 16 UUR P/WK.

Ervaring is gewenst.

06-36159629 / 06-55853123
Graaf Floris V weg 32,

3739NB  Hollandsche Rading

kleur, geen hoge hak. Samen 
€ 50,-. Per stuk € 30,-. Tel. 
030-2203972

Mc. Culloch bladblazer ben-
zine, geen gebruiksaanwijzing. 
€ 35,-. Tel. 035-6015185

Verf- en lakafbrander met 
instelbare verwarming 220v-
3kw. € 40,-. Hogedrukspuit 
voor autowassen met zeephou-
der. € 15,-. Tel. 035-5772844

Verticuteerhark voor mos 
uit gras, als nieuw. € 20,-. 
Zelfaanzuigende boormachi-
nepomp (vijver/kelder leeg-
pompen). € 20,-. Tel. 035-
5772844

2x triplexmeubelplaat 
144x122 cm. en 144x102 cm. 
€ 5,-. Babybadje. € 10,-. Tel. 
035-5772844

Fietsen/brommers
2 Gazelle damesfietsen om op 
te knappen. Per stuk € 10,-. 
Tel. 0346-211638

Meisjes opoefiets 24 inch. 
€ 45,-. Tel. 06-33803922

Personeel gevraagd
Gezocht: huishoudelijke 
HULP voor ca. 3 uur per week. 
Westbroek. Tel. 0346-281327

Parttime HORECA-
MEDEWERKER (m/v) 
gevraagd voor Tenniscentrum 
Groenekan.
Bel voor inlichtingen met 
Kees Overvest (06-51269772).

Notarissen Houwing 
van Beek zoekt een 

secretaresse en een junior 
secretaresse. Kijk op www.
lokalebedrijvendebilt.nl

Beeuwkes Thuiszorg (steun-
punt Bilthoven) zoekt 
Huishoudelijk medewerkers 
en Verzorgende B/Helpende 
(niveau 2). Zie pag. 8

Schoonmaakbedrijf De 
Vries zoekt schoonmaak-
medewerk(st)ers voor een pro-
ject in Bilthoven. Zie pag. 10
 Personeel aangeboden
REPARATIE Luxaflex, lamel-
len, rolluiken en zonnescher-
men, ook elektrisch. Hans 
06-26604779 Groenekan

Hulp nodig bij uw 
FINANCIËLE administra-
tie en/ of schulden? ervaren 
maatschappelijk werker kan u 
daarbij helpen € 20,- p.u. tel. 
06 82004441

Pedicure-behandeling bij 
u thuis door gediplomeerde 
ambulante PEDICURE
voor info bel 035-5771915

Diversen
Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

Wespen, houtworm, muizen,
ratten of ander ONGEDIERTE?
www.vermex.nl 
06-27007678

Wie heeft er jl. zaterdagmid-
dag plm. 15.30 uur bij de 
Rabobankpinautomaat op 
het Maertensplein GELD 
meegenomen, waarvoor niet 
was gepind. Het gaat om 
100 Euro. Betrokkene is erg 

gedupeerd. Gaarne bericht op 
06-34096531

Last van uw haar? Kom 
naar BETTY’S CORNER! 
Elke woensdag en vrijdag 
+ avond in Maartensdijk. 
Bel voor  een afspraak: 
06-33722022 Zorg voor uw 
haar!

Bazar/ROMMELMARKT, 
Boslaan 1-3, Bilthoven bij de 
Zuiderkapel. Zaterdag 1 okt. 
Van 10.30-15.00 uur

Te huur in Westbroek ver-
warmde OPSLAGRUIMTE. 
Tel. 06-51157688

Raaijen 
Interieurs

Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Bel voor informatie 
of bezoek onze 

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-
men kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het weekend. 
Voor meer info over onze service en tarieven:
www.computerhulpmiddennederland.nl 
Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267. Ma. t/m Vr. 16.00- 20.00 uur 
Za. 10.00-17.00 uur. Onderdelen uit voorraad leverbaar 90%  
reparaties in een dag klaar. Levering alle merken NIEUWE en 
gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestra-
ting, afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrij-
blijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor: knippen, 
verven, epileren (met touw), pedicure-manicure, massage, 
permanent make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extentions, 
bruidskapsels, etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust 
Erwin 030-2290395 (Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, 
B’hoven)

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garage's, etc. 
Saus- en schilderwerk binnen mogelijk; bezemschoon opleve-
ring. Wij geven de hoogste prijs voor al uw loop- en sloopauto's 
en (brom)fietsen. Gespecialiseerd in oud speelgoed zoals Dinky 
Toys. nolsssservice3@gmail.com / Telefoon 06 50 89 72 62

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl. Tegen 
inlevering van deze advertentie krijgt u een gratis paraf-
fine handpakking t.w.v. € 10,- bij een schoonheidsbehandeling. 
Spoorlaan 66, Bilthoven. Tel. 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Voor particulieren en bedrijven. Voor meer informatie kunt u
bellen naar 06-27480128 of kijken op
www.hoveniersbedrijfkevinvantveld.nl

Paranormaalbeurs op 3 oktober in  De Duiventil, Jasmijnstr. 6, 
De Bilt. Spirituele Vereniging De Gouden Engel organiseert de 
beurs. Entree is verlaagd naar € 3,00. Voor info;loes.lerou@
wanadoo.nl of Marjoke Rozier tel: 0346-211038

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Vrijdag en 
zaterdag verkoop: Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. De plat-
tijd begint weer… Coniferen vanaf 60/80 à € 3,50 tot 3 m. à € 
45,-. Taxus vanaf 40/50 à € 4,50 tot 2 m à € 45,-. Buxus vanaf 
15 cm. à € 0,80. Laulier vanaf 40/50 à € 3,- tot 150/175 à € 20,-. 
Hedera klimplant vanaf 20 cm. € 1,-, 80 cm. à € 2,25, 1,5 cm. à 
€ 4,75. Ook vele vaste planten, heide, violen etc. Tevens voor al 
uw boom-, snoei-, straat-, tuin- en plantaanleg werkzaamheden.

Cursussen
Lessen keramiek. Vrijdag 16 september is er van 19.30 - 21.30 
uur Open Dag met een hapje en een drankje bij de bekende 
Maartensdijkse keramist Philipp van der Zeeuw. Er is heel 
veel te bekijken en naast Philipp zelf geven ook leerlingen die 
al vijf jaar de lessen volgen, de nodige uitleg. Dinsdagavond 
27 september begint een nieuwe vervolgcursus en donderdag 
29 september start er weer een nieuwe cursus keramiek voor 
beginners. Allemaal van 19.30 -21.30 uur. Ook op de open dag 
kan men zich hiervoor al aanmelden. Tel. 0346-213472

Stichting Bodhisattva organiseert: Instroomcursus filosofie 
en meditatie door Dorien Quik. Start: zondagochtend 9 oktober 
van 10.00 -12.00 uur. Plaats: Huize het Oosten, Rubenslaan 1, 
Bilthoven, vlakbij NS. Verdere data: 23 oktober, 20 november, 
4 en 18 december 8 januari 2012 gaat de cyclus weer verder. 
Info: secretariaat  06-28373039 of 06-2382603 of via:  www.
stichtingbodhisattva.eu

Slim, maar toch lage cijfers op school? “Help 
Onderpresteerders!” - cursus voor ouders en hun (hoog)
begaafde maar onderpresterende kind, o.l.v. coach gespeciali-

seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden. Start 4-11-2011 in 
Bilthoven. Vijf zittingen van 90 minuten in circa acht school-
weken. Kinderen leren hoe ze beter kunnen presteren, ouders 
leren hoe ze hun kind daarbij effectiever begeleiden. www.
MPGcoaching.nl - (Hoog)begaafd leren presteren.

Cursus Intuïtie en Energie. Je maakt kennis met begrippen 
als energie, aura en chakra's. Je eigen ruimte innemen, gron-
den, aanwezig zijn. Wat zijn invloeden van anderen en hoe 
herken je deze? Het vergroten van je vitaliteit en het stromen 
van je levensenergie. Start do 29 sept. Van 19.30-22.00 uur of 
vr 30 sept. van 10.00-16.30 uur. Nieuw Licht, centrum voor 
Inspiratie en Intuïtie in Bilthoven. Info: www.nieuw-licht.nl 
/06-46736993.

Op Skisafari! Hobbelen over een buckelpiste, aan je techniek 
werken op een zwarte piste of zelfs een keer naast de piste in 
de Tiefschnee de berg af? Wie vakantie gaat vieren met de ‘Ski 
Holland Groep’(privé-initiatief) kan het allemaal meemaken 
volgens Tina Smith. Samen met Frans Dersigni organiseert 
ze onder de naam ‘Ski Holland Groep’ van 19 januari tot 
en met 29 januari 2012 voor de 25e keer een skisafari. Een 
jubileumreis dus. ‘We zijn absoluut geen commerciële orga-
nisatie’, verzekert Smith. We rekenen alleen de kostprijs en 
willen er niets aan verdienen. We organiseren dit omdat we 
het gezellig vinden om met een groep op stap te gaan. Het is 
ook onze vakantie. De avontuurlijke skireis is geschikt voor 
ervaren skiërs die geen tijd of zin hebben om zelf een reis te 
organiseren. Het is een kwestie van betalen en instappen. Alles 
is geregeld van vervoer, slaapplaats tot skipas. De overnachtin-
gen vinden plaats in twee viersterrenhotels met o.a. zwembad 
en sauna. De deelnemers komen uit het hele land. En voor de 
aanstaande reis in januari 2012 is er nog plaats, zegt Smith. 
We gaan met maximaal 40 personen op reis. Vaak als mensen 
één keer zijn meegegaan, willen ze het jaar erop weer mee. 
Gediplomeerde skigidsen begeleiden de groep op de pistes. 
Er wordt elke dag in een ander gebied geskied. De enige eis 
waaraan de reislustigen moeten voldoen is dat ze (in tempo) 
goed en zonder angst van een rode en zwarte piste af kunnen 
skiën. In januari 2012 gaat de jubileumreis naar vier landen, 
De groep gaat skiën in Garmisch-Partenkirchen (Duitsland); 
Lermoos, Ehrwald, Nauders, Samnaun en Ischgl (Oostenrijk); 
Scuol (Zwitserland); Passo Resia en Sankt Valentino (Italië). 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen worden 
met Tina Smith 06-289 360 88. Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl
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Hans	 Claassen	 was	 weer	 goed	 op	
dreef	met	zijn	corner	bij	de	Groene-
kanse	 formatie.	 De	 eerste	 twee	 mo-
gelijkheden	 waren	 direct	 raak.	 Nog	
voor	 rust	 maakte	 Rik	 van	 Doesburg	
uit	een	strafcornersituatie	3-0.	Na	rust	
werd	 het	 zevental	 vol	 gemaakt	 met	
velddoelpunten	van	Rutger	Mares	en	
Mitch	 Vermeij	 en	 twee	 strafcorners	
van	weer	Claassen	en	van	Doesburg.	
Uitblinker	 aan	 Voordaan	 zijde	 was	
Adriaan	Stolk	die	met	zijn	machtige	
hoge	bal	moeiteloos	van	rechtsachter	
de	 linksbuiten	 wist	 te	 bereiken.	 Een	

sterk	wapen	in	het	spel	van	Voordaan.
Coach	 Peter	 Kalfsterman:	 ‘We	 heb-
ben	snel	positiespel	op	de	mat	gelegd	
en	 de	 omschakelingen	 liepen	 goed	
waardoor	 we	 Hudito	 van	 het	 kastje	
naar	de	muur	konden	sturen.	We	gaan	
met	 zelfvertrouwen	 zondag	 uit	 naar	
Breda	 voor	 de	 strijd	 tegen	 koploper	
Push!’

Dames
De	 dames	 van	Voordaan	 wisten	 niet	
verder	te	komen	dan	1-1	tegen	Victo-
ria.	Victoria,	vorig	 jaar	nog	derde	 in	

de	 Overgangsklasse	 wist	 na	 rust	 op	
voorsprong	 te	 komen	 uit	 een	 straf-
corner.	 Voordaan	 maakte	 6	 minuten	
voor	 tijd	 via	 een	 strafcornervariant	
van	Saskia	Koning	gelijk	en	had	kan-
sen	op	de	volle	buit.	Enkele	 corners	
en	 een	 grote	 kans	 in	 de	 slotminu-
ten	 werden	 echter	 onbenut	 gelaten.		
Voordaan	coach	Lotte	Smets:	‘Ik	ben	
blij	met	het	getoonde	spel	en	de	ver-
zorgde	 opbouw.	We	hebben	 na	 twee	
mindere	wedstrijden	het	goede	gevoel	
weer	 wat	 terug.	 Jammer	 dat	 we	 ons	
niet	beloond	hebben	met	3	punten.’

Voordaan overrompelt Hudito 
met de strafcorner 

De Heren van hockeyclub Voordaan boekten hun derde zege in vier wedstrijden. In een eenzijdige 
wedstrijd werd het Delfts Hudito met 7-0 verslagen onder meer door 5 strafcorners. Bij de thuisclub 
maakten Laurens Eeftinck Schattenkerk (ex Deventer) en Onno Feith (ex Wageningen) hun debuut 

vanwege een aantal blessures. Zo scheurde Sjors van de Veerdonk zijn hamstrings dit weekend.

Voordaan strafcorner kanon Hans Claassen legt aan voor 1 van zijn 3 voltreffers. (foto Guido van der Burg)

Aanvoerder	Michael	van	Bemmel	gaf	
het	goede	voorbeeld	en	schoot	binnen	
een	halve	minuut	de	1-0	binnen.	DOS	
gaf	hiermee	direct	een	signaal	af	dat	
zij	 het	 initiatief	 in	 eigen	 hand	wilde	
houden.	Dat	bleef	de	ploeg	uitstralen,	
want	 alleen	 bij	 1-1	 en	 2-2	 kon	Hui-
zen	nog	op	gelijke	hoogte	komen	met	
DOS.	 Het	 restant	 van	 de	 wedstrijd	
liepen	 de	 bezoekers	 achter	 de	West-
broekers	aan.	DOS	kwam	op	een	5-2	
voorsprong,	maar	moest	toch	toelaten	
dat	Huizen	voor	rust	nog	kon	aanslui-
ten	met	een	5-4	ruststand.	Deze	ietwat	
magere	score	werd	veroorzaakt	door-
dat	beide	teams	moeite	hadden	onder	
de	verdedigende	druk	uit	te	komen.

Meer druk
Ook	in	het	begin	van	de	tweede	helft	
bleek	 dit.	 DOS	 ging	 nog	 meer	 druk	
geven	in	de	verdediging	en	met	name	
op	 de	 aangeef,	 terwijl	 Huizen	 over-
schakelde	op	achterverdedigen.	Hier-
door	werd	het	tempo	uit	de	aanval	van	
DOS	gehaald,	maar	DOS	bleef	rustig	
zoeken	naar	 het	 goede	moment.	Die	
kwamen	er	ook	zeker,	maar	de	kansen	
werden	 niet	 afgerond.	 Op	 deze	 ma-
nier	hield	DOS	de	tegenstander	in	de	
wedstrijd.		Het	duurde	ruim	een	kwar-

tier	voordat	er	werd	gescoord.	Via	een	
strafworp	was	het	DOS	dat	als	eerste	
scoorde	 en	 uit	 kon	 lopen	 naar	 een	
beslissende	 9-4	 voorsprong.	 Huizen	
kon	 in	 de	 hele	 tweede	 helft	 slecht	
één	doelpunt	maken	en	was	hierdoor	
kansloos	voor	de	overwinning.

Een	terechte	overwinning	voor	DOS,	
dat	 sterk	 speelde	 en	 waarbij	 deze	
wedstrijd	ook	de	dames	meer	in	sco-

ringspositie	 werden	 gebracht.	Coach	
Serge	Valk	was	ook	blij	met	deze	ont-
wikkeling,	zodat	het	team	over	meer	
schijven	 kan	 scoren	 en	 aanvallend	
nog	gevaarlijker	wordt.

Volgende	 week	 speelt	 DOS	 tegen	
Vriendenschaar	 in	 Bodegraven.	 Een	
zware	 wedstrijd,	 want	 Vrienden-
schaar	is	mede	koploper.	De	aanvang	
is	om	15.30	uur.	

DOS herovert koppositie
DOS ontving zaterdag koploper Huizen in Westbroek. Vorig seizoen was Huizen 

nog tweemaal te sterk voor DOS. Ditmaal ging de winst met 12-5 naar DOS, dat daarmee 
weer de koppositie overnam van Huizen.

DOS kan terugkijken op een sterke wedstrijd.

Salvodames starten 
competitie met winst

Het eerste damesteam van Salvo is de competitie uitstekend 
begonnen. Vorig seizoen is het team gepromoveerd naar de 

districtsklasse. De dames moest hun krachten meten 
met het bezoekende Nederhorst. 

Met	spanning	werd	uitgezien	naar	de	eerste	ontmoeting	in	de	nieuwe	klasse.		
De	tegenstander	Nederhorst	is	al	jaren	vaste	klant	in	deze	klasse.	Het	werd	
een	wedstrijd	die	weinig	krachtsverschil	te	zien	gaf.	Nederhorst	had	aanval-
lend	meer	mogelijkheden	maar	Salvo	stond	verdedigend	goed	waardoor	en	
veel	rally’s	ontstonden.	Vooral	Stefanie	van	Ginkel	sloeg	aanvallend	voor	
Salvo	veel	punten	binnen.	Nienke	van	de	Burg	viel	in	op	de	midvoorpositie	
en	speelde	een	prima	partij.	Na	vier	set	was	de	stand	2-2.	Salvo	had	de	1e	
en	3e	set	gewonnen	met	resp.	25-19	en	27-25	en	Nederhorst	won	de	2e	set	
met	26-28	en	de	4e	met	18-25.	In	de	beslissende	5e	set	ging	de	kaars	een	
beetje	uit	bij	de	tegenstander.	Salvo	rook	zijn	kansen	en	met	een	aantal	goed	
services	wisten	de	Maartensdijkse	dames	de	wedstrijd	in	hun	voordeel	te	
beslisten	met	3-2.	Een	prachtig	begin	in	de	nieuwe	klassen	en	een	gewel-
dige	opsteker	voor	de	dames.

Dames 2
Dit	vroegere	beloftenteam	heeft	de	 lat	voor	dit	 seizoen	hoog	gelegd.	De	
ambitie	is	om	kampioen	te	worden	en	het	gat	met	het	1e	damesteam	tot	een	
klasse	terug	te	brengen.	Zaterdag	kwam	het	ambitieuze	AGAVS	uit	Soes-
terberg	op	bezoek.	Dit	 team	heeft	ook	kampioensaspiraties.	De	wedstrijd	
was	dus	een	mooie	graadmeter	voor	Salvo	om	te	zien	waartoe	het	team	al	
in	staat	is.	Dat	bleek	al	heel	wat	te	zijn.	De	tegenstander	kreeg	geen	enkele	
kans	om	Salvo	pijn	te	doen.	Tot	de	10	punten	ging	het	nog	wel	gelijk	op.	
Daarna	liep	Salvo	in	alle	vier	de	sets	weg	van	AGAVS	wat	niet	aan	de	20	
punten	in	de	set	kwam.	De	wedstrijd	werd	door	Salvo	gewonnen	met	4-0,	
wat	al	gelijk	een	koppositie	oplevert.		Het	team	beschikt	dit	seizoen	over	10	
speelsters	en	een	nieuwe	trainer/coach.	Een	prima	opening	van	het	seizoen	
waarbij	de	ambities	in	deze	wedstrijd	al	heel	duidelijk	naar	voren	kwamen.

Programma
Volgende	week	 speelt	 het	 1e	 damesteam	om	14.30	 uur	 tegen	Keistad	 in	
Amersfoort.	Het	2e	damesteam	speelt	zaterdag	in	De	Vierstee	om	13.45	uur	
tegen	Forza	uit	Hoogland.	

FC De Bilt 
blijft ongeslagen

Op het veld waar FC De Bilt vorig jaar de degradatie 
naar de derde klasse te verwerken kreeg, haalde de ploeg 

ook ditmaal niet het gewenste resultaat. Tegen Legmeervogels 
hadden de Biltenaren met name in de eerste helft de 

mogelijkheden om een voorsprong op te bouwen. 
Echter, na aloop moeten beide ploegen op basis van het 

spelbeeld tevreden zijn met een gelijkspel. 

In	de	eerste	helft	waren	de	mannen	van	trainer	Gerrit	Plomp	dominant.	Ge-
duldig	en	zorgvuldig	werd	er	opgebouwd	en	het	leverde	enkele	mogelijkhe-
den	op.	Na	een	kwartier	spelen	kreeg	Marcel	Melissen	een	strafschop	mee	
toen	hij	bij	het	wegdraaien	van	zijn	tegenstander	naar	beneden	werd	getrok-
ken	door	zijn	tegenstanders.	De	penalty	van	Wesley	Roof	was	onzuiver	en	
veel	te	slap	ingeschoten	waardoor	wederom	een	strafschop	onbenut	bleef.	
Zonder	iets	weg	te	geven,	maar	ook	zonder	te	proiteren	van	enkele	moge-
lijkheden	werd	er	gerust	met	een	brilstand	op	het	scorebord.

Rust
In	de	tweede	helft	was	de	rust	wat	uit	het	team	verdwenen	en	bleef	de	bal	
minder	goed	in	de	ploeg.	Legmeervogels	werd	sterker	en	met	hun	nieuwe	
spits	zorgden	ze	voor	veel	gevaar.	Tweemaal	kon	deze	invaller	vrij	en	feil-
loos	binnen	knikken.	De	eerste	keer	deed	hij	 dat	 in	buitenspelpositie,	 de	
tweede	keer,	in	de	70e	minuut,	deed	hij	het	reglementair	(1-0).	In	de	laatste	
twintig	minuten	golfde	het	 spel	heen	en	weer	en	kon	het	 alle	kanten	op.	
Opnieuw	kreeg	De	Bilt	een	strafschop	toen	Nicky	Engel	in	kansrijke	positie	
gehaakt	werd.	Lennart	van	Dijk	bleef	vanaf	11	meter	wel	koelbloedig	en	
zorgde	 tien	minuten	voor	 tijd	voor	de	gelijkmaker.	Hier	bleef	het	uitein-
delijk	bij.	Beide	ploegen	hebben	het	gevoel	gehad	twee	punten	verloren	te	
hebben.	Een	gelijkspel	is	daarom	op	zijn	plaats.

Reservebank
Opvallend	en	positief	was	de	aanwezigheid	van	Marc	Schuurman	op	de	re-
servebank	na	meer	dan	een	halfjaar	blessureleed;	we	hopen	hem	binnenkort	
binnen	de	lijnen	te	kunnen	bewonderen.	De	Bilt	was	teleurgesteld	over	het	
puntenverlies,	maar	aan	de	andere	kant	 is	de	ploeg	al	het	gehele	 seizoen	
ongeslagen	en	begint	er	steeds	meer	lijn	in	het	veldspel	te	komen.	Volgende	
week	gaat	De	Bilt	op	bezoek	bij	Wasmeer	dat	dit	weekend	5-1	verloor	bij	
Kampong.		 (Tanim Hemi)
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Voor	 dat	 doel	 werden	 burgemeester	
Mark	Röell	en	locoburgemeester	Bert	
Kamminga	naar	de	kleine	ingang	van	
het	 park	 aan	 de	Koudelaan	 gereden.	
Voor	 deze	 plek	 was	 gekozen	 omdat	
die	 precies	 op	 de	 grens	 van	De	Bilt	
en	Baarn	ligt.	Ontwikkelingen	op	De	
Ridderhof	 hebben	 directe	 gevolgen	
voor	het	dorp	Lage	Vuursche.	Voor	de	
beide	 gemeenten	 zou	 De	 Ridderhof	
daarom	 ‘een	 bijzonder	 grensgeval’	
kunnen	zijn.	
	
Oudste
De	 Ridderhof	 is	 waarschijnlijk	 één	
van	 de	 oudste	 recreatieterreinen	 van	
Nederland.	 De	 geschiedenis	 ervan	
gaat	zeker	zo’n	60	jaar	terug,	toen	op	
de	 door	 houtwallen	 omringde	 wei-

landjes	 van	 een	 klein	 agrarisch	 ge-
mengd	bedrijf	de	eerste	kampeerhuis-
jes	verschenen.	Veel	van	deze	historie	
is	nog	steeds	terug	te	vinden	voor	de	
bezoeker	van	De	Ridderhof.	De	mo-
numentale	schapenschuur	en	de	schu-
ren	 waarin	 lang	 geleden	 de	 legkip-
pen	 werden	 gehouden	 illustreren	 op	
prachtige	wijze	de	cultuurhistorische	
waarde	van	deze	unieke	plek.	Daarbij	
is	 er	 reeds	 lang	 tussen	 park	 en	 dorp	
een	band.	
Veel	 bewoners	 van	 Lage	 Vuursche	
maken	heden	 ten	dage	nog	wel	eens	
een	ommetje	over	het	park	en	getuige	
de	 opmerkingen	 bij	 de	 petities	 zijn	
vele	 buurtgenoten	 blij	 met	 De	 Rid-
derhof	 ‘oude	 stijl’	 vanwege	 de	 sfeer	
en	de	rust.	

Geschiedenis
In	 de	 omgeving	 van	 Lage	Vuursche	
en	 Maartensdijk	 komen	 wegen	 en	
gebouwen	 voor	 met	 ‘Ridder’	 in	 de	
naam.	Om	de	vraag	naar	de	herkomst	
(van	die	naam)	te	kunnen	beantwoor-
den	moet	ver	teruggegaan	worden	in	
de	geschiedenis	en	leidt	het	spoor	o.a.	
naar	een	bisschop	Guy	 ,	die	 in	1310	
een	groot	gebied,	waaronder	de	veen-
gebieden	van	het	huidige	Lage	Vuur-
sche	 en	 Maartensdijk,	 aan	 de	 adel-
lijke	families	Renes,	Van	Oostrum	en	
Drakenburch	 schonk	 Deze	 families	
mochten	 de	 titel	 van	 ridder	 voeren.	
De	 betreffende	 veenderijen	 werden	
vanaf	 die	 tijd	 de	 Riddervenen	 ge-
noemd.	 Hierop	 gebaseerd	 is	 nadien	
sprake	 van	 de	 Ridderoordlaan,	 de	

Ridderlaan,	 de	 Ridderoordse	 bossen	
en	de	boerderij	en	woonhuis	Ridder-
oord.	Het	bungalowpark	kreeg	op	een	
goed	moment	de	naam	De	Ridderhof	
die	 in	 ieder	 geval	 bestond	 vanaf	 1	
april	1963,	 toen	de	 toenmalige	eige-
naar	zijn	onderneming	bij	de	Kamer	
van	Koophandel	 onder	 die	 naam	 re-
gistreerde.	Maar	wellicht	bestond	de	
naam	al	in	de	jaren	vijftig	van	de	vo-
rige	eeuw.

4.5 miljoen
Het	park	is	 in	februari	2009	gekocht	
door	 projectontwikkelaars.	 Nog	
geen	 half	 jaar	 na	 koop	 werden	 alle	
standplaatsovereenkomsten	 van	 de	
recreanten	 zonder	 pardon	 opgezegd.	
De	 materiële	 en	 immateriële	 schade	
voor	 de	 bewoners	 is	 enorm.	 De	 ka-
pitaalvernietiging	 wordt	 geschat	 op	
4,5	miljoen	 euro.	 De	 projectontwik-
kelaars	 zeggen	 84	 vakantiehuizen	
te	 willen	 bouwen	 op	 grotere	 kavels	
met	 de	mogelijkheid	 om	de	 auto	 bij	
het	huis	te	parkeren.	De	huidige	Rid-
derhof	 is	 autoluw.	 De	 huisjes	 zijn	
bescheiden	 van	 omvang,	 waardoor	
de	natuur	alle	ruimte	heeft.	De	huis-

jes	zijn	eigendom	van	de	recreanten,	
maar	de	grond	wordt	gepacht.	
De	 bewoners	 voeren	 een	 felle	 strijd	
met	 de	 projectontwikkelaars.	 Begin	
dit	 jaar	 hadden	 de	 bewoners	 van	 de	
113	vakantiehuisjes	het	park	moeten	
verlaten.	Zij	verblijven	er	echter	nog	
steeds	 en	 verzetten	 zich	 collectief	
tegen	 de	 eenzijdige	 huuropzegging.	
De	 petitie,	 die	 inmiddels	 al	 een	 jaar	
loopt,	is	door	meer	dan	2500	mensen	
uit	Lage	Vuursche	en	de	omringende	
dorpen	ondertekend.

De Furs
Vrijdagmiddag	 heette	 een	 delega-
tie	 van	 de	 bewoners	 de	 beide	 eerste	
burgers	welkom	in	het	Dorpshuis	De	
Furs	 in	 Lage	 Vuursche.	 Per	 paard	
en	wagen	werd	koers	 gezet	 naar	 het	
park,	 waar	 door	 een	 ridderlijk	 echt-
paar	 (en	hun	dochter)	de	 steunbetui-
gingen	werden	aangeboden.	
Met	 deze	 actie	 wilden	 de	 bewoners	
de	 Ridderhof	 nog	 eens	 op	 de	 kaart	
zetten	 en	 tegelijkertijd	 vragen	 of	 de	
beide	 gemeenten	willen	 waken	 over	
dit	mooie	deel	van	hun	(aanpalende)	
grondgebied.

Smeekbede vanaf De Ridderhof
door Henk van de Bunt

Vrijdag 23 september overhandigden tijdens een ridderlijke ceremonie bewoners van recreatiepark 
de Ridderhof in Lage Vuursche een paar duizend petities tot behoud van het park aan de 

burgemeester van Baarn en de locoburgemeester van De Bilt. 

Door een ridderlijk echtpaar (en hun dochter) werden de steunbetuigingen 
aangeboden.

Burgemeester Mark Röell en locoburgemeester Bert Kamminga werden naar de kleine ingang van het park aan de 
Koudelaan gereden.

De	locatie	op	de	grens	van	Bilthoven	
en	Bosch	en	Duin	aan	de	Julianalaan	
is	rustig	en	groen.	Op	een	van	de	ta-
fels	 buiten	 staan	 de	 vele	 uitgestalde	
glimmende	bekers	al	op	de	winnaars	
te	wachten.	Ze	zijn	geschonken	door	
SWO	De	Bilt.	Er	staat	ook	een	mooie	
les	 wijn	 bij,	 geschonken	 door	 het	
naastliggende	 restaurant.	Niet	 om	 er	
tijdens	 het	 spelen	 van	 te	 genieten,	
maar	 bedoeld	 voor	 één	 van	 de	win-

naars	als	prijs.	Eigenaar	Erik	Polders	
uit	Maartensdijk	heeft	alle	voorberei-
dingen	voor	 de	 2	 rondes	 van	18	ba-
nen	 afgerond	 en	 zijn	 ouders	 zorgen	
voor	het	lekkers	en	het	bijhouden	van	
de	stand.	Daar	kan	niets	bij	misgaan	
want	 deze	 groep	 speelt	 al	 vanaf	 het	
jaar	1970	en	traint	2	maal	per	week.	

Elan en plezier
Terwijl	de	deelnemers	hun	slag	slaan	

steekt	er	op	een	van	de	paden	een	eek-
hoorntje	 over,	 kijkt	 wat	 rond,	 heeft	
geen	zin	om	mee	te	doen	en	verdwijnt	
in	het	geboomte.	Die	dieren			schrik-
ken	niet	meer,	ondanks	de	soms	luide	
kreten	 bij	 een	 mislukte	 slag	 van	 de	
spelers.	Vooral	de	dames	komen	hef-
tig	over	als	een	slag	hoog	in	de	bomen	
eindigt.	Deze	gemengde	groep	van	31	
vijftig	plussers,	waarvan	er	enkelen	al	
ver	 in	 de	 negentig	 zijn,	 spelen	 voor	

deze	41	ste	keer	hun	onderlinge	wed-
strijd	met	elan	en	plezier.	De	oudste,	
Janda	Becker,	wordt	 in	december	98	
jaar.	Tegen	het	einde	van	de	ochtend	
komt	Wethouder	Mittendorff	met	Me-
lanie	Engeldal	van	SWO	De	Bilt	om,	
zoals	altijd	onder	veel	gelach,	de	prij-
zen	uit	te	reiken.	

Traditionele onderlinge wedstrijd 
Midgetgolf 

door Kees Pijpers

Vorige week dinsdag werd op de Midgetgolfbaan aan de Julianalaan in Bilthoven de traditionele 
feestelijke onderlinge wedstrijd gehouden van een gemengde groep 50- plussers 

uit de wijde omgeving. De leeftijd van enkele deelneemsters is dichter bij 
de honderd dan bij de negentig jaar. 

Blijdschap tijdens de prijsuitreiking 
door Herman Mittendorff.

advertentie

Woe.
28-09

Zuurkool- of Rodekoolschotel
met minibeenham

of
Gevulde Zalmilet
met citroensaus

11,00
Do.

29-09
Vrij.

30-09
Woe.
05-10 Varkenshaasje gevuld met brie

of
Gebakken forel 

met amandelboter

11,00
Do.

06-10
Vrij.

07-10

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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


