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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Bilthoven/Soest

030 229 00 79

035 601 13 04 Gé Westerbeek

DUURZAAM VERBOUWEN

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

Gerritsen stelt dat we over het alge-
meen in een veilige gemeente wonen. 
‘Dat neemt niet weg dat er wel dingen 
gebeuren. Daar proberen we een heel 
instrumentarium van maatregelen op 
los te laten, zowel preventief als re-
pressief. De gemeente werkt goed sa-
men met de politie wat leidt tot goede 
resultaten.’ 

Het verheugt de burgemeester dat veel 
inwoners een bijdrage willen leveren 
aan het verhogen van de veiligheid. 
Hij noemt Burgernet een instrument 
waarmee burgers hun betrokkenheid 
ogen, oren en handen en voeten kun-
nen geven. ‘Er zijn nu al bijna 1300 
aanmeldingen om deel te nemen en 
dat vind ik een goed teken.’

Verdachte situaties
Het wijkteam De Bilt bestaat uit een 
team van veertig politiemedewerkers. 
Daarmee wordt in de gemeente voor-
zien in alle basiswerk. ‘We werken 
nauw samen met omliggende ge-
meenten en voor bepaalde specialis-
men schakelen we Utrecht in’, vertelt 
Anneloes Eghuizen. ‘Informatie van 
burgers is cruciaal voor wat wij doen. 
Daarmee kunnen we niet alleen daders 
aanhouden, maar ook de inzet van de 
politie organiseren.’ Naast informatie 
verzamelen voor een gerichte aanpak 
is het wijkteam ook bezig met het op-
sporen van daders van afzonderlijke 
feiten. Daarvoor is melding van ver-
dachte situaties door bewoners nodig. 
‘Met behulp van die informatie zijn 

de afgelopen tijd verschillende aan-
houdingen geweest.’ Eghuizen noemt 
als voorbeeld de overval op de Aldi. 
‘De samenwerking tussen gemeente, 
politie en burgers heeft tot goede 
resultaten geleid. We hebben ten op-
zichte van vorig jaar een daling van 
de criminaliteit van twaalf procent, 
terwijl die daling in de regio maar een 
paar procent is. Met Burgernet kun-
nen we burgers nog effectiever inzet-
ten.’

Acties
In de ilm, waarin Utrechtse politie-
mensen acteren, zien we tasjesdieven 
er met de buit op een scooter vandoor 
gaan. 

Lees verder op pagina 3

Goedbezochte introductiebijeenkomst Burgernet
door Guus Geebel

De voorlichtingsbijeenkomst over Burgernet op 26 oktober in het gemeentehuis trok veel 
belangstellenden uit alle delen van de gemeente. Na een inleidend woord van burgemeester Gerritsen 

vertelt de Biltse politiewijkchef Anneloes Eghuizen een en ander over het politiewerk
in de gemeente De Bilt. Daarna wordt een ilm vertoond en houdt Anniek Vocke een presentatie 

over Burgernet. Aansluitend konden aanwezigen vragen stellen.

Belangstellenden uit de hele gemeente bezochten de voorlichtingsbijeenkomst 
over Burgernet.

De lijn (77) door de Berlagelaan 
vervalt bij het ingaan van de nieuwe 
dienstregeling op zondag 11 decem-
ber 2011, waardoor deze halte dan 
overbodig is geworden. Het Bestuur 
Regio Utrecht (BRU) moet bezui-
nigen en schrapt daarom buslijnen. 
De gemeente De Bilt wordt daarmee 
ongekend hard geraakt, omdat  bus-
lijnen 77 en 58 deels of geheel ver-

dwijnen. Evert Bouws van reizigers-
vereniging Rover noemde het effect 
voor De Bilt ‘ongekend ingrijpend’. 

Gepland
De opknapbeurt van de halte stond 
al in de planning voordat de bezuini-
gingsplannen bekend waren. Bouws: 
‘De gemeente, de ambtenaren die 
over de inrichting van de wegen gaan, 
hebben wellicht niet goed opgelet of 
zijn niet op de hoogte geweest van 
de veranderde route van de bus? 
Dat is jammer zijn, want daardoor 
blijven wellicht andere haltes buiten 
beschouwing die misschien ook wel 
aangepast hadden kunnen worden’. 
Er blijkt een spoor van onduidelijk-
heid te zijn. Navraag bij Connexxion 
levert een vaag antwoord op: ‘Het 

is nog niet zeker dat de halte wordt 
opgeheven en het kan ook zo zijn, 
dat er een andere lijn langs gaat rij-
den’. De uitvoerder van aannemer 
Gebra Infra Gendt verwijst naar de 
gemeente De Bilt. Linda van der 
Noort van de afdeling Communica-
tie vertelt na intern overleg: ‘Mo-
menteel verhogen we alle bushaltes 
waar veel mensen in- en uitstappen 
of waar sociale voorzieningen in de 
buurt zijn. De lijn door de Berlage-
laan vervalt uit de dienstregeling, 
maar vanaf volgend jaar wordt ge-
keken naar de inzet van zogenaamde 
servicelijnen. Wij pleiten sterk voor 
een route langs de Berlagelaan. Om-
dat wij denken dat de kans dat deze 
bus er komt groot is, verhogen wij de 
halte alvast’.

Halte opgeknapt, straks geen bus meer?
door Kees Pijpers

Momenteel worden in de gemeente De Bilt op tal van plaatsen de bushaltes, waar veel mensen in- en 
uitstappen of waar sociale voorzieningen in de buurt zijn, aangepast in verband met nieuwe bussen die een 

lage instap hebben. Zo ook die ter hoogte van het Kromhoutkwartier aan de Berlagelaan in de Leijen.

Momenteel wordt ook de bushalte ter hoogte van het Kromhoutkwartier aan 
de Berlagelaan in de Leijen aangepast waar over ruim een maand geen bus 
meer komt. 



MEEbus in de Bilt

De MEEbus staat vrijdag 4 november van 10.00 tot 12.00 uur bij 
winkelcentrum Planetenbaan in De Bilt. Iedereen met een beperking 
handicap of chronische ziekte kan in de bus terecht voor gratis informatie en 
advies van een professionele consulent. U kunt in de bus terecht met vragen 
over bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding.
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

6/11	•	10.30u	-	Ds.	R.	van	den	Beld,	Baarn

Pr. Gem. Zuiderkapel
6/11	•	9.00u	-	

Ds.	J.P.J.	Voets,	Wijk	bij	Heusden
6/11	•	18.30u	-	

Ds.	C.J.	Barth,	Neerlangbroek

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
6/11	•	10.30u	-	Mw.	ds.	C.M.	Geels

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

6/11	•	10.00u	-	Dhr.	Peter	Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
6/11	•	10.30u	-	

Pastor	F.	Zwarts,	Eucharistieviering

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

6/11	•	9.30	-	
Ds.	H.Sj.	Wiersma,	Spakenburg

6/11	•	16.30	-	
Ds.	H.	Hoksbergen,	Spakenburg

Hervormde Gemeente Dorpskerk
6/11	•	10.00u	-	Ds.	A.	Markus,	Utrecht

6/11	•	19.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
6/11	•	10.00u	-	

Ds.	E.	van	der	Wolf-Kox,	Zeewolde

Pr. Gem. Opstandingskerk
6/11	•	10.00u	-	Ds.	G.M.	Landman

R.K. St. Michaelkerk
6/11	•	10.30u	-	

T.	Huitink,	Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
6/11	•	10.00u	-	Dhr.	Adri	van	der	Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

6/11	•	10.30u	-	Ds.	P.	Pannekoek,	Odijk

PKN - Herv. Kerk
6/11	•	10.00u	-	

Kand.	Mr.	J.P.	de	Man,	Rosmalen
6/11	•	18.30u	-	

Ds.	A.H.	Veldhuizen,	Woudenberg

Herst. Herv. Kerk
6/11	•	10.30		en	18.00u	-	Dhr.	C.M.	Klok

Onderwegkerkje Blauwkapel
6/11	•	10.00u	-	

Pastor	K.	’t	Lam,	Amersfoort

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

6/11	•	11.00	uur	-	Drs.	J.	Bouma,	Bilthoven

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

6/11	•	10.00u	-	Ds.	G.J.	Codée,	De	Bilt
6/11	•	18.30u	-	

Ds.	J.M.D.	van	den	Berg,	Wezep

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

6/11	•	9.30u	-	Drs.	J.	Bouma,	Bilthoven

St. Maartenskerk
5/11	•	19.00u	-	

Pastor	Frans	Zwarts,	Eucharistieviering
6/11	•	10.30u	-	

Pastor	Gerardde	Wit,	Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

6/11	•	10.00u	-	Hr.	A.	van	Hilten,	Uithoorn
6/11	•	18.30u	-	Ds.	P.	van	Dijk,	Nijkerk

PKN - Herv. Kerk
6/11	•	10.00u	-	

Ds.	C.	van	Sliedregt,	Nunspeet
6/11	•	18.30u	-	Ds.	J.D.	van	Roest,	Lunteren

Ontmoetingsdienst

Op	 vrijdag	 4	 november	 a.s.	 wordt	
er	in	de	recreatieruimte	van	Dijck-
state	 in	 Maartensdijk	 een	 ontmoe-
tingsdienst	 gehouden.	De	heer	 Jan	
Grootendorst	 is	 voorganger	 en	
mevrouw	 Ria	 van	 Aarnhem	 zorgt	
voor	 de	 begeleiding	 op	 de	 piano.	
Na	afloop	is	er	gelegenheid	om	met	
elkaar	koffie	te	drinken.	
De	 dienst	 begint	 om	 19.30	 uur.	
Vanaf	19.15	uur	zijn	de	deuren	van	
de	zaal	open.	Voor	vervoersvragen	
tel.	0346	212904.

Meditatiewandeling 

Een	 moment	 van	 ‘zijn’	 in	 plaats	
van	 ‘doen’.	Adem,	 ruik,	 hoor,	 zie	
en	 voel.	 Neem	 het	 herfstbos	 tot	
je	 in	 al	 zijn	 facetten	 tijdens	 de	
meditatiewandeling	van	zaterdag	5	
november	2011.	Tijd:	8.30-9.30	uur	
in	 het	 Beukenburgerbos	 te	 Biltho-
ven.	Info:www.eenenal.nl	of	06-	22	
91	42	85

Zondag anders

Interactieve	 viering	 op	 de	 zondag	
onder	 leiding	 van	 Ds.	 Tina	 Geels	
met	 speciale	 aandacht	 voor	 kin-
deren	 in	 de	 kinderkring.	 Koffie/
thee	 na	 afloop.	 Aanvang	 zondag	
6	 november	 om	 10.30	 uur	 in	 De	
Woudkapel,	 Beethovenlaan	 21	 /	
hoek	Sweelincklaan	Bilthoven.	
Er	zijn	geen	kosten	aan	verbonden;	
na	afloop	is	er	een	collecte.

Nieuwe Prinsen 
	
Zondag	 6	 november	 2011	 zullen	
in	 het	 H.F.Witte	 Centrum,	 Henri	
Dunantplein	4	 in	De	Bilt	 	de	nieu-
we	 Prinsen	 van	 De	 Weergodden	
voor	het	seizoen	2011-2012	worden	
bekend	gemaakt.	De	nieuwe	Carna-
valsprins	 en	 jeugdprins	 zullen	 via	
een	stunt	worden	gepresenteerd.	
De	 bijeenkomst	 begint	 om	 14.00	
uur	en	eindigt	om	16.30	uur.	Hof-
kapel	 De	 IJsbrekers	 en	 D.J.	 Ben	
Korver	 verzorgen	 de	 muziek.	 De	
toegang	is	gratis.

Oecumenische dienst

De	 Raad	 van	 Kerken	 De	 Bilt	 en	
Omstreken	 viert	 op	 zondag	 6	

november	 a.s.	 de	 Willibrordzon-
dag	 	met	een	oecumenische	dienst		
in	 de	 Maria	 Christinakerk,	 Dol-
derseweg	123c	 in	Den	Dolder.	De	
dienst	 wordt	 geleid	 door	 pastor	
Gerard	 	 Weersink	 en	 ds.	 Rainer	
Wahl.	Muzikale	medewerking	ver-
leent	Willemijn	Tuinstra,	fluit.		De	
dienst	begint	om	10.00	uur.

Collecte Alzheimer Nederland

In	 de	 week	 van	 7	 t/m	 12	 novem-
ber	 vindt	 de	 collecte	 van	 stichting	
Alzheimer	 Nederland	 plaats.	 Ook	
in	de	gemeente	de	Bilt	gaan	collec-
tanten	op	pad	om	geld	in	te	zame-
len.	De	opbrengst	 is	bestemd	voor	
wetenschappelijk	 onderzoek	 naar	
dementie	 en	 hulp,	 informatie	 en	
belangenbehartiging	 voor	 mensen	
met	dementie	en	hun	naasten.	

U	 kunt	 zich	 nog	 aanmelden	 als	
collectant	 bij	 Anneke	 Kemp,	 tel.	
0346-213130	 of	 via	 www.alzhei-
mer-nederland.nl	 of	 tel.	 030-659	
69	17

Passage in het Vogelnest

Op	dinsdag	8	november	houdt	Pas-
sage	 Bilthoven	 haar	 ledenavond	
in	 ‘Het	 Vogelnest’,	 	 Boslaan	 1	
(naast	 de	 Zuiderkapel)	 te	 Biltho-
ven.	De	 aanvang	 is	 om	19.45	uur.	
Het	 onderwerp	 van	 deze	 avond	 is	
Kinderhuis	in	Nepal,	ingeleid	door	
mevr.	Renate	van	Vulpen	–	de	Mik.	
Belangstellenden	 zijn	 van	 harte	
welkom.	 Info	 bij	 Nel	Verheul,	 tel.	
030	2285528.

Evangelisten uit Peru te gast

Op	9	november	a.s.	is	er	bij	de	Bilt-
hovense	 Evangelische	 Gemeen-
schap	 om	19.30	 uur	 in	De	Koper-
wiek,	 Koperwieklaan	 3	 in	 Biltho-
ven	 een	 speciale	 zendings-bijeen-
komst	met	Ger	en	Froukje	Prakken,	
die	 dan	 vanuit	 Peru	 met	 verlof	 in	
Nederland	 zijn.	 Vanaf	 2001	 wer-
ken	 Ger	 en	 Froukje	 voornamelijk	
met	de	armere	boeren	bevolking	in	
Cajamarca.

Lezing Leo Fijen

Allerzielen	 is	 net	 achter	 de	 rug,	
november	is	de	maand	om	de	over-
ledenen	te	herdenken.
Maar	hoe	doen	we	dat?	Nemen	we	
de	 tijd	 om	 verbonden	 te	 blijven	
met	 doden	 die	 ons	 dierbaar	 zijn?	
En	 hebben	 we	 het	 niet	 sowieso	
moeilijk	 met	 de	 dood?	 Leo	 Fijen	
gaat	nader	in	op	de	tijd	die	nodig	is	
om	de	dood	een	plaats	te	geven	in	
ons	bestaan	en	op	de	woorden	die	
kunnen	helpen	om	ons	te	verzoenen	
met	het	laatste	afscheid.	

Woensdag	 9	 november	 om	 14.00	
uur	in	gebouw	De	Mantel	achter	de	
St.	 Maartenskerk	 Nachtegaallaan	
40	in	Maartensdijk

Cursus Intuitie en Energie

Op	11	november	er	weer	een	cursus	
Intuitie	en	Energie	bij	Nieuw	Licht,	
centrum	 voor	 Inspiratie	 en	 Intui-
tie.	 In	deze	cursus	maak	 je	kennis	
met	begrippen	als	energie,	aura	en	
chakra’s.	
De	cursus	wordt	gegeven	in	5	vrij-
dagen	 van	 10.00	 tot	 16.30	 uur	 in	
Bilthoven.	 Voor	 meer	 informatie	
www.nieuw-licht.nl	

‘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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

“De laatste periode van je leven 

door te kunnen brengen in je  

eigen vertrouwde omgeving; dáár  

afscheid kunnen nemen en dáár  

sterven is vaak de stille wens  

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Dat	de	motorclub	meer	doet	dan	rijden
merkten	ezels	die	zij	kwam	verblijden
de	club	bracht	een	cheque
en	dat	is	niet	gek
in	deze	sombere	tijden

Guus Geebel Limerick
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Een	ooggetuige	belt	1-1-2	en	geeft	de	plaats	aan	met	een	duidelijk	signa-
lement	van	de	daders.	Burgernet	wordt	vanuit	de	centrale	gestart	en	deel-
nemers	krijgen	een	bericht.	Getuigen	die	de	daders	zien	geven	dit	door	en	
op	die	manier	worden	ze	uiteindelijk	aangehouden.	De	deelnemers	krijgen	
daarna	bericht	dat	de	actie	is	beëindigt.	Anniek	Vocke	is	projectleider	Bur-
gernet	van	de	politie	Utrecht.	Zij	vertelt	dat	er	bij	de	meldkamer	in	Utrecht	
60	mensen	werken	die	jaarlijks	52.000	1-1-2	meldingen	binnenkrijgen.	De	
dertien	 aangesloten	 gemeenten	 hebben	 samen	 negen	 Burgernetacties	 per	
week.	Een	actie	wordt	gestart	als	er	een	heterdaad	is	en	een	duidelijk	sig-
nalement.	 Deelnemers	 krijgen	 in	 de	 meeste	 gevallen	 een	 telefoonbericht	
omdat	daarmee	meer	informatie	te	geven	is	dan	in	een	sms’je.	Alleen	deel-
nemers	kunnen	het	Burgernetnummer	bellen.	In	het	systeem	is	een	afwezig-
heidsrooster	aan	te	geven.	

Vragen
Van	 de	 mogelijkheid	 om	 vragen	 te	 stellen	 wordt	 goed	 gebruik	 gemaakt.	
Tien	procent	van	de	opgestarte	acties	van	Burgernet	wordt	direct	opgelost.	
Betreurd	wordt	dat	weinig	 jongeren	zich	aanmelden.	Vocke	zegt	dat	daar	
landelijk	aan	wordt	gewerkt,	maar	vindt	desondanks	een	deelname	van	een	
op	de	twintig	mensen	een	mooi	resultaat.	Bezorgdheid	is	er	over	bescher-
ming	van	de	privacy	wanneer	iemand	iets	heeft	gemeld.	Anniek	Vocke	wijst	
op	de	mogelijkheid	om	ook	via	meld	misdaad	anoniem	zaken	te	melden.	

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Vooruitlopend	 op	 deze	 avond	 orga-
niseerde	 GroenLinks	 vorige	 week	
dinsdag	 een	Open	debatavond	Daar-
bij	 kwamen	 vragen	 aan	 de	 orde	 als:	
‘Blijft	De	Bilt	de	groene	‘contramal’	
van	Utrecht,	of	moet	er	meer	 ruimte	
komen	voor	woningen	en	bedrijven?	
Kan	 een	 nieuw	 zwembad	 gebouwd	
worden	buiten	de	rode	contour	of	zijn	
rode	contouren	heilig?	Is	een	nieuwe	
rondweg	 nodig,	 of	 kunnen	 verkeer-
stromen	 beperkt	 worden	 door	 meer	
openbaar	 vervoer?	 Welke	 functies	
moeten	in	het	landschap	de	overhand	
krijgen:	de	natuur,	de	recreatie	of	toch	
de	landbouw?

Vlag
De	 GroenLinks-vlag	 lag	 netjes	 ge-
drapeerd	op	de	tafel	van	de	Statenka-
mer	van	het	H.F.	Witte	–	centrum	in	
De	Bilt.	Daarachter	de	vier	 inleiders	
van	 de	 avond:	 Jan	 Morren	 (Kracht	
van	 Utrecht),	 Patrick	 Greeven	 (IVN	
De	Bilt	en	omgeving),	Theo	van	der	
Lugt	(Biltse	Ondernemers	Federatie)	
en	 Frans	 de	 Graaf	 (Stichting	 Groe-
nekans	 Landschap).	 In	 het	 midden	
voorzitter	Anne	 de	 Boer,	 lid	 van	 de	
GroenLinks&PvdA	 fractie	 in	 de	 ge-
meenteraad.	Hij	 moest	 wel	 een	 paar	
keer	 uitleggen	 dat	 de	 vier	 discussie-
stellingen	 een	 aantal	 keuzes	voor	de	
toekomst	van	De	Bilt	op	scherp	stel-
len,	maar	daarom	nog	niet	standpun-
ten	 van	GroenLinks&PvdA	 zijn.	 Hij	
riep	 iedereen	 op	 om	 in	 de	 komende	
tijd	de	eigen	visie	op	de	Bilt	2030	te	
geven.”

Woningen en IVN
In	de	structuurvisie	wordt	de	woning-
bouw	in	de	gemeente	De	Bilt	aange-
tipt.	 Daarover	 was	 de	 stelling	 ‘Om	
meer	woningen	te	kunnen	bouwen,	is	
het	noodzakelijk	dat	de	rode	contou-
ren	rondom	de	kernen	verruimd	wor-
den’	bedacht.	Patrick	Greeven	(IVN)	
liet	 er	 geen	 spaan	 van	 heel	 en	 ont-
moette	 ook	 in	 de	 zaal	 weinig	 weer-
stand	tegen	zijn	stellingname.	

Algemeen	 kon	 men	 zich	 vinden	 in	
de	 gedachte,	 dat	 deze	 gemeente	 niet	

meer	moet	willen	dan	de	provinciaal	
toegedachte	1500	woningen.	

Kracht van Utrecht
Het	 Kracht	 van	 Utrecht-initiatief	 is	
een	 groep	 van	 bewoners	 en	 experts,	
die	 nadenken	 over	 de	 kracht	 van	 de	
Utrechtse	 regio	 in	 de	 21e	 eeuw.	 Jan	
Morren	 heeft	 binnen	 de	 Kracht	 van	
Utrecht	 de	 portefeuille	 verkeer	 en	
gezondheid	en	mocht	de	tweede	stel-
ling	bespreken:	‘Er	is	in	de	gemeente	
De	 Bilt	 geen	 behoefte	 aan	 nieuwe	
grootschalige	 bedrijventerreinen.	
Bedrijven	 die	 sterk	 groeien	 moeten	
verhuizen	 naar	 een	 regionaal	 bedrij-
venterrein’.	 Hij	 gaf	 als	 advies	 mee:	
‘Geen	 grootschalige	 bedrijven(-ter-
reinen)	meer;	inbouwen	daar	waar	het	
kan	en	herstructureren	van	bestaande	
bedrijventerreinen	 (zoals	 bijv.	Maar-
tensdijk).

Rondweg
Theo	 van	 der	Lugt	 (Biltse	Onderne-
mers	 Federatie)	 was	 bijna	 de	 enige,	
die	 zich	 positief	 uitsprak	 over	 een	
nieuwe	westelijke	rand-	c.q.	rondweg	
in	deze	gemeente	maar	kon,	ondanks	
een	 vurig	 pleidooi	 niet	 verhinderen	
dat	 de	meerderheid	van	de	 aanwezi-
gen	niet	anders	kon	dan	concluderen,	
dat	 een	westelijke	 randweg	door	het	

bos	 langs	 Bilthoven	 niet	 alleen	 niet	
gewenst	is,	maar	ook	als	onmogelijk	
wordt	beschouwd.	

Landbouw
Een	 citaat	 uit	 de	 structuurvisie	
(blz.45)	luidt:	‘In	de	komende	periode	
zet	 de	 gemeente	 uitdrukkelijk	 in	 op	
het	blijven	verbeteren	en	ontwikkelen	
van	landschap	en	natuur:	als	agrarisch	
gebied,	als	recreatiefbuitengebied,	als	
cultuurhistorisch	element	en	als	eco-
logische	structuur.	Grootschalige	ver-
stedelijking	past	daar	niet	bij,	 alleen	
kleinschalige	 en	 zorgvuldige	 inge-
paste	 stedelijke	 ontwikkelingen	 zijn	
wenselijk;	‘acupunctuur’,	ingepast	in	
het	landschap,	rekening	houdend	met	
de	landschappelijke	karakteristiek	(	...	
)’.	Het	was	dan	ook	niet	zo	verwon-
derlijk	dat	de	stelling	over	dit	onder-
werp:	‘De	Bilt	moet	bij	de	ontwikke-
ling	van	het	landschap	vooral	inzetten	
op	 natuurontwikkeling	 en	 recreatie,	
omdat	hieraan	 in	de	regio	de	meeste	
behoefte	is’	niet	alleen	door	Frans	de	
Graaf	 (Groenekans	 Landschap)	 als	
door	 de	 overige	 aanwezigen	 ruim-
schoots	 omarmd	 werd.	 Alleen	 Teus	
Spelt	(namens	LTO)	vroeg	nog	extra	
aandacht	 hierbij	 voor	 de	 landbouw;	
het	 woord	 had	 hij	 vooralsnog	 in	 de	
concept-nota	gemist.	

Hoe ziet De Bilt eruit in 2030?
door Henk van de Bunt

Op 9 november a.s. organiseert de gemeente De Bilt in de Mathildezaal in het gemeentehuis in 
Bilthoven een inloopavond voor alle inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Tijdens 
deze inloopavond, die om 19.30 uur begint. krijgt iedereen de gelegenheid zijn mening te geven op 
de concept ontwerp-structuurvisie waarin een beeld wordt geschetst van De Bilt in 2030. Besluiten 

hierover worden genomen door de gemeenteraad in het voorjaar van 2012. 

Inleiders en dagvoorzitter: v.l.n.r. Jan Morren, Theo van der Lugt, Anne de 
Boer, Patrick Greeven en Frans de Graaf [foto Reyn Schuurman]

Wat	vinden	inwoners	van	de	gemeente	
De	Bilt?	Is	het	een	prettige	gemeente	
om	in	te	wonen	en	te	leven?	Hoe	be-
oordelen	zij	de	dienstverlening	van	de	
gemeente?	En	wat	vindt	men	van	het	
bestuur?	 De	 antwoorden	 op	 deze	 en	
een	aantal	andere	vragen	zijn	belang-
rijk!	De	gemeente	De	Bilt	wil	nu	en	in	
de	toekomst	het	werk	en	haar	beleid	zo	
goed	mogelijk	afstemmen	op	de	wen-
sen	van	inwoners	van	deze	gemeente.	

Om	de	mening	van	inwoners	te	peilen	
laat	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 een	 onder-
zoek,	de	burgerpeiling,	uitvoeren	door	
TNS	NIPO.	Zo’n	2000	inwoners,	wil-
lekeurig	uit	de	gemeentelijke	basisad-
ministratie	 uitgekozen,	 ontvangen	 in	
november	een	enquête.	Het	onderzoek	

vindt	plaats	in	samenwerking	met	an-
dere	gemeenten.	Dit	heeft	als	voordeel	
dat	 de	 mening	 van	 inwoners	 uit	 ge-
meente	 De	 Bilt	 vergeleken	 kan	 wor-
den	met	 die	 van	 inwoners	 uit	 andere	
gemeenten.	De	uitkomsten	van	het	on-
derzoek	worden	begin	2012	verwacht	
en	zijn	te	zijner	tijd	terug	te	vinden	op	
www.waarstaatjegemeente.nl.	 Ook	
publiceert	de	gemeente	De	Bilt	de	re-
sultaten	op	www.debilt.nl.	

Al eerder
In	2005,	2007	en	2009	voerde	de	ge-
meente	 ook	 al	 een	 burgerpeiling	 uit.	
De	 vraagstelling	 van	 het	 huidige	 on-
derzoek	 sluit	 daarop	 aan.	 Dit	 maakt	
het	mogelijk	om	de	 resultaten	 te	ver-
gelijken,	trends	te	ontdekken	en	vast	te	

stellen	of	maatregelen	die	de	gemeente	
heeft	genomen	naar	aanleiding	van	de	
vorige	onderzoeken,	effect	hebben	ge-
had.

Klanttevredenheid 
Naast	dit	algemene	onderzoek	voert	de	
gemeente	in	de	maand	november	ook	
diverse	 klanttevredenheidsonderzoe-
ken	uit.	Inwoners	die	onlangs	contact	
met	 de	 gemeente	 hebben	 gehad,	 bij-
voorbeeld	 telefonisch,	 via	 e-mail	 of	
aan	 het	 loket,	 kunnen	 benaderd	 wor-
den	 om	 aan	 een	 dergelijk	 onderzoek	
mee	 te	 werken.	 Ook	 dit	 onderzoek	
wordt	door	TNS	NIPO	uitgevoerd	en	
de	 resultaten	 hiervan	worden	 tegelijk	
met	de	resultaten	van	de	burgerpeiling	
gepubliceerd.	

November; onderzoekmaand in De Bilt
Burgerpeiling en Klanttevredenheid wordt gemeten

Burgemeester ontvangt eerste 
exemplaar herdenkingsboekje 

door Guus Geebel

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Huize het Oosten op 
donderdag 27 oktober reikte voorzitter Herman van Nouhuys 

van de vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten het eerste 
exemplaar van ‘Bestemming Bereikt’ uit aan burgemeester 

Gerritsen. Jan Prins schreef dit herdenkingsboekje ter 
gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de loge in Bilthoven.

Van	Nouhuys	zegt	dankbaar	te	zijn	dat	de	burgemeester	bij	de	viering	van	
het	jubileum	van	de	Loge	aanwezig	wilde	zijn.	‘Elkaar	behulpzaam	zijn,	tot	
steun	zijn,	zonder	ontrouw	te	zijn	aan	jezelf	en	voortdurend	gericht	op	een	
meester	 die	 de	 volmaaktheid	 daarin	 uitdrukt,	 is	 een	 belangrijk	 uitgangs-
punt	 van	 een	 vrijmetselaar.	 Ik	 stel	mij	 voor	 dat	 een	 goede	 burgemeester	
niet	 anders	dan	vrijmetselaars	 zouden	willen	 zijn’,	 zegt	Van	Nouhuys	 in	
zijn	toespraak.	Hij	vertelt	dat	de	gemeente	met	vier	loges,	waarvan	De	Ster	
in	het	Oosten	de	grootste	van	het	land	is,	de	hoogste	metseldichtheid	van	
Nederland	heeft.	‘Burgemeester,	u	bent	rijk	met	zoveel	broederschap	in	uw	
gemeente.’	De	auteur	van	‘Bestemming	Bereikt’	Jan	Prins	vertelt	vervol-
gens	een	en	ander	over	de	totstandkoming	van	het	jubileumboekje.
‘De	hoge	dichtheid	aan	vrijmetselaars	in	deze	gemeente	doet	ook	wat	met	
deze	 gemeente’,	 aldus	 burgemeester	 Gerritsen.	 ‘Vrijmetselarij	 is	 voor	
niet-vrijmetselaars	 altijd	 wat	 intrigerend.	 Maar	 bij	 verdere	 verdieping	 in	
de	activiteiten	van	vrijmetselaars	 in	georganiseerd	verband	ontdek	 je	dat	
het	mensen	zijn	die	door	het	onderzoek	van	zichzelf	en	het	onderzoek	van	
hun	leven	een	bijdrage	leveren	aan	de	manier	waarop	we	hier	een	samen-
leving	vormen.’	De	burgemeester	prijst	zich	daarom	gelukkig	met	zoveel	
vrijmetselaars	in	de	gemeente	De	Bilt,	omdat	ze	een	hele	belangrijke	bij-
drage		leveren	aan	hoe	wij	in	deze	gemeente	samenleven.	Gerritsen	noemt	
het	 boekje	 ‘Bestemming	 Bereikt’	 een	 belangrijke	 bijdrage	 aan	 de	 lokale	
geschiedenis.	‘De	metseldichtheid	is	hier	heel	hoog,	maar	mede	door	een	
hoge	metseldichtheid	is	De	Bilt	niet	dichtgemetseld.’				

Burgemeester Gerritsen krijgt ‘Bestemming Bereikt’ op een bijzondere 
wijze uitgereikt.



VOORDEEL HELE WEEK

Kalfsschnitzels & 
kalfsoesters

Sucadelappen

Speklappen 
naturel of gemarineerd

500
gram 3.49

100
gram 2.49

500
gram 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 november
t/m woensdag 9 november

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 biefstukjes
4 schnitzels
8 tartaar

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG (GELDIG OP DONDERDAG 3 NOV.)

Cervelaat
Rosbief
Fricandeau

Hammousse
Filet Americain
Sellerysalade

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

3x 100
gram 4.49

SALADE-TRIO

100
gram 3.49

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

  DONDERDAG

10 soorten
 vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

VACHERIN MONT DÓR
zachte romige kaas 
gerijpt op berkenhout

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN

100
gram 1.39500

gram 4.75

     Fijne rookworst 5 
stuks 10.-

Onze gouden mét ster bekroonde

t/m woensdag 9 november

NR. 1

KIPFILET GEVULD 
BIESLOOK-ROOMKAAS

Toppertje  van de week!

100
gram 1.25

ORIGINELE 

ZWITSERSE 

EMMENTHALER

6.-

6.-
6.-

Overheerlijke

1 KG 9.98

Vers gewassen

Spinazie
Zak 300 gram

0,49

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Verse 

Pluksla
150 gram

•  Pompoensoep _ LITERBAK  3,95

KOM PROEVEN!!

•  Pompoen rissotto
MET GEVULDE KIP _________100 GRAM  1,25

• Prei gehaktschotel
MET HAM EN KAAS __________100 GRAM  0,89

Heerlijk

Perssinaasappels 
Twee kilo

1,99 0,99

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 7 NOVEMBER, DINSDAG 8 NOVEMBER 

EN WOENSDAG 9 NOVEMBER

Vers gesneden

Bietjes _______________ 500 GRAM  0,99

Comice

Handperen ________ HÉÉL KILO  0,99

Macaroni ____________ 100 GRAM 0,79

Vrijdag en zaterdag

Grootste assortiment unieke

Paddestoelen en 
Pompoenen
Kom kijken en proeven!!
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WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL

16 november Connie Palmen:

Logboek van een onbarmhartig jaar

• Woensdagavond 16 november

• Aanvang 20.00 uur 

• Entree € 10,-- 

• Kaarten vooraf te koop in de boekhandel

•  Locatie: Theaterzaal van 

Kindergemeenschap ‘de werkplaats’, 

Kees Boekelaan 12 in Bilthoven

   Meer info: www.bilthovenseboekhandel.nl

Carol	 B.	 Zuijderhoudt.(1944)	 is	 van	
origine	 bouwkundig	 ingenieur,	 maar	
studeerde	tevens	vergelijkende	gods-
dienstwetenschappen	 met	 als	 speci-
alisatie	mystiek.	Het	is	geen	voor	de	
hand	 liggende	 keuze	 om	 een	 boek	
te	 schrijven	 met	 een	 onderwerp	 dat	
zich	 moeilijk	 laat	 beschrijven.	 Zuij-
derhoudt:	‘Zowel	dit	nieuwe	boek	als	
het	vorige	gaat	over	mystiek.	Mystiek	
heeft	als	einddoel	de	‘wedergeboorte’	
zoals	 dat	 in	 het	 christendom	 wordt	
genoemd.	 In	 het	 zen-boeddhisme	 en	
in	 de	Advaita	 Vedanta,	 de	 hindoeïs-
tisch	mystiek,	spreekt	men	over	‘ver-
lichting’.	Het	is	hetzelfde	fenomeen.	

Centraal
Het	 woord	 mystiek	 wordt	 in	 ver-
schillende	 betekenissen	 gebruikt.	 In	
het	dagelijkse	 taalgebruik	 is	mystiek	
vooral	een	bijvoeglijk	naamwoord	en	
betekent	 dan	 geheimzinnig,	 verbor-
gen	of	raadselachtig.	 In	andere	bete-
kenissen	 heeft	 het	woord	 betrekking	
op	 ofwel	 een	 streven	 naar	 dan	 wel	
een	beleving.	In	een	vorig	boek	heeft	
Zuijderhoudt	 de	 christelijke	 mystiek	
zoals	 die	 in	 de	 late	 middeleeuwen	
werd	geleerd,	vergeleken	met	de	Indi-
aase	Advaita	Vedanta.	‘Ik	schreef	het	
voor	mensen	die	georiënteerd	waren	
op	 Advaita,	 een	 stroming	 die	 in	 dit	

land	snel	in	opkomst	is.	In	het	laatste	
boek:	 ‘Meester	 Eckharts	 (theoloog	
en	 mysticus	 uit	 de	 christelijke	 Mid-
deleeuwen)	 mystiek	 in	 de	 praktijk’,	
beschrijf	 ik	 de	 Rijnlandse	 mystiek	
op	 zodanige	 wijze,	 dat	 de	 lezer	 aan	
de	hand	daarvan	het	mystieke	traject	
zelf	kan	gaan.	En	daar	wij	hier	gewor-
teld	zijn	in	een	christelijke	cultuur,	of	
we	dat	nu	praktiseren	of	niet,	ligt	die	
benadering	toch	op	natuurlijke	wijze	
dichter	bij	ons,	dan	die	van	de	boed-

dhist	 of	 de	 hindoe,	 ofschoon	 het	 in	
sommige	 kringen	 tegenwoordig	 een	
beetje	 mode	 lijkt	 om	 die	 oosterse	
benaderingen	 superieur	 te	 stellen	
aan	 het	 christendom.	 Mystiek	 is	 de	
ultieme	 weg	 van	 de	 innerlijke	 een-
wording.	 Dat	 waar	 iedereen	 in	 zijn	
diepste	wezen	 naar	 verlangt;	 bewust	
of	onbewust.

Uitgekeken
Zuijderhoudt	 antwoordt	 op	 de	 vraag	
of	 hij	 denkt,	 dat	 er	 naar	 het	 boek	
wordt	 uitgekeken:	 ‘Omdat	 dit	 boek	
bij	 uitstek	 een	 praktisch	 boek	 is.	 Ik	
heb	 het	 mystieke	 traject	 in	 de	 loop	
der	 jaren	 zelf	 ondergaan,	 alvorens	
het	op	papier	te	zetten.	Er	is	veel	ge-
schreven	over	mystiek	en	vooral	veel	
onzin.	De	betreffende	schrijvers	com-
pileren,	bedenken,	fantaseren	en	redi-
geren	 en	daar	 blijft	 het	 bij.	Zij	 gaan	
zelf	die	mystieke	weg	niet	en	daarom	
ontbreekt	doorgaans	de	authenticiteit	
in	datgene	wat	beschreven	wordt.	Dit	
boek	is	direct,	heel	feitelijk,	gestoeld	
op	 eigen	 ervaring	 en	 toegesneden	
op	de	praktijk.	Het	 is	gericht	op	een	
groep	 zoekers.	 Zoekers	 naar	 inzicht	
in	hun	wezen.	Naar	de	essentie	en	de	
grond	van	hun	bestaan.	Als	blijkt	dat	
daar	werkelijk	 vraag	 naar	 is,	 zal	 het	
ook	bij	dit	boek	niet	blijven’.	

Bilthovense schrijver publiceert zijn volgende boek
Meester Eckharts mystiek in de praktijk

door Henk van de Bunt

Men hoeft er de tijdschriften en nieuwe gepubliceerde boeken maar op na te slaan en men vindt 
wel een artikel over mystiek en aanverwanten. En vooral die aanverwanten zijn er vele in getal. 

Bilthovenaar Carol B. Zuijderhoudt heeft een boek geschreven, dat als leidraad kan dienen om het 
pad van de mystiek werkelijk zelf te gaan. Mystiek, die dient als een weg om te ervaren.

Carol B. Zuijderhoudt: ‘Dit boek 
is een praktisch boek. Ik heb het 
mystieke traject in de loop der jaren 
zelf ondergaan, alvorens het op 
papier te zetten’.

In	 een	 artikel	 in	 het	AD	van	 20	 ok-
tober	 wordt	 gesteld	 dat	 gemeenten,	
waaronder	 De	 Bilt,	 ondernemers	 te-
gen	elkaar	uitspelen,	onvolledige	 in-
formatie	geven	en	 zaken	 te	 laat	 ver-
tellen.	 De	 ondernemers	 zouden	 een	
slechte	relatie	met	de	politiek	hebben	
en	 slecht	 geïnformeerd	 worden	 over	
zaken	die	spelen.	Christiaan	van	Nis-
pen	 tot	 Sevenaer	 (VVD)	 vraagt	 of	
de	 wethouder	 kennis	 van	 het	 artikel	
heeft	 genomen	 en	 wat	 zijn	 reactie	
is	 op	 de	 verschillende	 opmerkingen	
die	 in	 het	 artikel	 genoemd	 worden.	
Wethouder	Ditewig	antwoordt	dat	hij	
kennis	genomen	heeft	van	het	artikel	
en	 naar	 aanleiding	 daarvan	 contact	
heeft	 opgenomen	 met	 de	 voorzitter	
van	 de	 Biltse	 Ondernemersfederatie	
(BOF)	de	heer	Lammert	de	Vries.	Die	
vertelde	verbaasd	en	ontstemd	te	zijn	
over	 de	 opmerkingen	 in	 het	 artikel	
aangaande	de	gemeente	De	Bilt.
Ebbe	 Rost	 van	 Tonningen	 merkt	 op	
dat	 de	 wethouder	 heeft	 toegezegd	
binnen	 een	 maand	 met	 een	 voort-
gangsrapportage	 over	 De	 Kwinke-
lier	 te	komen.	Hij	heeft	die	nog	niet	
ontvangen.	 Wethouder	 Ditewig	 ant-
woordt	 dat	 de	 mogelijke	 scenario’s	
met	betrekking	tot	de	verdere	ontwik-
keling	van	De	Kwinkelier	 inmiddels	
zijn	 uitgewerkt.	 Die	 worden	 in	 het	
college	besproken,	waarna	zo	spoedig	
mogelijk	 een	 besloten	 bijeenkomst	
voor	de	raad	wordt	gehouden.
Rost	van	Tonningen	wil	meer	weten	
over	 een	 onderzoek	 dat	 wordt	 ver-
richt	door	de	provincie	en	de	NS	naar	

de	 mogelijkheden	 voor	 een	 station	
Maartensdijk.	Hij	hoort	geruchten	dat	
daarvoor	het	station	Hollandsche	Ra-
ding	wordt	ingewisseld.	Hij	vindt	uit-
breidingen	van	het	openbaar	vervoer	
wenselijk,	 maar	 geen	 inkrimping.	
Wethouder	 Ditewig	 zegt	 de	 mening	
van	 Rost	 van	 Tonningen	 te	 delen.	
‘Voor	het	college	staat	het	behoud	van	
station	 Hollandsche	 Rading	 voorop.	
Dat	heb	 ik	 in	diverse	overleggen	 la-
ten	weten	met	als	motivering	dat	dit	
station	een	belangrijke	toegangspoort	
is	tot	het	Noorderpark	en	Lage	Vuur-
sche	met	twee	miljoen	bezoekers	per	
jaar.	 We	 hebben	 gezegd	 het	 station	
verder	te	willen	versterken	door	ver-
groting	van	de	P	+	R	en	de	realisering	
van	 een	 OV	 ietsverbinding,	 waar-
over	 de	 provincie	 twee	 jaar	 geleden	
zelf	 initiatieven	 heeft	 voorgesteld.	

De	NS	heeft	aangegeven	dit	station	te	
willen	behouden,’

De	 volgende	 vraag	 van	 Rost	 van	
Tonningen	betreft	het	bedrijf	Euroi-
ber	 in	Groenekan.	Bewoners	hebben	
bezwaar	 ingediend	 tegen	 de	 vergun-
ningaanvraag	 omdat	 er	 onvoldoende	
aandacht	 zou	 zijn	 geweest	 voor	 de	
brandveiligheid	 en	 ontplofingsge-
vaar	 onder	 andere	 door	 de	 geringe	
afstand	 tussen	 de	 dieseltanks	 en	 de	
spoorlijn.	Wethouder	Ditewig	vertelt	
dat	de	omgevingsvergunning	op	2	au-
gustus	2011	is	verleend.	Er	zijn	twee	
bezwaarschriften	ingediend.	De	hoor-
zitting	heeft	op	17	oktober	plaatsge-
vonden.	‘Het	college	is	in	afwachting	
van	het	advies	van	de	adviescommis-
sie	bezwaarschriften	en	neemt	vervol-
gens	een	beslissing	over	het	bezwaar.’	

Vragen uit de raad van 27 oktober
door Guus Geebel

Jhr. Christiaan van Nispen tot Sevenaer.

Duo’s voor harmonium en piano
door Henk van de Bunt

In de Woudkapel in Bilthoven zal op donderdag 3 november 
een concert plaatsvinden met een ontmoeting van harmonium 

en vleugel. De uitvoerenden zijn Caroline Kuijpers aan 
de Blüthnerpiano en Westbroeker Gerard Zwart aan een 

drukwindharmonium van Merklin en Schutze. 

Op	het	programma	 staat	muziek,	 die	 speciiek	voor	deze	 combinatie	ge-
componeerd	of	bewerkt	is.	Ook	zal	er	solo	gespeeld	worden	op	zowel	piano	
als	op	het	harmonium.	Er	is	vooral	muziek	van	Franse	componisten	uit	de	
late	 19e	 en	 vroege	 20e	 eeuw,	 die	 variëert	 van	 ingetogen	 tot	 concertante	
kamermuziek.	

Pleitbezorger
Gerard	Zwart	is	een	warm	pleitbezorger	van	het	harmonium	en	zijn	speci-
ieke	muziek.	De	afgelopen	jaren	heeft	hij	al	meerdere	keren	geconcerteerd	
op	 dit	 instrument.	Vooral	 het	 drukwindharmonium,	 dat	 een	 geheel	 eigen	
klank	heeft,	is	zeer	expressief	en	daarmee	een	kenmerkend	muziekinstru-
ment	van	de	Romantiek.	Die	expressiviteit	wordt	bereikt	door	een	speci-
ieke,	bijzonder	genuanceerde	traptechniek	toe	te	passen	en	dat	levert	schit-
terende	resultaten	op.

Combi
De	combinatie	van	piano	en	harmonium	was	een	honderd	jaar	geleden	vrij	
gebruikelijk,	 maar	 is	 ook	 in	 deze	 tijd	 bijzonder	 en	 zeker	 de	 moeite	 van	
nieuwe	kennismaking	waard.	De	Woudkapel	 is	op	Beethovenlaan	21	 (de	
hoek	met	de	Sweelincklaan)	in	Bilthoven-Noord.	De	aanvang	is	20.00u.,	de	
toegang	is	gratis,	met	een	vrijwillige	collecte	na	aloop.

Gerard Zwart en Caroline Kuijpers in de Woudkapel.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Is de politie nog je beste vriend? (2)

U	herinnert	 zich	wellicht	nog	mijn	 frustratie	en	onmacht	van	een	maand	
geleden	 tijdens	de	 complete	 afsluiting	 rondom	 fort	Blauwkapel	 vanwege	
de	BOM.	Daarbij	wendde	ik	mij	ten	einde	raad	om	hulp	tot	een	agent	die	
op	de	afrit	van	de	A27	stond.	Dat	mocht	niet,	want	er	stond	een	rood	kruis	
boven	die	rijstrook.	Dat	werd	mij	snel	duidelijk	toen	de	briesende	agent	op	
mij	afstevende	en	een	bekeuring	in	het	vooruitzicht	stelde.	Ik	naderde	hem	
stapvoets,	maar	werd	behandeld	alsof	ik	met	180	km	p/u	op	hem	ingereden	
was.	Dagenlang	spookte	het	door	mijn	hoofd	dat	ik	er	misschien	verstandig	
aan	deed	om	een	klacht	 in	 te	dienen,	maar	 ik	deed	het	niet.	Vorige	week	
ontving	ik	post	van	het	Centraal	Justitieel	Incassobureau;	een	beschikking	
ten	bedrage	van	€	186,00.	Ik	vind	dat	niet	terecht.	Dit	keer	ondernam	ik	wel	
actie,	het	bezwaarschrift	is	onderweg.	Wordt	vervolgd…

Saskia van Driel - Groenekan
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Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

Expositie Gemeentehuis De Bilt
28 september | 11 november 2011

Joris Geurts
www.arttraverse.nl

schilderijen

Bart Hesselink werd op 27 oktober 
1911 geboren in een boerengezin in 
Voorthuizen. Op zijn achtste ver-
huisde het gezin naar Amersfoort. Na 
de middelbare school ging hij aan het 
werk en kwam in Boskoop terecht 
bij de bos- en tuinbouwschool. Van 
daaruit deed hij voor de Heidemaat-
schappij allerlei projecten door het 
hele land. In 1939 trouwde hij en ging 
op aanraden van zijn schoonvader 
naar Nederlands-Indië, waar hij ta-
baksplanter werd. Twee van zijn vijf 
dochters werden daar geboren. 

Toen in Indië de oorlog uitbrak werd 
Hesselink via een interneringskamp 
op Sumatra naar de Birmaspoorweg 
vervoerd. Daar verbleef hij onder 
erbarmelijke omstandigheden tot het 
einde van de oorlog. Via Saigon en 
Singapore kwam hij vervolgens op 
het eiland Sabang in Indonesië te-
recht. Daar werd hij herenigd met 
vrouw en kinderen, die in het jappen-
kamp hadden gezeten. Eind 1946 ver-
trok het gezin naar Nederland, maar 
van 1947 tot 1952 verbleef de familie 

opnieuw in Indonesië. Weer in Ne-
derland was Hesselink totdat hij met 
pensioen ging betrokken bij ruilver-
kavelingen. Vanuit Alkmaar werkte 
hij veel op Texel en in de kop van 
Noord-Holland. Bart Hesselink heeft 
zes kleinkinderen en zeven achter-
kleinkinderen. Zijn vrouw overleed in 

1992 en in 1998 nam hij zijn intrek in 
De Akker. Dochter Karin vertelt dat 
zijn gezondheid vrij goed is. ‘Gees-
telijk is het uitstekend en hij werkte 
tot voor kort nog met de computer.’ 
Behalve het feest in De Akker komt 
er ook nog een verjaardagsfeest voor 
de familie.

Honderdste verjaardag 
Bart Hesselink groots gevierd

door Guus Geebel

Met champagne en taart werd donderdag 27 oktober in de foyer van servicefl at De Akker 
in De Bilt de honderdste verjaardag van Engbertus Hesselink gevierd. Familieleden, 

vrienden en medebewoners waren in groten getale aanwezig om hem feliciteren. 
Namens de gemeente kwam burgemeester Arjen Gerritsen de eeuweling gelukwensen.

Burgemeester Gerritsen feliciteert Bart Hesselink.

De raad stelde de Cultuurhistorische 
waardenkaart gemeente De Bilt (eer-
ste selectie) vast. De kaart beschrijft 
vijftig cultuurhistorische waarden die 
kenmerkend zijn voor de gemeente en 
vult het toetsingskader voor ruimtelij-
ke plannen aan. Vanaf 1 januari 2012 
wordt dit wettelijk verplicht. De raad 
nam unaniem een motie van D66 aan 
waarin het college wordt gevraagd 
de waardenkaart, in het kader van de 
viering van het 900-jarig bestaan van 

de gemeente in 2013, in boekvorm 
uit te geven inclusief een cd-rom. Het 
college wil dit project uitvoeren. Het 
zal door middel van externe fondsver-
werving worden gefi nancierd. 
De raad nam kennis van het rekenka-
merrapport ‘Onderzoek naar de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. De 
Biltse kleur nog onvoldoende uit de 
verf’. De aanbevelingen die uit het 
onderzoek voortkomen worden over-
genomen.

De gemeenteraad besloot verder de 
deelname aan de Impuls brede scho-
len, sport en cultuur te continueren. 
Met deze regeling wordt een combi-
natiefunctionaris aangesteld om het 
sport- en cultuuraanbod van brede 
scholen te ondersteunen. Nico Jansen 
(ChristenUnie) geeft in een stemver-
klaring aan het voortzetten te steunen, 
maar tegen uitbreiding te zijn. Hij 
geeft wel zijn steun aan het voorstel. 
[GG]

Uit de raad van 27 oktober
De gemeenteraad besluit unaniem het door B en W ten aanzien van de bouwaanvragen 

van Résidence De Ridderhof geweigerde projectbesluit te bekrachtigen. Het besluit komt 
geheel tegemoet aan een motie die de raad op 27 mei 2010 aannam.

Leeftijd verplichte 
rijbewijskeuring omhoog 

Ouderen van zeventig jaar en ouder moeten medisch worden 
gekeurd als ze hun rijbewijs willen vernieuwen. Nu is het kabinet 

van plan om deze leeftijdsgrens op te trekken naar 75 jaar. 

Het parlement moet de nieuwe regeling nog goedkeuren, maar als dat ge-
beurt, zou deze op 1 juli 2013 moeten ingaan. Tot die tijd geldt in ieder 
geval de huidige leeftijdsgrens van 70 jaar. Het voorstel zal in september in 
de Tweede Kamer worden besproken.
 
Vanaf 1 september a.s. gaat de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 
eerder bericht sturen dat het rijbewijs verloopt, al 24 weken van tevoren. De 
tot nu toe gehanteerde termijn van 18 weken bleek in sommige gevallen na-
melijk te kort. Wie een rijbewijskeuring moet ondergaan, doet er verstandig 
aan om dan direct een afspraak voor een keuring te maken. De procedure 
kan namelijk veel tijd vergen. Dit geldt ook voor chauffeurs jonger dan 70 
met een groot rijbewijs (C/D) en personen van wie de gezondheidstoestand 
invloed kan hebben op het rijden. Ook zij hebben die 24 weken soms hard 
nodig.
 
Afspraak
Voor informatie of het maken van een afspraak dient u te bellen naar het 
landelijk afsprakenbureau van Regelzorg: 088 23 23 300. Ook kunt u heel 
gemakkelijk zelf online een afspraak maken: www.regelzorg.nl . Regelzorg 
organiseert regelmatig keuringsdagen op meer dan 225 locaties in Neder-
land, waaronder Locatie: SWO De Zes Kernen. Jasmijnstraat 6, De Bilt. 
Eerstkomende data 18 november, 2 en 16 december 2011 en vervolgens 
twee keer per maand.

MBO-uitje naar Dolfi narium
In het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen ging een aantal medewerkers van de Rabobank Utrechtse 
Heuvelrug vestiging De Bilt op dinsdag 25 oktober een dag uit naar het Dolfi narium in Harderwijk met ca. 25 
cliënten van De Linde (afdeling Korenveld) – Altrecht. De Linde biedt diverse vormen van klinische behandeling 
en begeleiding aan cliënten van zestig jaar en ouder. De behandeling is gericht op het verminderen van en leren 
omgaan met beperkingen in het dagelijks functioneren. Zo wordt de zelfredzaamheid vergroot en is de cliënt in staat 
om zo onafhankelijk mogelijk te functioneren. Deze match is ontstaan op De Beursvloer De Bilt dankzij Samen 
voor De Bilt.

Medewerkers van de Biltse Rabobank voor het vertrek. [foto Reyn Schuurman]

Informatiepunt Melkweg geopend
Op maandag 10 oktober is het informatiepunt voor het 

project Melkweg geopend. Vanaf nu kunnen belangstellenden 
elke woensdag van 15.00 tot 18.00 uur terecht bij basisschool 

Wereldwijs (locatie voormalige Laurensschool) om meer 
te weten te komen over de plannen en de werkzaamheden 

rondom de Melkweg. 

Tijdens de feestelijke opening werd teruggeblikt op de afgelopen periode 
waarin veel werk is verzet om tot de realisatie van het Cultureel Educa-
tief Centrum en de woningbouw in het gebied te komen. Daarnaast deelde 
wethouder Arie-Jan Ditewig mee dat het bestemmingsplan onherroepelijk 
is. De raad heeft het bestemmingsplan in januari van dit jaar goedgekeurd. 
Daarmee trad het bestemmingsplan al in werking. Er werden echter twee 
beroepschriften ingediend tegen het bestemmingsplan bij de Raad van Sta-
te. Op 5 oktober is het ingestelde beroep ongegrond verklaard. Dit betekent 
dat na het verlenen van de noodzakelijke vergunning het bouwen van het 
Cultureel Educatief Centrum kan starten.

Informatiepunt
In het informatiepunt kunnen belangstellenden terecht met vragen over het 
project Melkweg. Daarnaast zijn er de planning van de werkzaamheden, het 
ontwerp van het Cultureel en Educatief Centrum en het inrichtingsplan van 
de openbare ruimte te zien. In het informatiepunt wordt een animatiefi lm 
afgespeeld, waarin de bezoeker meegenomen wordt door het plangebied in 
de toekomst om zo een goed beeld te kunnen vormen van hoe het er straks 
uit gaat zien. Naast het informatiepunt kunnen belangstellenden ook terecht 
op www.melkwegdebilt.nl. 

Er was gelijk al redelijke belangstelling voor het op 10 oktober geopende 
informatiepunt van het Melkwegproject.
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GRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 

TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

Fashion for eve ry age

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

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR

maak dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

NIEUW: 
Idyl poducten 
voor de voeten

AANBIEDING:
Lip� nity van 
Max Factor

2 VOOR 20.00 EURO

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

-  Klanten die een wintercontrole laten 

uitvoeren hebben de hele winter 

gratis starthulp in hun regio, 

informeer naar de voorwaarden.

-  Het is nu tijd voor de 

bandenwissel!

-  Winterbanden al vanaf € 49,- 

vraag nu een scherpe offerte aan 

met eerste jaar gratis stalling!

De Maand november is wintercontrolemaand! €19,95 
Maak nu een afspraak!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 

 

  

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

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

3,95

Mueslibrood
400 gram

Roomboter-
speculaasstaaf

2,95

06 - 53 14 67 33

Over twee weken..

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

..is Sinterklaas 

in het land!

Volop 

schoen-

cadeautjes 

bij Primera!

We zijn er klaar voor!
Vrijdag 18 november is het 

weer schoentje zetten voor álle 
kinderen bij Kapper Hans. 

Info: bel 212455 
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Tineke van HoeijenDE BILT

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

De Bilt 900 jaar? Op een verjaardagsfeest, 

nota bene van je eigen gemeente, mag 

muziek niet ontbreken. Als geboren en ge-

togen Biltse en voorzitter van de Konink-

lijke Biltse Harmonie, heb ik het voortouw 

genomen samen met 2 andere orkesten de 

Grand Finale van het muziekweekend 2013 

te organiseren. Hoe kun je dat beter doen 

dan met alle orkesten en koren uit de ge-

meente samen één podium te beklimmen 

en gezamenlijk te musiceren tijdens het 

muziekweekend in 2013 voor alle inwoners 

van de gemeente De Bilt?

Waarom ik nog steeds in De Bilt woon? Een 

centrale rustige woonomgeving nabij de 

stad, met een prachtig bos waar ik dage-

lijks, vergezeld van mijn honden, de stress 

van alle dag achter me laat en natuurlijk de 

KBH waar ik wekelijks muziek maak.

In	 2010	 werden	 tijdens	 de	 voedsel-
actie	 53.000	 voedselpakketten	 inge-
zameld.	Dit	jaar	is	het	streefgetal	van	
55.000	 voedselpakketten.	 Het	 is	 de	
bedoeling	dat	de	eerste	20.000	voed-
selpakketten	voor	Kerst	op	de	plaats	
van	bestemming	terechtkomen.

Supermarkten en kerken
Meer	dan	600	supermarkten	verlenen	
hun	medewerking	aan	de	Voedselac-
tie.	 Dorcas-vrijwilligers	 delen	 voed-
sellijstjes	uit	aan	het	winkelende	pu-
bliek.	Op	deze	lijstjes	staan	producten	
die	 in	 de	 voedselpakketten	 worden	
gestopt.	 De	 klanten	 kunnen	 één	 of	
meerdere	producten	van	het	lijstje	ko-

pen	 en	 afgeven	 aan	 de	 vrijwilligers.	
Op	2	november	wordt	in	veel	kerken	
Dankdag	 voor	Gewas	 en	Arbeid	 ge-
vierd.	Honderden	kerken	zamelen	tij-
dens	deze	diensten	voedsel	in.	

Sorteren van voedsel
Direct	na	de	voedselinzameling	wor-
den	de	etenswaren	naar	verschillende	
regiocentra	 gebracht.	 Daar	 zorgen	
honderden	 vrijwilligers	 ervoor	 dat	
al	 het	 voedsel	 wordt	 uitgesorteerd	
en	 in	 pakketten	wordt	 ingepakt.	 Zo-
dra	 de	 voedselpakketten	 verzend-
klaar	 zijn	 gemaakt,	 gaan	 vrijwillige	
chauffeurs	 op	 pad	 naar	Oost-Europa	
om	 de	 pakketten	 daar	 af	 te	 leveren.	

Ze	 zorgen	 vaak	 zelf	 voor	 een	 ge-
sponsorde	 vrachtwagencombinatie.		
De	 overige	 transportkosten	 worden	
betaald	van	giften	die	tijdens	de	Dor-
cas	Voedselactie	in	de	collectebussen		
worden	gedeponeerd.	Meer	informatie:		
www.dorcasvoedselactie.nl.

Maartensdijk
In	Maartensdijk	wordt	op	vrijdag	4	en	
zaterdag	5	november	de	Dorcas	Voed-
selactie	gehouden	bij	de	C1000	ves-
tiging	aan	het	Maertensplein.	 Jonge-
ren	die	voor	Maatschappelijke	Stage	
wat	uren	willen	helpen,	zijn	van	harte	
welkom.	Inlichtingen	bij	Corrie	Bos-
man	Tel.	035	5770924.

Zestiende Dorcas Voedselactie
Dit jaar wordt in de week van 30 oktober tot en met 6 november voor de zestiende keer 

de Dorcas Voedselactie gehouden. Op meer dan duizend locaties in Nederland wordt voedsel 
ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa. Bij deze actie zijn meer dan 400 kerken, 

600 supermarkten en ruim 6.000 vrijwilligers betrokken. 

Van	 donderdag	 27	 tot	 en	 met	 zater-
dag	 29	 oktober	 hebben	 de	 vrijwilli-
gers	van	de	Vereniging	voor	Samen-
levingsopbouw	van	WVT	alle	 zeilen	
bijgezet	om	de	bazaar	en	de	rommel-
markt	 in	 goede	banen	 te	 leiden.	Van	
oud	tot	jong,	en	dat	is	best	bijzonder	
want	meestal	 zijn	 vrijwilligers	 nogal	
op	 leeftijd,	 werden	 kramen	 bemand,	
lootjes	 verkocht,	 geld	 gewisseld,	 de	
catering	gedaan,	en	alle	andere	werk-
zaamheden	 die	 deze	 dagen	 nodig	
waren.	 Dat	 deze	 dagen	 enorm	 veel	
publiek	 trokken,	 was	 geen	 wonder:	
de	kwaliteit	van	de	ingezamelde	goe-
deren	en	de	manier	waarop	ze	werden	
aangeboden	was	in	het	algemeen	uit-
stekend,	 terwijl	 de	 prijzen	 meer	 dan	
schappelijk	 waren.	 Jochies	 leefden	
zich	 uit	 in	 de	 schietkraam,	 kinderen	

die	 een	 prijs	 hadden	 gewonnen	 bij	
het	 Rad	 van	Avontuur	 mochten	 zelf	
een	keuze	doen	uit	een	aantal	prach-
tige	prijzen.	Op	zaterdag	konden	nog	
meer	 ruimtes	 van	 het	 pand	 aan	 de	
Talinglaan	 in	 Bilthoven	 worden	 be-
nut,	 zodat	 tijdens	 de	 rommelmarkt	
ook	grote	spullen	aan	het	assortiment	
konden	 worden	 toegevoegd.	 De	 di-
verse	bazaardagdelen	en	de	zeer	druk	
bezochte	 rommelmarkt	 op	 zaterdag-
morgen	 hebben	 in	 totaal	 een	 netto	
resultaat	 opgeleverd	 van	 €	 19.800.	
Dit	werd	bereikt	dankzij	de	inzet	van	
zo’n	 honderdtwintig	 medewerkers	
van	WVT,	en	dankzij	de	Biltse	mid-
denstand	en	de	vele	inwoners	die	hun	
overtollige	 spullen	 ter	 beschikking	
stelden.	Met	dit	geld	bekostigt	WVT	
de	‘extra’	dingen	voor	de	vereniging.	

In	 het	 verleden	 konden	 bijvoorbeeld	
een	 bus,	 nieuwe	 verlichting,	 een	 ge-
luidssysteem	en	nieuwe	toiletten	wor-
den	 aangeschaft.	 Wie	 lid	 wordt	 van	
WVT	-	en	dat	kost	maar	heel	weinig!	
-	 kan	 deelnemen	 aan	 allerlei	 activi-
teiten	en	cursussen	die	in	het	gebouw	
aan	 de	 Talinglaan	 worden	 georgani-
seerd.	Nieuw	dit	 jaar	 is	dat	kinderen	
tot	16	 jaar	met	een	U-pas	gratis	mo-
gen	 deelnemen	 aan	 sportactiviteiten.	
Het	eerstvolgende	Repair	Café,	waar	
deelnemers	 onder	 begeleiding	 van	
experts	 hun	 kapotte	 spullen	 kunnen	
komen	repareren,	valt	op	zaterdag	19	
november	van	12.00-16.00	uur.	[LvD]

Het glaswerk blonk je tegemoet en er was veel belangstelling voor.

Pools bezoek aan de 
gezondheidssector De Bilt 

Van 10 tot 15 oktober was een groep medewerkers uit de 
gezondheidssector van de Poolse gemeente Miescisko te gast. 

De Bilt onderhoudt een vriendschapsband met Miescisko en al 
twintig jaar zijn er warme contacten tussen de beide gemeentes. 

Regelmatig	 zijn	 er	 uitwisselingen	 tussen	 beroepsgroepen.	De	 organisatie	
van	 deze	 uitwisselingen	 is	 in	 handen	 van	 de	 stichting	 ‘Razem’.	Ditmaal	
was	er	een	’medische’	groep,	bestaande	uit	arts	en	verpleegsters	van	het	ge-
zondheidscentrum	in	Miescisko,	een	wijkverpleegster,	een	fysiotherapeute	
en	een	schoolhygiëniste.	Er	was	een	druk	programma,	waarin	verschillende	
instellingen	in	en	om	De	Bilt	werden	bezocht.	

De	groep	was	bijzonder	 geïnteresseerd	 in	 de	organisatie	 van	de	gezond-
heidszorg	 in	 Nederland.	 Door	 rondleidingen	 en	 gesprekken	 bij	 Gezond-
heidscentra	 in	De	Bilt	en	 in	Terwijde	en	het	Tandheelkundig	Centrum	in	
Maartensdijk	konden	veel	vragen	beantwoord	worden.	Ook	werden	er	idee-
en	opgedaan,	waarmee	men	in	Mieścisko	aan	de	slag	kan	gaan.	Veel	indruk	
maakte	 het	 revalidatiecentrum	 de	Trappenberg	 in	 Huizen	 waar	 ingegaan	
werd	op	de	behandeling	van	volwassenen	en	kinderen	na	een	ongeluk	of	
ziekte.De	Poolse	gasten	maakten	ook	kennis	met	de	zorg	voor	ouderen	door	
een	rondleiding	in	het	Woon-	en	zorgcentrum	De	Koperwiek	in	Bilthoven.

(Sjef Vossen)

Bezoek aan Huisartsenpraktijk/Gezondheidscentrum aan de Hessenkamp 
in de Bilt.

In	 de	 unieke	 voorstellingen	 verster-
ken	 tekst	 en	 muziek	 elkaar	 zodanig,	
dat	 een	 nieuwe	 kunstvorm	 ontstaat.	
Contrapunt	is	een	raamvertelling	over	
een	 vrouw	 die	 de	 Goldbergvariaties	
op	piano	instudeert.	Ivo	Janssen	voert	
de	Goldbergvariaties	 integraal	uit	 en	
Anna	Enquist	leest	uit	de	roman	Con-
trapunt	op	bijpassende	plaatsen	voor,	

zodat	tekst	en	muziek	een	verbinding	
met	elkaar	aan	gaan.	

Kaarten
De	voorstelling	vindt	plaats	op	don-
derdag	24	november	om	20.00	uur	in	
het	RIVM,	A.	van	Leeuwenhoeklaan	
9	 in	 Bilthoven.	 De	 deur	 gaat	 open	
om	19.30	uur.	Kaarten	zijn	verkrijg-

baar	 bij	 de	Bilthovense	Boekhandel,	
Bouwman	 Boeken	 en	 Bibliotheek	
Bilthoven	en	Maartensdijk.	
De	 avond	 wordt	 georganiseerd	 door	
het	 Schrijverspodium	 De	 Bilt.	 Na	
aloop	 van	 de	 voorstelling	 is	 het		
mogelijk	boeken	te	kopen	en	te	laten	
signeren.	 Zie	 ook	 www.bibliotheek-
debilt.nl	

Concertlezing Contrapunt 
Donderdag 24 november a.s. treden Anna Enquist en Ivo Janssen met hun concertlezing Contrapunt 

op in het gebouw van het RIVM in Bilthoven. In 2001 begonnen schrijfster Enquist en pianist Janssen 
hun muzikaal-literaire samenwerking. De  jaren daarna volgden honderden concerten in Nederland, 

Duitsland, Oostenrijk, België en Frankrijk. 

Ivo Janssen en Anna Enquist. (foto Bert Nienhuis)

WVT-bazaar en rommelmarkt drukker dan ooit



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

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92

repareren

en vermaken

sieraden

Hessenweg 173-175, De Bilt

030 - 2201879

www.robvaneck.nl

Professioneel, betrokken & dichtbij

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

info@parelpromotie.nl • www.parelpromotie.nl

Bestel tijdig uw eindejaarsgroet. We hebben een 

uitgebreide collectie kerst- en nieuwjaarskaarten.

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

Over 8 weken is het Kerstmis

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

HERFSTACTIE
Tijdens uw bezoek in onze 

salon, maakt u kans op 
10% TOT 25% 

PRODUCTKORTING 
of een 

GRATIS VERZORGINGSPAKKET 
ter waarde van € 30,-

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

SMULSTEEN

De met vlees en groente gevulde steen wordt 

op authentieke wijze, in één keer in de oven 

op 180° C en in 25-30 minuten, gegaard. 

Door de bijgeleverde houders kan de steen 

op tafel gepresenteerd worden. Zo kunt u 

direct aan tafel genieten van een complete , 

sfeervolle, ambachtelijke en verse maaltijd. 

De feestelijke Smulsteen is ook ideaal als 

alternatief voor gourmetten

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Met o.a. romige aardappelpuree, veel prei, room, 

ei, spekjes

TRADITIONELE 

BOERENPREISTAMPPOT

 100 GRAM 0,98

Met o.a. varkenshaas, paddenstoelen, 

champignons, room

VARKENSHAAS IN 

BOSPADDESTOELENROOMSAUS

 100 GRAM 1,55

Ouderwets lekker, om te stoven, met gratis kruiden

RUNDERRIBLAPJES 500 GRAM 6,25

Uit onze wildhoek: lekker bij de zuurkool

FAZANTENFILET

 100 GRAM 2,75

Vers voor u gefileerd: smelt op de tong; supermals

HAZENRUGFILET 100 GRAM 3,75

Iets aparts: alleen opwarmen; ca 20 min. in de 

oven op 150°C

GEKONFIJTE EENDENBOUT

 PER STUK NU 4,50

Populairste vleeswarenduo van Nederland

100 GRAM BEENHAM & 

100 GRAM GEBRADEN ROSBIEF

 SAMEN VOOR 3,98

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 5 november

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

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

Curry kruidenpasta’s  
uit Thailand
Deze groene en rode 
kruidenpasta’s vormen de basis 
voor een echte, heerlijke Thaise 
curry! Nu met 25% korting; 
van € 1,19 voor € 0,89

Wie zoet is krijgt 
letters
We verkopen alle 
chocoladeletters van 
Tony Chocolonely en 
Fair Trade Original

In aanloop 
naar de 
Kerst…

Per 2 november in de winkel: kerststallen, 
Novib-kalenders en kerstkaarten van  
Unicef en  Amnesty International.

De Bilt Fairtrade Gemeente
De Wereldwinkel kijkt terug op een prachtig feest en dankt alle 
mensen en bedrijven die daaraan hebben bijgedragen. Bijzonder 
heugelijk was de uitreiking van de titel Fairtrade Gemeente.  
Hiermee is fairtrade in onze gemeente extra op de kaart gezet.

Schalen uit Tunesië
De schalen worden gemaakt in Nabeul, Tunesië, 
door een familiebedrijf met 20 werknemers. De 
patronen voor de schalen worden ontworpen 
door vier dove vrouwen. 
Prijzen van € 5,- tot € 45,-

De hele maand november 10% korting

Cadeaus met een verhaal

De mooiste van  
het land
In onze Najaarsfolder  
staan ‘Sprookjes’ 
centraal. De folder 
staat vol echte fairtrade 
cadeaus en veel 
speciale aanbiedingen

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

De mooiste 
 van het 
   land
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advertentie

Vogelvoedermand 

incl. vogelvoer. Per stuk

van 16,95Cvoor

8,95

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Vogelvoedermand 
met dak

Deze	 kwam	 beschikbaar	 doordat	
ze	 werd	 afgestoten	 door	 Stichting	
Cordaan,	in	Maartensdijk	onder	meer	
bekend	als	beheerder	van	Dijckstate.’	
Het	 heeft	 veel	 tijd	 gekost	 voordat	
dit	 allemaal	 geregeld	was’,	 vertellen	
voorzitter	Douwe	Tijsma	en	secretaris	
Annemieke	Roestenberg.	Ze	zijn	bei-
den	blij	met	het	uiteindelijke	resultaat.	
Het	 oude	 gebouw	 achter	 het	 voor-
malige	gemeentehuis	was	al	 jaren	 in	
slechte	staat	en	deed	alleen	nog	dienst	
als	opslagruimte.	Bijeenkomsten	van	
het	 Jeugd	 Rode	 Kruis	 en	 de	 cursus-
sen	vonden	veelal	plaats	in	Dijckstate	
of	 in	 de	Ontmoetingskerk.	 In	 de	 het	
conceptplan	 voor	 de	 ontwikkeling	
van	 het	 terrein	 rond	 het	 voormalige	
gemeentehuis	 was	 er	 geen	 plaats	
meer	voor	het	Rode	Kruis.	Er	is	nog	
gekeken	naar	de	mogelijkheid	om	een	
ruimte	 te	 krijgen	 in	 het	 nieuwe	plan	
maar	dit	bleek	uiteindelijk	inancieel	
niet	haalbaar.	Er	is	veel	overlegd	met	
de	gemeente	die	 het	Rode	Kruis	 het	
liefst	 zo	gauw	mogelijk	zag	vertrek-
ken.	 Moeizame	 onderhandelingen,	
voornamelijk	 gevoerd	 door	 Anne-
mieke	Roestenberg,	hebben	uiteinde-
lijke	toch	tot	een	oplossing	geleid.	Zij	
vond	deze	periode	toch	wel	een	grote	
belasting.	

Oplossing
De	 oplossing	 kwam	 in	 beeld	 in	 de	
vorm	van	de	recreatiezaal	in	Touten-
burg.	Woonstichting	SSW	werd	per	1	
juli	2011	de	nieuwe	eigenaar	hiervan.	
In	de	recreatiezaal	vonden	voorname-
lijk	 activiteiten	 plaats	 voor	 ouderen,	
onder	 meer	 een	 ouderensoos	 maar	
ook	 bijvoorbeeld	 de	 eigen	 boeken-

uitleen	van	Toutenburg.	SSW	toonde	
zich	bereid	met	het	Rode	Kruis	om	de	
tafel	 te	 gaan	 zitten.	 Het	 heeft	 er	 toe	
geleid	 dat	 het	 Rode	 Kruis	 voor	 een	
periode	van	20	jaar	huurder	is	gewor-
den	 van	 deze	 zaal.	 Dat	 is	 mogelijk	
geworden	door	de	inanciële	regeling	
met	 de	 gemeente	 bij	 de	 overdracht	
van	 de	 oude	 locatie,	 maar	 ook	 door	
een	 bijdrage	 uit	 de	 zogenaamde	 be-
stemmingsreserve	van	het	Rode	Kruis	
zelf.	Per	1	juli	werd	formeel	de	huur	
opgezegd	aan	de	huidige	gebruikers.

Laagdrempelig
Dat	wil	niet	zeggen	dat	die	dus	gaan	
vertrekken.	 Integendeel	 zelfs.	 ‘Wij	
zijn	 een	 maatschappelijke	 organisa-
tie’,	zegt	Douwe	Tijsma.	 ‘We	willen	
graag	dat	er	zoveel	mogelijk	gebruik	
wordt	 gemaakt	 van	 onze	 accommo-
datie.’	 De	 aanvankelijke	 angst	 bij	
sommige	gebruikers	dat	dit	voor	hen	
einde	verhaal	in	Toutenburg	zou	zijn	
is	dus	ongegrond.	Er	is	inmiddels	een	
plezierig	overleg	geweest	met	de	hui-
dige	gebruikers	om	goed	te	inventari-
seren	wie	er	allemaal	gebruik	maken	
van	de	zaal	en	wat	ze	er	precies	doen.	
Dat	 moet	 allemaal	 nauwkeurig	 wor-
den	vastgelegd.	

Tijsma:	 ‘We	willen	dat	onze	accom-
modatie	 maximaal	 gebruikt	 gaat	
worden’.	Zelf	zal	het	Rode	Kruis	de	
ruimte	 gaan	 gebruiken	 voor	 de	 bij-
eenkomsten	van	het	Jeugd	Rodekruis,	
voor	het	geven	van	EHBO-	en	reani-
matiecursussen	 en	 voor	 de	 welfare	
activiteiten.	Opslag	van	goederen	en	
voorraad	vindt	 voor	het	 grootste	ge-
deelte	 bij	 de	 vestiging	 in	 De	 Bilt	

plaats.	Hier	staat	ook	de	Rode	Kruis	
bus.	In	overleg	met	de	huidige	gebrui-
kers	 van	Toutenburg	worden	 nu	 alle	
praktische	 zaken	 geregeld.	 Tijsma:	
‘Het	geheel	moet	een	laagdrempelige	
en	 maatschappelijke	 functie	 krijgen	
voor	de	inwoners	van	Maartensdijk.’

Schuifwand
De	 ruimte	 zelf	 zal	 niet	 zo	 heel	 veel	
veranderen	 is	 de	 verwachting	 van	
Douwe	Tijsma	 en	Annemieke	 Roes-
tenberg.	 Wel	 zal	 er	 een	 schuifwand	
worden	 aangebracht	 die	 volgens	 de	
plannen	deze	week	al	zal	worden	ge-
plaatst.	De	ruimte	zal	zo	in	twee	afde-
lingen	worden	 verdeeld	 die	 geschikt	
zullen	zijn	voor	onder	meer	het	geven	
van	cursussen.	De	vloerbedekking	 is	
wel	aan	vervanging	toe	en	ook	dat	zal	
binnenkort	 gebeuren.	 Het	 aanleggen	
van	een	ringleiding	staat	eveneens	op	
het	 programma.	 De	 nog	 nieuwe	 en	
moderne	keuken	van	de	zaal	zal	ook	
blijven.	Er	is	nog	veel	te	regelen.	‘Dat	
vind	 ik	 eigenlijk	 nog	 het	 leukste’,	
vertelt	Tijsma.	De	bedoeling	is	dat	er	
twee	beheerders	voor	de	ruimte	gaan	
komen.	 Op	 2	 november	 komt	 het	
Jeugd	 Rode	 Kruis	 voor	 het	 eerst	 bij	
elkaar	in	de	nieuwe	accommodatie.

Tevreden
Roestenberg	 en	 Tijsma	 zijn	 allebei	
heel	 tevreden	 met	 het	 uiteindelijke	
resultaat.	Ze	hopen	op	een	intensieve	
samenwerking	 met	 alle	 gebruikers.	
Beiden	 verwachten	 zelfs	 dat	 er	 nog	
meer	 gebruik	 zal	 worden	 gemaakt	
van	de	 ruimte.	Plannen	voor	een	of-
iciële	opening	zijn	er	nog	niet.	Daar-
voor	is	men	nu	nog	te	druk	bezig	om	

alles	 te	 regelen.	 Wel	 hoopt	 men	 de	
Nieuwjaarsreceptie	 in	 2012	 al	 in	 de	
nieuwe	 zaal	 te	 houden.	 Het	 idee	 is	
om	dat	 hierna	 om	 en	 om	 in	De	Bilt	
en	 Maartensdijk	 te	 gaan	 doen.	 Met	
de	totstandkoming	van	de	nieuwe	ac-
commodatie	is	er	een	einde	gekomen	
aan	 een	 lange	 periode	 van	 onzeker-
heid	 voor	 het	Rode	 Kruis.	 Grote	 te-

vredenheid	 derhalve.	 Zijn	 er	 verder	
geen	wensen	meer?	Ja	toch.	‘We	zijn	
naarstig	 op	 zoek	 naar	 een	 nieuwe	
penningmeester’,	 vertelt	 Annemieke	
Roestenberg.	 ‘De	 huidige	 kan	 deze	
taak	 er	 bij	 zijn	 huidige	 werkzaam-
heden	 helaas	 niet	 meer	 bij	 doen’.		
Meer	over	het	Rode	Kruis	op	www.
rodekruis-debilt.nl.	

Rode Kruis is blij met nieuwe huisvesting 
voor haar activiteiten in Maartensdijk

door Martijn Nekkers

Op 25 oktober is de overeenkomst getekend tussen de gemeente De Bilt en het Rode Kruis 
afd. De Bilt/Maartensdijk waarbij de laatste haar locatie achter het voormalige gemeentehuis 

overdraagt aan de gemeente. Het Rode Kruis gaat haar activiteiten in Maartensdijk voortzetten 
in de voormalige recreatiezaal van het complex Toutenburg aan de Kievitlaan. 

Annemieke Roestenberg en Douwe Tijsma hijsen voor de eerste keer de 
Rode Kruis vlag bij hun nieuwe onderkomen in complex Toutenburg aan de 
Kievitlaan.

Liesbeth	 Gort,	 jurylid	 van	 Fairtrade	
Campagne	 Nederland,	 reikte	 op	 za-
terdag	 29	 oktober	 een	 bord	 uit	 aan	
burgemeester	Gerritsen	en	wethouder	
Mittendorff	waarop	met	grote	 letters	
stond	 dat	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 zich	
Fairtrade	gemeente	mag	noemen.	Zij	
feliciteerde	de	gemeente,	die	drie	jaar	
geleden	al	besloot	Fairtrade	gemeente	
te	worden	en	sindsdien	alle	aanbeste-
dingen	duurzaam	doet.	Nog	geen	jaar	
geleden	is	een	fairtrade	werkgroep	in	
het	 leven	 geroepen	 die	 in	 korte	 tijd	
erin	 is	 geslaagd	 het	 beoogde	 doel	
te	 bereiken.	 Behalve	 dat	 een	 lokale	
werkgroep	moet	worden	opgericht	en	
dat	het	gemeentebestuur	positief	moet	
staan	tegenover	het	predicaat,	zijn	an-
dere	 vereisen	 dat	 winkels	 en	 horeca	
bereid	zijn	om	fairtrade	producten	in	
te	kopen	en	verkopen	c.q.	gebruiken.	
Lokale	 organisaties	 zoals	 scholen,	
kerken	en	verenigingen	en	bedrijven	
fairtrade	producten.	gebruiken	en	ac-
tiviteiten	 organiseren	 om	 de	 kennis	
over	en	de	betrokkenheid	bij	fairtrade	
te	 vergroten,	 zorgen	 dat	 er	 veel	me-
dia-aandacht	naar	fairtrade	uitgaat	en	
dat	de	gemeente	maatschappelijk	ver-
antwoord	ondernemen	bevordert.	 ‘In	
deze	 gemeente	 is	 dat	 breder	 getrok-

ken,	omdat	ook	de	RIVM,	de	PLUS	
en	 de	 Grontmij	 zich	 voor	 fairtrade	
zijn	gaan	 inzetten.”	Gort	gaf	alle	 in-
woners	van	de	gemeente	De	Bilt	nog	
een	 opdracht	 mee:	 ‘Vraag	 in	 lokale	
winkels	 en	 in	 horecagelegenheden	
naar	fairtrade	producten,	zodat	er	nog	
meer	in	hun	assortiment	komen	of	in	
gerechten	 worden	 verwerkt’,	 aldus	
Gort.	 ‘Koop	met	zijn	allen	de	goede	

producten,	 daar	 wordt	 iedereen	 be-
ter	 van.’	 Een	 volgende	 actie	 staat	 al	
op	 stapel:	 op	 zaterdag	 12	 november	
krijgt	 Sinterklaas	 het	 Fairtrade	 Ver-
langlijstje	 van	 Nederland	 overhan-
digd.	 Met	 de	 actie	 wil	 de	 Fairtrade	
Gemeente	 campagne	 zorgen	 dat	 tij-
dens	de	feestdagen	dit	jaar	nog	meer	
mensen	in	Nederland	worden	verrast	
met	een	fairtrade	cadeau.	[LvD]

Pompoenen-geproef 
bij Landwaart

Op	vrijdag	4	en	zaterdag	5	november	a.s.	kan	er	gedurende	beide	dagen	bij	
Landwaart	aan	het	Maartensdijkse	Maertensplein	volop	geproefd	worden		
van	alle	hapjes,	 soep,	kant-	en	klaar	gerechten	enz.	en	van	het	door	col-
lega	en	buurman	Bakker	Bert	Bos	gebakken	pompoenbrood.	Uiteraard	is	er	
ruimte	voor	vragen.	Ook	vrijdag	4	en	zaterdag	5	november		kan	er	de	gehele	
dag	in	de	winkel	van	Landwaart	op	het	Maertensplein	in	Maartensdijk	ge-
proefd	worden	van	‘pompoengerechten’.[HvdB]

De Bilt oficieel Fairtrade gemeente

Liesbeth Gort met het bord Fairtrade Gemeente, gelankeerd door 
burgemeester Gerritsen en wethouder Mittendorff .
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Het	 Gelegenheidskoor	 bestaat	 on-
geveer	zes	 jaar	en	 is	ontstaan	omdat	
een	aantal	ouders	uit	deze	kerkelijke	
gemeenschap	graag	hun	kinderen	op	
een	eigentijdse	manier	wilden	toezin-
gen	bij	gelegenheid	van	hun	Vormsel.	

Dit	 Gelegenheidskoor	 werd	 aan-
gevuld	 met	 een	 aantal	 zangers	 en	
zangeressen	 van	 het	 bevriende	 koor	
Canta	 Libre	 uit	Nieuwveen	 en	 zingt	
sindsdien	tweemaal	per	jaar	in	de	Sint	
Maartenkerk.	 Het	 Gelegenheidskoor	
staat	 onder	 leiding	 van	Maartensdij-
ker	Kees	Grobecker,	die	ook	de	muzi-
kale	begeleiding	verzorgt.

Enthousiasme
Het	Gelegenheidskoor	oefent	per	op-
treden	vijfmaal.	Het	plezier	in	de	mu-

ziek	en	de	humor	van	Kees	Grobecker	
wordt	elke	repetitieavond	overgedra-
gen	 op	 de	 koorleden.	 Het	 enthousi-
asme	 is	groot.	Daardoor	 lukt	het	om	
in	 korte	 tijd	 nieuwe	 liederen	 aan	 te	
leren.	 Steeds	 meer	 jongeren	 zingen	
graag	mee.	Op	6	november	zingt	het	
Canta	Libre	 koor	 uit	Nieuwveen	 sa-
men	met	het	gelegenheidskoor,	Kees	
Grobecker	verzorgt	dan	de	muzikale	
begeleiding	 en	 Nellie	 Rekvelt,	 diri-
gent	van	het	koor	uit	Nieuwveen,	di-
rigeert.	
Het	 koor	 kan	 altijd	 nieuwe	 zangers,	
zangeressen	 en	 muzikanten	 gebrui-
ken.	Mensen	die	het	leuk	vinden	om	
tweemaal	per	jaar	in	een	periode	van	
zes	weken	samen	eigentijdse	liederen	
te	zingen	en	daarbij	muziek	te	maken	
zijn	welkom.

Viering
De	viering	staat	in	het	teken	van	ont-
wikkeling.	 De	 Pastor	 heeft	 zelf	 jon-
geren	aangeschreven	om	na	te	denken	
en	mee	te	praten	over	de	invulling	van	
deze	 viering.	 Een	 13	 jarige	 kijkt	 bij-
voorbeeld	heel	anders	aan	tegen	de	af-
gelopen	twee	jaar	dan	een	16,	18	of	20	
jarige.	Allemaal	ervaringen	die	maken	
dat	mensen	gevormd	worden.	Hierover	
zal	 een	 aantal	 jongeren	 vertellen.	De	
liederen	zijn	uitgezocht	door	jongeren	
in	samenspraak	met	pastor	Gerard	de	
Wit,	zodat	ze	ook	prima	passen	in	deze	
viering.	De	jongeren	en	Pastor	Gerard	
de	Wit	hopen	dat	veel	mensen	van	alle	
leeftijden,	 van	binnen	 en	buiten	deze	
kerkgemeenschap,	 deze	 bijzondere	
viering	 op	 zondag	 6	 november	 om	
10.30	uur	willen	bijwonen.	

Gelegenheidskoor in Sint Maartenkerk 
door Marijke Drieenhuizen

Zondag 6 november zal het Gelegenheidskoor van de Maartensdijke RK St Maartenskerk met 
speciale liederen, waaronder het Hallelujah van Leonard Cohen, de ochtendviering een bijzonder 
tintje geven. Deze viering richt zich in het bijzonder op jongeren in de leeftijd van 13 tot 25 jaar. 

Het thema is Growing and changing all the time.

Zondag 6 november geeft het gelegenheidskoor een bijzonder tintje aan de ochtendviering in de RK St. Maartenskerk.

Rondreis India
Op	 2	 november	 vertrekt	 de	 activi-
teitenbegeleidster	 Berber	 Holwerda	
van	 woonzorgcentrum	 `De	 Brem-
horst`	 in	 Bilthoven	 voor	 een	 rond-
reis	naar	en	 in	 India.	Dit	was	altijd	
al	haar	grote	wens	om	eens	 te	 zien	
hoe	 het	 leven	 in	 India	 is.	Vanwege	
afspraken,	 onbetaald	 verlof	 en	 een	
goede	 invalster	 kan	 dit	 nu	 gereali-
seerd	 worden.	 Afgelopen	 vrijdag	
konden	 de	 bewoners	 en	 medewer-
kers	 afscheid	 van	 haar	 nemen	 met	
de	 afspraak	 dat	 Berber	 ze	 op	 de	
hoogte	 houdt	 via	 de	 e-mail.	Bij	 te-
rugkomst	 geeft	 Berber	 een	 presen-
tatie	 van	 al	 haar	 belevenissen	 daar.

(Trees van Rooijen)

Berber (links) vertrekt voor een 
rondreis door India.

Ontdek Schaakfestival De Bilt
	
Tijdens	het	Biltse	Schaakfestival	staan	november	en	december	in	het	teken	
van	schaakkennis.	De	Bilt	wil	het	publiek	de	schaakschat	aan	kennis	die	
De	Bilt	rijk	is,	laten	ontdekken.	Verschillende	groepen	zorgen	daarom	voor	
een	leerzaam	en	inspirerend	programma,	geschikt	voor	jong	en	oud,	met	als	
thema	‘Schaakverdediging	–	Schaakaanval’.
Het	festival	is	in	het	H.F.	Witte	Centrum,	Henri	Dunantplein	4,	De	Bilt.	Op	
vrijdag	4	november	(aanvang	19.30	uur)	zijn	er	wedstrijden	van	DBC	1	en	
DBC	3.	Op	woensdag	9	november	(13.00	uur)	 is	er	school-schaken	door	
basisscholen.	Voor	verdere	info	zie	www.dbcschaak.nl

Lezing over Leiden
bij Het Postmerk

Op	de	bijeenkomst	van	donderdag	10	november	bij	de	postzegelvereniging	
Het	Postmerk	wordt	een	lezing	gehouden	door	de	heer	Hogendoorn	over	de	
historische	stad	Leiden.	Aan	de	hand	van	ilatelistische	beelden	wordt	de	
geschiedenis	van	deze	stad	boeiend	verteld.	Deze	bijeenkomst	vindt	plaats	
in	het	H.F.	Witte	Centrum,	Henri	Dunantplein	4,	De	Bilt.	
De	aanvang	van	de	avond	is	om	20.00	uur	en	de	zaal	is	al	open	om	19.30	
uur.	Zie	ook	www.postmerk.nl	.		

Vergunningen De Bilt 26-10-2011
OMGEVINGSVERGUNNING WABO
Aanvraag reguliere procedure
•			Bilthoven,	Betje	Wolf	laan	2,	kappen	1	gleditsia	(14-10-2011)
•		Bilthoven,	 Dr.J.Rontgenlaan	 3,	 verwijderen	 asbesthoudende	 materialen	
(12-10-2011)

•		Bilthoven,	eerste	Brandenburgerweg	90,	plaatsen	erker	(12-10-2011)
•		Bilthoven,	Gezichtslaan	18,	kappen	1	grove	den	(11-10-2011)
•		Bilthoven,	Kruisbeklaan	6,	kappen	1	conifeer	(11-10-2011)
•		Bilthoven,	Prins	Hendriklaan	95,	kappen	1	Amerikaanse	eik	(13-10-2011)
•		Bilthoven,	Prof.	Bronkhorstlaan	4,	sloop	tijdelijke	unit	(12-10-2011)
•		Bilthoven,	Rembrandtlaan	15,	uitbreiden	woning	en	plaatsen	extra	raam	
(13-10-2011)

•		De	Bilt,	Utrechtseweg	341,	aanleg	uitritten	(12-10-2011)
•		De	Bilt,	Utrechtseweg	342,	plaatsen	dakkapel	(17-10-2011)
•		Groenekan,	Lindenlaan	6,	kappen	1	vlier	(16-10-2011)
•		Groenekan,	Lindenlaan	64,	kappen	1	wilg	en	1	acacia	(20111571)
•		Maartensdijk,	 Planetenbaan	 27,	 oprichten	 schuur	 en	 veranderen	 inrit		
(13-10-2011)

Verlengen beslistermijn
•		Bilthoven,	Noord	Houdringelaan	9,	uitbreiden	woning
•		Groenekan,	Ruigenhoeksedijk	32,	renoveren	Molen	Geesina
Verleende omgevingsvergunning regulier
•		Bilthoven,	 Burg.	 Fabiuspark	 40,	 plaatsen	 dakkapel	 achterzijde	 woning	
(17-10-2011)

•		Bilthoven,	Hobbemalaan	66,	kappen	1	berk	(07-10-2011)
•		Bilthoven,	Kruisbeklaan	6,	kappen	1	conifeer	(13-10-2011)
•		Bilthoven,	Nicolailaan	17,	kappen	1	grove	den	(13-10-2011)
•		Bilthoven,	 Soestdijkseweg	 Zuid	 229,	 verwijderen	 asbesthoudende		
materialen	uit	stookruimte	woning	(14-10-2011)

•		Bilthoven,	Sweelincklaan	1,	kappen	1	paardenkastanje,	1	douglas,	2	grove	
dennen	en	1	acacia	(14-10-2011)

•		Bilthoven,	Sweelincklaan	100,	wijzigen	van	de	gevels	(18-10-2011)
•		Bilthoven,	Ten	Katelaan	26,	uitbreiding	achterzijde	woning	(17-10-2011)
•		De	Bilt,	Lathyrusstraat	7,	plaatsen	dakopbouw	(14-10-2011)
•		Groenekan,	Veldlaan	22en	24,	oprichten	erker	(13-10-2011)
•		Westbroek,	Dokter	Welfferweg	86,	uitbreiden	woning	(18-10-2011)

Onlangs	liep	ik	even	binnen	bij	mijn	
oude	 tante	 Saar.	 Ongeveer	 een	 jaar	
geleden	is	ze	weduwe	geworden	toen	
haar	man,	oom	Leo,	kwam	te	overlij-
den.	Ze	heeft	er	zich	dapper	doorheen	
geslagen.	Ze	is	altijd	vrolijk	en	opge-
ruimd	van	aard	geweest	en	gelukkig	
is	dat	zo	gebleven.	Haar	kinderen	en	
de	 rest	 van	 de	 familie	 komen	 regel-
matig	langs.	

Zo	ging	 ik	zelf	op	deze	middag	ook	
maar	weer	eens	een	kijkje	bij	haar	ne-
men	op	de	lat	waar	ze	woont.	Ik	trof	
tante	 aan	 in	 de	 keuken.	Daar	 lag	 op	
de	keukentafel	een	uitgespreide	Vier-
klank	waarop	 een	 linke	 hoop	 aarde	
lag.	 Tenminste,	 dat	 dacht	 ik.	 ‘Wat	
is	 dit?’	 vroeg	 ik.	 ‘Gaat	 u	 een	 plant	
verpotten?’	 ‘Nee’,	 antwoordde	 tante	
vrolijk.	‘Dit	is	de	as	van	je	oom	Leo.	
Ik	wil	die	 in	een	andere	urn	hebben.	
De	urn	die	 ik	nu	een	jaar	op	de	kast	
heb	staan	begon	mij	zo	 te	vervelen.’	

Inderdaad,	ik	kende	die	urn	wel.	Een	
groenkleurig	geval.	Zag	er	een	beetje	
lomp	en	somber	uit.	‘Via	de	begrafe-
nisondernemer	heb	ik	nu	een	andere’,	
sprak	 tante.	 Ze	 greep	 naast	 zich	 en	
toonde	 een	 andere	 urn.	 Deze	 zag	 er	
wat	slanker	uit	en	was	lichtblauw	van	
kleur.	 ‘Die	 is	 toch	veel	mooier,	vind	
je	niet?’	vroeg	 tante.	 Ik	was	dat	wel	
met	haar	eens.	

Met	een	soeplepel	schepte	tante	Saar	
nu	de	as	in	de	nieuwe	urn.	Een	nauw-
keurig	werkje.	 Ik	 vond	 het	 toch	wat	
vreemd	 tante	 zo	 geanimeerd	 aan	 het	
werk	 te	 zien.	 ‘Oh	 kijk,	 moet	 je	 nu	
eens	 zien!	 Ik	vind	hier	 nog	 een	 tand	
van	Leo!’	Tussen	duim	en	wijsvinger	
hield	ze	een	gouden	tand	vast.	 ‘Nou,	
dat	komt	goed	uit’,	zei	tante.	‘Die	ga	
ik	mooi	verkopen.	Zo	betaalt	Leo	ook	
nog	 voor	 een	 gedeelte	 mee	 aan	 z’n	
nieuwe	 urn.	 En	 de	 goudprijs	 is	 mo-
menteel	heel	hoog!’	Ik	vond	de	situatie	
toch	wat	bizar	maar	hield	verder	wij-
selijk	m’n	mond.	‘Zo	Leo’,	sprak	tante	
toen	de	 laatste	asresten	 in	de	nieuwe	
urn	 terecht	waren	gekomen.	Ze	deed	
vervolgens	de	deksel	er	op.	 ‘Nou	sta	
je	er	weer	mooi	bij!’	Vervolgens	zette	
ze	het	geval	op	het	vaste	plekje	op	het	
dressoir.	‘En	ga	ik	eerst	eens	een	lek-
ker	kopje	thee	voor	ons	zetten!’

Martijn Nekkers

Klankbord
Urn

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl
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Wijkdiensten maken 
het leven leuker

Samen	ietsen	of	wandelen,	het	gras	maaien	of	de	boodschappen	doen?	Of	
misschien	wilt	u	wat	meer	aanspraak	en	gezellig	een	kopje	kofie	drinken?	
Dat	kan	als	u	de	Wijkdiensten	inschakelt.	Voor	veel	mensen	is	zelfstandig	
wonen	geen	probleem,	maar	anderen	kunnen	wel	wat	hulp	gebruiken	bij	
dagelijkse	handelingen.	

Het	principe	van	de	Wijkdiensten	is	dat	mensen	zonder	vaste	baan	of	met	
een	lichte	beperking	anderen	helpen	met	het	doen	van	hand-	en	spandien-
sten.	Ook	bieden	zij	mensen	die	daar	behoefte	aan	hebben	wat	extra	gezel-
schap.	Daarnaast	zijn	degenen	die	de	hulp/dienst	bieden	hier	ook	bij	gebaat.	
Zij	 zijn	werkzaam	bij	de	 sociale	werkvoorziening	Biga	Groep	of	volgen	
een	 re-integratietraject	 bij	 de	Regionale	Sociale	Dienst.	Door	 dit	 project	
kunnen	zij	langzaam	weer	deelnemen	in	de	maatschappij,	met	uitstekende	
begeleiding.	

Coördinatie
Als	onderdeel	van	het	project	MENS	ging	de	proeffase	van	de	Wijkdiensten	
in	2010	van	start.	Dit	onderdeel	vult	een	leemte	in	de	bestaande	dienstver-
lening;	zo	blijkt	uit	onderzoek	onder	diverse	zorgorganisaties	 in	De	Bilt.	
Nu	de	proeffase	voorbij	 is,	 heeft	Handjehelpen	Regio	Utrecht	 het	 stokje	
oficieel	overgenomen	van	project	MENS.	Rosemarie	Pielage	is	gevraagd	
als	coördinator	van	de	Wijkdiensten.	

Thuis
Vanaf	 september	 2011	 kan	 tegen	 een	 kleine	 vergoeding	 gebruik	 worden	
gemaakt	van	de	Wijkdiensten.	Wilt	u	meer	weten	over	de	Wijkdiensten	of	
uzelf	aanmelden?	Zie	www.wijkdienstendebilt.nl	of	neem	contact	op	met	
Rosemarie	Pielage;	tel.	(030)	2632960	of	e-mail	rpielage@hhru.nl.	

Op zoek
Handjehelpen	Regio	Utrecht	zoekt	dienstverleners	voor	de	uitvoering	van	
diensten	in	de	wijk.	Deze	personen	helpen	graag,	zijn	een	paar	uur	per	week	
beschikbaar	en	zijn	18	jaar	of	ouder,	of	16	of	17	jaar	zonder	kwaliicatie-
plicht	voor	onderwijs.	Zij	hebben	geen	startkwaliicatie,	geen	recht	op	een	
uitkering,	hebben	een	inburgeringplicht	of	zijn	op	zoek	naar	een	stageplek	op	
MB0-niveau	2.	Voor	meer	informatie	en	aanmelding	kan	ook	contact	wor-
den	opgenomen	met	Rosemarie	Pielage	van	Handjehelpen	Regio	Utrecht.

(Bureau Communicatie Gemeente De Bilt)

Het	 gaat	 om	 een	 liedjesprogramma	
in	 Café	 Chantant	 L’ossetongue.	 So-
jater	 neemt	 de	 bezoeker	 mee	 naar	
de	feestzaal	van	het	voor	veel	Maar-
tensdijkers	 waarschijnlijk	 nog	 on-
bekende	 dorpscafé:	 Café	 Chantant	
L’ossetongue.	

Daar	 is	 een	 afscheidsfeestje	 georga-
niseerd	voor	twee	dorpsbewoners	die	

naar	De	Grote	Stad	willen	verhuizen.	
Voor	 de	 meezing-teksten	 wordt	 ge-
zorgd.	Ook	de	bezongen	thema’s	zijn	
zeer	 herkenbaar:	 van	 kleine	 dage-
lijkse	ergernissen	over	te	laat	komen,	
te	veel	eten,	roken,	zeurende	mensen	
en	buren,	tot	de	grote	eeuwige	levens-
vragen	 over	 liefde,	 (klein-)kinderen	
en	afscheid.	En	zo	ontstaat	als	vanzelf	
een	muzikale	ode	aan	het	leven	in	het	

algemeen	en	het	dorpsleven	in	het	bij-
zonder.	

Nog twee keer
Er	 zijn	 nog	 voorstellingen	 op	 vrij-
dag	4	en	zaterdag	5	november	(beide	
avonden	 om	 20.30	 uur)	 in	 De	 Vier-
stee,	Nachtegaallaan	30	te	Maartens-
dijk.	Reserveren	kan	via	www.sojater.
nl	of	tel.	035	5771669.

Sojater trapt af
door Henk van de Bunt

Theatergroep Sojater uit Maartensdijk verzorgt in 2011 op de overgang van oktober en november 
vier voorstellingen in De Vierstee. Het decor voor deze voorstellingen bestaat uit een gezellig 
dorpscafé. Het is een intieme voorstelling, waarin veel wordt gezongen. Zaterdag 30 oktober 

was er voor een uitverkochte zaal de aftrap. Zondag 30 oktober volgde een druk bezocht matinee. 

De cast van Sojater voor aanvang van de première op zaterdag 30 oktober jl. [foto Reyn Schuurman]

Workshop ‘Een vurrukkulluk boek’
Op	zaterdagochtend	5	november	van	10.00	tot	12.00	uur	kunt	u	in	Biblio-
theek	 Bilthoven	 deelnemen	 aan	 een	 workshop	 waarin	 u	 een	 eigen	 boek	
maakt.	Geïnspireerd	door	het	Nederland	Leestboek	of	het	gedicht	‘Het	tuin-
feest’	van	Nijhoff	wordt	een	leporelloboek	gemaakt	van	20	bij	20	cm.	Er	
wordt	een	eenvoudige	bindtechniek	gebruikt	en	door	te	schilderen,	sjablo-
neren,	tekenen,	schrijven,	stempelen	of	plakken	moet	het	een	prachtig	boek	
worden.	 De	 activiteit	 is	 geschikt	 voor	 zowel	 beginners	 als	 gevorderden.	
Onder	leiding	van	Leintje	Hoogenkamp,	docent	Kunstencentrum	Idea.	Info	
over	kosten	en	beschikbare	plaatsen	via	030	228	58	03	of	c.heerschop@
bibliotheekdebilt.nl.

Nieuwbouw bij Huize Het Oosten

Onder grote belangstelling gaf Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren 
Willem Meijer vrijdag 28 oktober het startsein voor nieuwbouw bij Huize Het 
Oosten. Het betreft 55 nieuwe serviceappartementen, 10 verpleegplaatsen, 
een centrum voor dagactiviteiten en een tandartsenpraktijk. [GG]

Het	 Schütz	 projectkoor	 Bilthoven	 is	
in	 2000	 opgericht	 op	 initiatief	 van	
enkele	 (oud-)	 medewerkers	 van	 het	
RIVM.	 De	 vaste	 kern	 van	 het	 koor	

bestaat	nu	uit	ongeveer	20	personen.	
Op	 zondag	 20	 november	 a.s.	 om	
15.30	uur	 concerteert	 het	 koor	 in	de	
Pieterskerk	te	Utrecht	en	een	weekje	

later	 op	27	november	 is	 er	 een	 con-
cert	 in	 de	 Opstandingskerk	 aan	 de	
1ste	Brandenburgerweg	te	Bilthoven;	
eveneens	om	16.30	uur

Concerten Schütz projectkoor Bilthoven

Per project wordt een auditie gehouden om het koor te completeren tot 25 à 30 personen en wordt ca. 3 maanden aan 
een programma gewerkt. Elk project sluit af met een concert in Utrecht (tot nu toe steeds de Pieterskerk) en één of twee 
in de regio. Kaarten kunnen worden besteld via: schutzkoor@hotmail.nl of gekocht worden bij de kerk.

5	 november	 is	 het	 jaarlijkse	 na-
jaarsconcert	 van	 muziekvereniging	
Vriendenkring	 uit	 Westbroek.	 Met	
als	speciale	gasten	muziekvereniging	
Crescendo	 uit	 Elst	 en	 de	 Utrechtse	
klezmerband	Simche.	Het	concert	van	
Vriendenkring	&	friends	vindt	plaats	
in	het	Dorpshuis	van	Westbroek.	
De	 bladeren	 vallen	 van	 de	 bomen,	
maar	in	het	Dorpshuis	klinken	zater-

dag	5	november	warme	klanken.	Voor	
de	 pauze	 speelt	 gastheer	 Vrienden-
kring	onder	 leiding	van	Christian	de	
Jongh	 onder	 andere	 een	medley	 van	
bekende	 Queen	 nummers,	 zoals	 We	
will	rock	you,	I	want	to	break	free	en	
Bohemian	Rhapsody.	Na	de	pauze	is	
het	de	beurt	aan	Crescendo,	met	diri-
gent	Paul	van	Gils.	Tussendoor	stookt	
Simche	het	vuurtje	nog	eens	extra	op	

met	vrolijke,	kleurrijke	muziek	uit	de	
Joodse	 traditie	 dat	 eeuwen	 geleden	
al	werd	gecombineerd	met	zigeuner-
klanken	en	elk	feestje	kan	opzwepen.	
Het	 najaarsconcert	 begint	 om	 20.00	
uur	en	de	toegang	is	gratis.	In	de	pau-
ze	gaat	de	bar	open	en	zijn	er	ouder-
wets	lekkere	stroopwafels	te	koop.	De	
zaal	 gaat	 15	 minuten	 voor	 aanvang	
open.	

Najaarsconcert met vrienden
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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
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25 uur service 

Sinds 1993 een erkend installatie bedrijf

ONDERHOUD - SERVICE 

MONTAGE - REPARATIE 

TOP AANBIEDING!!!
INTERGAS HRE 28/24 CW4

VANAF €1399,- GEMONTEERD INCL. BTW

MET GRATIS KLOKTHERMOMETER

CHRONOTHERM IV

LAAT UW CV-KETEL VOOR DE WINTER SCHOONMAKEN!

Adres: Kerkdijk 45, 3615 BB Westbroek  

BEL VOOR INFO: 0346-281040          

www.neerlandverwarming.nl  

NEERLAND BV

Verwarming & Airconditioning

Al jaren vertrouwd en prettig dichtbij

•  geboortekaarten

•  trouwkaarten

•  gelegenheidskaarten

•  kerstkaarten

•  visitekaartjes

•  huisstijl

en natuurlijk voor al uw overige drukwerk

hoeft u niet verder dan Groenekan!!!

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan 

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

www.parelpromotie.nl

Met ingang van 1 november 2011 is

 landwinkel de Tolboom overgenomen.

•  Kinderen kunnen op woensdag 2 november 

en op zaterdag 5 november gratis pony rijden. 

•  Er zijn leuke aanbiedingen in de winkel.

U bent tevens welkom voor een lekkere kop 

ko�  e met een stuk boerenpoldertaart.

We hopen op een goede en gezellige 

samenwerking in de komende tijd.

Vernieuwde openingstijden 

ma: van 1 oktober t/m 1 april gesloten

di, do en vrij: van 9.00 t/m 17.30 geopend

woe: van 12.30 t/m 17.30 geopend

zat: van 9.00 t/m 16.30 geopend

Landwinkel de tolboom

Eyckensteinsesteeg 13, Maartensdijk

Dat willen wij met u vieren!

Landwinkel de Tolboom 
overgenomen

SLA 2 VLIEGEN 
IN ÉÉN KLAP!

Lekker buiten 

wandelen of � etsen 

én De Vierklank bezorgen

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 

of mail naar info@vierklank.nl

 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.

UITVERKOOP!

Alle potterie, riet, grond

HALVE PRIJS
A.S. VRIJDAG EN ZATERDAG

TOTALE 
LEEGVERKOOP

OOK 

alle planten 
en snijbloemen 
HALVE PRIJS

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk  -  Telefoon 0346-214545

Fax 0346-213970  -  garage@larrypeters.nl  -  www.larrypeters.nl

Automobie lbedr i j f

VOLVO rijders opgelet!
Voor de Volvo bezitters/rijders van het verspreidingsgebied van De Vierklank een speciale 
aanbieding, tegen inlevering van deze advertentie.

•  Gratis wintercontrole (na telefonische afspraak)
•  APK en controle € 15,- exclusief gebruikte materialen 

(na tel. afspraak)
•  Gratis A.P.K. (bij het uitvoeren van een beurt)
•  Gratis Leenauto (U betaalt alleen de benzine)
•  Gratis reset service lampje
•  Gratis advies en monteren van banden
•  Gratis advies over de reparaties (diagnose)
•  Gratis ko�  e bij kleine reparaties waarop gewacht kan worden
•  Gratis optimale service (die overigens al gratis was)

Kennis en diagnose apparatuur voor alle type’s Volvo is aanwezig. 

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.
Wij zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Dealer Organisatie!

Kijk naar 

aanbiedingen op 

www.larrypeters.nl

WIJN OP LARENSTEIN

DE GROTE NAJAARSPROEVERIJ VAN

Q-VIGNES WIJNIMPORT

ZONDAG 6 NOVEMBER 2011
 
Op onze nieuwe bedrijfslocatie op bedrijventerrein 
Larenstein nodigen wij u uit voor onze uitgebreide 
overzichtsproeverij. Daar wacht u een prachtig 
assortiment wijnen: nieuwe aanwinsten en 
nieuwe jaargangen van reeds bekende wijnen.
 
DATUM: ZONDAG 6 NOVEMBER 2011
TIJD: 13.00 -17.00
LOCATIE:  PC STAALWEG 60 IN BILTHOVEN, 

BEDRIJVENTERREIN LARENSTEIN (volg de bordjes)

Gezien de te treffen voorbereidingen zouden we graag uw aanmelding 

ontvangen. Aanmelden kan telefonisch 030 2200477 of per e-mail 

info@qvignes.nl. De toegang bedraagt 7,50 p.p. In onze winkels 

kunt u een gratis toegangskaart afhalen. Ook met de gratis toegangskaart 

dient u zich telefonisch of per e-mail aan te melden. U ontvangt dan 

een bevestiging met routebeschrijving.

 

GRAAG TOT 6 NOVEMBER A.S.
 
Met vriendelijke groet,
Team Q-Vignes Wijnimport en QV wijnen
Q-Vignes Wijnimport

Dorpsstraat 44, De Bilt

Van Dijcklaan 1, Bilthoven

P.C. Staalweg 60, Bilthoven
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Er	 is	 een	 korte	 voordracht	 door	
plaatsgenoot	 Klaas	 van	 Egmond,	
hoogleraar	 aan	 de	 Universiteit	 van	
Utrecht.	 De	 titel	 van	 zijn	 causerie	
luidt	 ‘Respect	 in	een	zich	ontwikke-
lende	samenleving’.	Vervolgens	kun-
nen	alle	bezoekers	deelnemen	aan	de	
‘carrousel’	langs	een	zevental	lokalen	
in	 de	 school.	 In	 deze	 lokalen	 zullen	
verscheidene	 organisaties	 tonen	 hoe	
zij	 zich	op	hun	 terrein	 inzetten	voor	
een	respectvolle	Biltse	samenleving.	

Een	 uitdrukkelijke	 uitdaging	 aan	 de	
bezoekers	via	het	 stellen	van	vragen	
of	 het	 geven	 van	 een	 reactie	 actief	
deel	te	nemen!

Zeven items
•	 De	Raad	van	Kerken	en	de	Moskee	
vormen	 samen	 een	 ‘spiritueel	 plein’	
en	zullen	via	PowerPoint	presentaties	
hun	inzet	op	het	gebied	van	respect	en	
openheid	tonen.
•	 Buurtbemiddeling	 De	 Bilt	 laat	 in	
een	drietal	rollenspelen	zien	hoe	een	
bemiddelingsgesprek	 kan	 verlopen,	
met	als	titel	‘Ieder	verhaal	heeft	twee	
kanten:	 de	 waarheid	 en	 de	 andere	
waarheid’.
•	 Groenhorst	College,	Stichting	Ani-
mo	en	Judokan	werken	samen	in	een	
project	 over	 weerbaarheid	 voor	 jon-
geren	die	een	steuntje	in	de	rug	kun-
nen	gebruiken;	zij	laten	de	bezoekers	

hier	graag	kennis	mee	maken.
•	 Stichting	Steunpunt	Vluchtelingen	
zal	met	prikkelende	stellingen	discus-
sie	ontlokken,	onder	de	titel	‘Vlucht-
ingang’.
•	 Woonstichting	 SSW	 is	 vertegen-
woordigd	met	een	verhelderende	pre-
sentatie	over	respect	in	de	wijk,	waar	
de	uitspraak	‘de	(mede-)mens	zal	ons	
een	zorg	zijn’	op	van	toepassing	is.
•	 Voetbalvereniging	 FC	 De	 Bilt	
toont	een	ilm	over	respect	op	en	om	
het	 veld,	 een	 ilm	 waardoor	 al	 vele	
coaches	 en	 ouders	 de	 ogen	 geopend	
zijn.
•	 Tenslotte	geeft	het	openbaar	basis-
onderwijs	acte	de	présence	onder	de	

titel	‘Onderwijs	doe	je	samen’.
Na	 terugkeer	 in	 de	 centrale	 ruimte	
volgt	 een	 vrolijk	 intermezzo	 door	

Martin	 Smitt,	 oud-huisarts	 in	 West-
broek.	Tenslotte	zal	burgemeester	Ar-
jen	Gerritsen	de	avond	afsluiten.

Zonder respect kan het niet 
Op dinsdag 8 november zal in het Groenhorstcollege aan de Dierenriem in Maartensdijk een avond 
worden gehouden in het kader van de ‘Week van Respect’. Om 19.30 uur opent Platformvoorzitter 

Piet Steegman. Aansluitend neemt burgemeester Arjen Gerritsen het woord en leidt de avond verder. 

Respect voor het milieu wordt overduidelijk getoond door de gastheer van de 
avond, het Groenhorst College: het meubilair in de centrale ruimte is gemaakt 
van gerecyclede plastic frisdranklessen en plastic afvalzakken, vloermatten 
waren vroeger autobanden.

Het	 kan	 niet	 onopgemerkt	 blijven:	
Het	 wordt	 al	 weer	 vroeger	 donker.	
Wanneer	 je	 in	 het	 donker	 ietst,	 ben	
je	 minder	 goed	 te	 zien.	 Hoewel	 het	
spreekwoord	zegt	dat	een	ongeluk	in	
een	klein	hoekje	zit,	kunnen	we	heel	
veel	doen	om	ongelukken	te	voorko-
men.	Op	basisschool	De	Rietakker	in	
De	 Bilt	 hebben	 de	 leerlingen	 het	 in	
hun	 klas	 daarom	 gehad	 over	 ietsen	
op	een	veilige	iets.

Na	de	herfstvakantie	wilde	de	school	
hier	nog	een	keer	aandacht	aan	beste-
den:	op	woensdag	26	oktober	was	er	
een	ietskeuring.	Rijwielhandel	Mast-
wijk	 ging	 op	 school	 met	 een	 aantal	
medewerkers	 en	 hulpouders	 de	 iets	
controleren.	Alle	 ietsen	 van	 de	 kin-
deren	van	de	groepen	5	tot	en	met	8	
werden	die	ochtend	gekeurd.

Ingrid Vos

Fietskeuring Rietakkerschool

Naast aandacht voor de ietsen was er ruim aandacht voor verkeer in het 
algemeen.

De	 Oranje	 Nassau	 School	 (ONS)	
in	 Bilthoven	 maakt	 gebruik	 van	 de	
moderne	 techniek.	 Afgelopen	 peri-
ode	zijn	de	leerlingen	van	klas	4	naar	
Walibi	geweest.	Zij	hebben	daar	een	
interactief	 programma	 gevolgd	 voor	
de	 vakken	 Nederlands,	 Scheikunde,	
Natuurkunde	 en	 Wiskunde.	 Hierbij	
hebben	zij	gebruik	gemaakt	van	apps	
op	hun	telefoon.	Apps	zijn	program-
maatjes	voor	de	iPhone,	iPad,	PDA’s	
met	Android	en	de	BlackBerry.

De	 opdrachten	 die	 de	 leerlingen	 in	
Walibi	 hebben	 gemaakt,	 waren	 zeer	
divers;	 van	 een	 interview	 afnemen	
tot	 G-	 krachten	 meten	 in	 achtbanen.	
Alle	 gegevens	 werden	 verwerkt	 met	
behulp	van	formules	die	in	de	lessen	
voorafgaand	 aan	 de	 projectdag	 zijn	
besproken.	 Het	 gebruik	 van	 hun	 te-
lefoon	gaf	een	extra	dimensie	aan	de	

gezellige	 dag	uit.	De	 leerlingen	vin-
den	het	geweldig	om	onder	schooltijd	
met	de	smart	Phone	te	mogen	werken.	
‘Dit	 jaar	was	 de	 pilot.	De	 resultaten	
zijn	 zo	 goed	dat	we	dit	 zeker	 in	 het	

programma	 houden.’	 aldus	 Rieneke	
Brouwer,	teamleider	bovenbouw	van	
de	Oranje	Nassau	School.	 (Tine	Rig-
ter)

Oranje Nassauschool met apps in Walibi

Modern leren in Walibi

Op	 zaterdag	 29	 en	 zondag	 30	 okto-
ber	 geven	 Matthew	 Rich	 en	 Monie	
Doodeman	 de	 training	 ‘In	 gesprek	
met	Kinderen’.	Deze	training	is	voor	
iedereen	die	met	kinderen	leeft	en/of	
werkt	en	is	gebaseerd	op	Geweldloze	
Communicatie.	

U	leert	tot	oplossingen	te	komen	zon-
der	 afhankelijk	 te	 zijn	 van	 dreigen,	
straf	of	beloning.	

Naast	de	basisvaardigheden	van	Ge-
weldloze	Communicatie	wordt	er	ook	
aandacht	 besteed	 aan	 de	 ontwikke-

lingsfases	 van	 het	 kind.	 De	 training	
is	 beide	 dagen	 van	 10.00	 tot	 17.00	
uur	 in	 De	 Duiventil,	 Jasmijnstraat	 6	
in	 De	 Bilt.	 Voor	 aanmelding	 en/of	
(prijs-)info:	 Monie	 Doodeman,	 tel.	
030	2658470	of	
www.communicerenvanuitjehart.nl

In gesprek met kinderen

Getrouwd

Juf Roos en Nijs trouwden 14 oktober. De leerlingen van groep 5/6 van 
’t Kompas uit Westbroek maakten een mooie erehaag voor de juf en haar 
kersverse echtgenoot

Het lichtje van de winter
De	kindervoorstelling	‘Het	lichtje	van	de	winter’	op	zaterdag	7	november	
a.s.	van	schimmentheater	 ‘Licht	 in	het	Donker’	 is	gebaseerd	op	de	 tradi-
ties	rond	Sint	Maarten,	zoals	het	in	het	donker	langs	deuren	gaan	met	een	
lichtje,	de	liedjes,	pompoenen,	de	betekenis	van	het	brengen	van	licht.

Na	aloop	maak	je	een	lampion	waaruit	je	schimmen	knipt,	prikt	of	snijdt.	
Met	je	lampion	kun	je	op	11	november	langs	de	deuren	gaan	met	de	aange-
leerde	liedjes.	De	voorstelling	is	van	14.00	tot	16.00	uur	en	bestemd	voor	
kinderen	v.a.	6	jaar.	Reserveren	is	noodzakelijk:	via	paviljoen	Beerschoten	
in	De	Bilt	of	030	2205340	of	030	6913291.	

advertentie



De internationaal vermaarde wijn-
schrijver Hubrecht Duijker riep ei-
genaar Tjeerd Dijkstra van Q-Vig-
nes in 2006 uit tot Wijnkoper van 
het Jaar. Dijkstra verdiende die ti-
tel met zijn eigenzinnige zoektocht 
naar karaktervolle wijnen met een 
eigen identiteit.

Dat hij met zijn wijnassortiment 
de platgetreden paden consequent 

links laat liggen, wordt ook tijdens 
de komende proeverij weer bewe-
zen. Naast nieuwe jaargangen van 
wijnen die al in de collectie waren 
opgenomen, kan de bezoeker ook 
een groot aantal nieuwe aanwin-
sten proeven.

Op bedrijventerrein Larenstein aan 
de P.C. Staalweg 60 in De Bilt is 
voldoende parkeerplaats aanwezig. 

Gratis toegangskaarten voor de 
proeverij kunnen afgehaald worden 
in de winkels van Q-Vignes aan de 
Dorpsstraat in De Bilt en de Van 
Dijcklaan in Bilthoven. Indien u 
niet in bezit bent van een toegangs-
kaart dient u bij de ingang entree 
te betalen. Bij bestelling ontvangt 
u het entreebedrag dan weer terug. 
Aanmelden voor de proeverij kan 
ook via: info@qvignes.nl.

Wijn op Larenstein
De ware wijnliefhebber kan zondagmidag 6 november op bedrijventerrein Larenstein

in De Bilt zijn hart ophalen. Daar houdt wijnhandel Q-Vignes in de gloednieuwe opslagplaats 
van 13 tot 17 uur een uitgebreide overzichtsproeverij.

Tjeerd Dijkstra verdiende de titel Wijnkoper van het Jaar met zijn eigenzinnige zoektocht naar karaktervolle 
wijnen met een eigen identiteit. 

Op ‘t bankje
‘Wow, ik ben net gauw het huis uitgevlucht’, zegt een jonge 
vrouw die naast me op het bankje is komen zitten. Ik kijk 
haar vragend en een beetje bezorgd aan, want vluchten doe 
je niet zomaar. ‘Mijn vriend heeft onverwacht weer eens de 
klusmanie. Ik word er helemaal kriegel van. De hele boel lag overhoop toen ik net thuis-
kwam.’ Ze slaakt een diepe zucht en zo te zien is ze behoorlijk gestresst. ‘We hadden 
vandaag allebei een vrije dag en ik dacht dat we samen naar Amsterdam zouden gaan. Nou 
moest ik vanmorgen eerst naar de tandarts en hij zou in die tijd even bij de klusmarkt gaan 
kijken voor een open haard. We hebben twee jaar geleden een gezellig oud huis gekocht 
waar nog heel veel aan is te doen. Voor mijn Kevin is dat geen probleem. Klussen is zijn 
lust en zijn leven.’ Ze kijkt even wat verdrietig, hoofdschuddend voor zich uit. ‘Een paar 
maanden geleden heeft hij samen met zijn broer nog een prachtige nieuwe badkamer ge-
maakt. Toen we afgelopen zomer met vakantie in Spanje waren begon hij over een open 
haard, want dat is zo gezellig in de winter. We hadden echt een ijne vakantie, maar het 
liefst was hij thuis gebleven om verder aan het huis te kunnen klussen.’ De vrouw zucht 
nog maar eens diep. ‘Hij was dus vanmorgen bij de klusmarkt en daar was de open haard 
die hij in zijn hoofd had in de aanbieding. Die heeft hij meteen gekocht, maar als Kevin 
wat koopt moet hij er meteen mee aan de slag. Toen ik net dus thuiskwam lag de hele 
kamer overhoop. Ik werd echt kwaad en zei dat hij best even had kunnen wachten tot ik 
thuis kwam.’ Ze kijkt naar de grond en ik zie dat ze tranen in haar ogen krijgt. Ze pakt een 
zakdoek om ze te drogen, maar dan verschijnt er toch weer een glimlach op haar gezicht. 
‘Kevin kan er helemaal niet tegen als ik kwaad ben. Hij stond heel bedremmeld midden 
in de rommel te kijken en zei dat hij me nog had geprobeerd te bellen. Maar ik had ik 
natuurlijk mijn telefoon uitgezet omdat ik naar de tandarts ging. Aijn ik zeg ik ga weg en 
kom pas terug als het opgeruimd is. Daar hoef ik me trouwens geen zorgen over te maken 
want hij is een echte pietje-precies en ruimt als hij klaar is alles altijd weer netjes op.’ Het 
lijkt me eigenlijk een beetje een luxeprobleem dat de vrouw heeft. Ik heb wel eens een 
tv-programma gezien waarin mannen gaan klussen en na een jaar nog bezig zijn. Zij zegt 
dat hij alles netjes opruimt. De vrouw lijkt nu toch een beetje spijt te krijgen dat ze de deur 
uit is gegaan. ‘Ik hem niet eens een kus gegeven.’ Dan gaat haar telefoon. ‘Kevin’, zegt ze 
opgelucht. ‘Natuurlijk ben ik niet boos op je, maar ik had gedacht dat we uit zouden gaan’, 
hoor ik haar zeggen. Kevin heeft haar heel wat te vertellen en haar gezicht begint steeds 
meer te stralen. ‘Ok schat, ik kom er aan.’ Van enige stress is geen sprake meer. ‘De schat 
heeft alles netjes opgeruimd en gaat nu onder de douche. Als ik thuiskom gaan we toch 
nog naar Amsterdam en die open haard gaat hij morgen als ik aan het werk ben samen met 
zijn broer plaatsen.’ Bijna huppelend gaat ze naar huis.

Maerten   

Als u 'm koopt, denkt u er meestal niet 
over na dat uw droger er op een dag de brui 
aan kan geven. Dan zit u met de handen in 

het haar! De webshop failliet en een 
reparateur ver te zoeken.

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte a evering en 

installatie. Als het nodig mocht zijn,
brengen ze ook nog een onderdeel langs!

 
verleent er

nu nog echte
service?

Wie

Wilt u € 250,-  of € 500,-  verdienen?
Dat kan door een koper voor een huis uit mijn woningaanbod te vinden. Als u een 

woningzoeker kent die past bij één van de huizen uit mijn aanbod, die ook echt de koper 

wordt, dan geef ik u graag deze beloning. Bij een woning in de prijsklasse tot € 350.000,- 

krijgt u € 250,- en boven die prijsklasse krijgt u € 500,- voor het aanbrengen van de koper. 

De dorpsmakelaar
Ik ben geboren en opgegroeid in Westbroek, studeerde en werkte in de omgeving en leerde zo 

veel mensen en buurten kennen. Zelf woonde ik in Tienhoven en nu in Maarssen. Altijd leuk om 

buurtnieuwtjes te horen en ook handig om weer aan nieuwkomers of buurtgenoten door te geven 

wat er speelt en belangrijk is voor ieders woongenot. Als u dus op zoek bent in de regio naar een 

passende woning of uw woning  wilt verkopen werk ik graag met u samen. 

Het komt voor elkaar met uw dorpsmakelaar.
• Als u op zoek bent naar een passend huis in:
 Bilthoven 

 Breukelen

 De Bilt

 Groenekan

 Hollandsche Rading

 Maarssen

 Maartensdijk

 Tienhoven

 Westbroek

•  Als u een huis wilt aankopen, verkopen, 

huren, verhuren of een taxatie nodig heeft.

•  6 dagen per week bereikbaar per telefoon 

of e-mail. 

Karin van der Willigen: 

0346-281444 of 06-36142989   

www.metuwdorpsmakelaar.nl 
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Om	 een	 gezonde	 en	 actieve	 leefstijl	
te	promoten	organiseert	Sportservice	
Midden	 Nederland	 samen	 met	 de	
gemeente	 De	 Bilt	 de	 campagne	 ‘De	
Bilt	 Beweegt’.	 Vijftigplussers	 uit	 de	
gemeente	 kunnen	 een	 maand	 lang	
vrijblijvend	 kennismaken	 met	 veel	
verschillende	 sport-	 en	 beweegacti-
viteiten.	 NoWaBi	 (Nordic	 Walking	
Bilthoven),	 een	 van	 de	 sportaanbie-
ders	 met	 een	 kennismakingsles	 en	
basiscursus,	 kreeg	 het	 verzoek	 van	
Sport	Service	Midden	Nederland	om	
de	aftrap	van	de	campagne	te	verzor-
gen.	 Het	 evenement	 bij	 Beerscho-
ten	 bestond	 uit	 een	 wandeltest	 van	
zes	 minuten,	 georganiseerd	 door	 de	
Hart&Vaatgroep	van	de	Nederlandse	
Hartstichting,	 een	 nordic	 walking-
kennismakingsles	 door	 Ger	 Kerkho-
ven	 van	 NoWaBi	 en	 twee	 smovey	
clinics.	

Oude dag
Wethouder	 Herman	 Mittendorff	 gaf	
het	 startschot.	 In	 zijn	 toespraak	 ver-
telde	hij	dat	het	hem	verheugt	dat	86	
procent	van	de	jeugd	in	de	gemeente	
De	Bilt	aan	sport	doet.	 ‘Maar	senio-
ren	bewegen	te	weinig	en	dat	is	jam-
mer,	want	meer	bewegen	kan	zorgen	
voor	een	gezonde	oude	dag.’	
De	 wethouder	 zelf,	 ook	 tot	 de	 doel-
groep	 behorend,	 is	 wel	 lichamelijk	
actief:	 ‘Ik	 dans	 één	 keer	 per	 week,	
doe	aan	golfen	en	ik	itness	een	paar	
keer	per	week.’	

Mittendorff	 deed	 deze	 middag	 nog	
even	mee	met	 de	 eerste	 smovey	 cli-
nic.	Smoveys	zijn	een	soort	felgroene	
trainingsringen	van	plastic,	waarbin-
nen	 kogels	 rollen.	 Wie	 ze	 vastpakt,	
gaat	daardoor	eigenlijk	vanzelf	al	met	
de	armen	zwaaien.	‘Smoveys	worden	

in	 Oostenrijk	 gemaakt	 in	 een	 werk-
plaats	voor	mensen	met	een	lichame-
lijke	 handicap,’	 vertelde	 de	 smovey-
instructeur	 om	 te	 verklaren	 waarom	
deze	trainingsapparaten	nogal	aan	de	
prijs	zijn.	De	smovey	is	al	heel	popu-
lair	in	Duitsland.	
Op	 YouTube	 ilmpjes	 op	 Internet	 is	
te	 zien	 dat	 deze	 vibroswings,	 zoals	
ze	ook	worden	genoemd,	worden	ge-
bruikt	door	senioren	die	op	een	stoel	
zitten,	 tijdens	 wandelingen,	 in	 het	
zwembad	en	op	scholen	bij	de	gym-
nastiekles.	

Smoveys	 zijn	 goed	 voor	 de	 gezond-
heid,	 verzekeren	 de	 promotors	 van	
het	 nieuwe	 sportartikel:	 ‘Ze	 trainen	
spieren	en	gewrichten,	prikkelen	cel-
len	en	zenuwen,	activeren	het	lymfe-
systeem	en	het	spijsverteringssysteem	
en	ze	bevorderen	de	vitaliteit.’

Biltse ouderen maken kennis met nordic 
walking en smoveys en doen wandeltest

 
door Lilian van Dijk

Senioren moeten meer bewegen. Dat vindt de gemeente De Bilt, daarom mogen ouderen deze maand 
kennismaken met een aantal sport- en beweegmogelijkheden in onze gemeente tegen een gereduceerd 

tarief. Wethouder Herman Mittendorff gaf zaterdag 29 oktober bij Beerschoten het startschot.

Wethouder Mittendorff leidt oud en jong naar het terrein vóór paviljoen 
Beerschoten, waar de eerste smovey clinic zal worden gehouden.

Vanaf	 begin	 november	 zullen	 op	
meerdere	 plaatsen	 in	 de	 gemeente	
spandoeken	hangen	met	het	logo	van	
het	Platform.	

Een	ieder	kan	zo	op	zijn	eigen	wijze	
aandacht	 aan	 respectvol	 samenle-
ven	 geven.	 Op	 dinsdag	 8	 november	
zal	 de	 twee-jaarlijkse	 avond	 van	 het	
Platform	 plaatsvinden;	 ook	 ditmaal	
gepresenteerd	 met	 een	 uitdagende	
formule.	

Onderwijs
Naast	 De	 Werkplaats	 met	 een	 eigen	
project,	zullen	er	bij	Het	Nieuwe	Ly-
ceum	 op	 woensdag	 9	 november	 in	
3	 groepen	 gastlessen	 plaatsvinden.	
De	 leerlingen	 zullen	 hieraan	 vooraf-
gaand	door	de	school	al	op	het	thema	
Respect	worden	voorbereid.	Met	vijf	
nieuwe	 scholen	 er	 bij	 zullen	dit	 jaar	
op	 donderdag	 10	 november	 op	 16	
basisscholen	 gastlessen	 worden	 ge-
geven	 .	 Personen	 uit	 het	 gemeente-

bestuur,	 uit	 het	 bedrijfsleven,	 uit	 de	
bevolking	 en	uit	 het	Platform	zullen	
met	de	leerlingen	over	het	onderwerp	
Respect	van	gedachten	wisselen.

Senioren en jongeren
Een	 groep	 bewoners	 van	 het	Woon-
centrum	 Schutsmantel	 zal	 zich	 op	
woensdag	9	november	samen	met	een	
groep	 leerlingen	van	de	Oranje	Nas-
sau	 School	 buigen	 over	 stellingen,	
zoals	 ‘Ouderen	 zijn	 vergeten	 hoe	 ze	
vroeger	 zelf	 waren’.	 Pastor	 Weer-
sink	 uit	 Bilthoven	 zal	 de	 middag	 in	
het	 Wooncentrum	 afsluiten	 met	 een	
persoonlijke	 reactie,	 daarbij	 terzijde	
gestaan	 door	 enkele	 leerlingen.	 Een	
dergelijke	samenspraak	 in	Maartens-
dijk	vorig	jaar,	georganiseerd	door	het	
Cosbo	en	het	Platform,	was	een	groot	
succes.	
Vandaar	 dat	 het	 dit	 jaar	 herhaald	
wordt.	 Op	 dinsdag	 15	 november	
ontvangt	 het	 Groenhorst	 College	 in	
Maartensdijk	een	15-tal	leden	van	het	

Cosbo.	Zij	zullen	met	een	zelfde	aan-
tal	 leerlingen	 enkele	 lesuren	 volgen,	
waarna	een	gezamenlijke	lunch	wordt	
genuttigd.	Aansluitend	zal	Pastor	De	
Wit	uit	Maartensdijk	de	discussie	lei-
den	 over	 deze	 gezamenlijke	 bijzon-
dere	ervaring.

Sport 
Voor	de	 sport	 sluit	de	Dag	van	Res-
pect	prima	aan	op	de	wedstrijden	op	
zaterdag	 12	 november	 a.s.	 Met	 de	
ervaring	van	alweer	enkele	jaren	van	
FC	 De	 Bilt	 en	 SCHC	 uit	 Bilthoven	
en	 die	 van	 vorig	 jaar	 van	Tweemaal	
Zes	 uit	 Maartensdijk	 zullen	 dit	 jaar	
ook	MMHC	Voordaan	uit	Groenekan	
en	Korfbalvereniging	DOS	uit	West-
broek	activiteiten	ontplooien.	

In	 een	 ‘vijf	 minuten	 praatje’	 zullen	
de	 thuisspelende	 en	 de	 bezoekende	
jeugdteams	(12	t/m	17	jaar)	door	een	
bestuurder	of	leider	worden	gewezen	
op	de	relatie	‘sport	en	respect’.	

Dag van Respect duurt in De Bilt een week
Dankzij de belangstelling en inzet van velen zijn de activiteiten die het Platform Respectvol 
Samenleven De Bilt in het kader van de landelijke Dag van Respect rond 11 november a.s. 

organiseert, verspreid over ruim een week.

Insectenjacht in de 
Nacht der Nachten

door Kees Pijpers

In	het	kader	van	de	landelijk	gevierde	Nacht	der	Nachten	was	er	jongstleden	
zaterdagavond	 thuis	 bij	 Rob	Timmer	 in	 Hollandsche	 Rading	 een	 bijeen-
komst	van	belangstellenden.	In	de	tuin	van	zijn	sprookjeshuis	met	rondom	
bos,	wemelt	het	van	de	dieren.	Het	was	maar	goed	dat	de	maan	niet	scheen	
want	als	die	schijnt,	schuilen	insecten	in	hun	nesten.	Rob	vangt	en	verzamelt	
al	tijden	alle	soorten	gevleugelde	insecten.	Hij	heeft	er	dan	ook	een	enorme	
hoeveelheid	bijeengebracht,	in	met	glas	bedekte	houten	kistjes,	waaronder	
alleen	al	vijftig	soorten	zweefvliegjes.	Hij	fotografeert	zijn	vondsten,	zoekt	
in	de	boeken	naar	hun	wonderlijke	namen	en	 correspondeert	met	 andere	
liefhebbers	in	het	land.	

De	twee	dozijn	belangstellenden	verdrongen	zich	onder	de	inktzwarte	he-
mel	rond	de	tafel	met	de	grote	lamp	en	de	lichtplaat.	Daaronder	waren	ken-
ners,	 zoals	 een	 der	 directeuren	 van	 het	 RIVM	 de	 Bilt,	 die	 met	 aandacht	
zagen	hoe	de	door	het	licht	aangetrokken	dieren	op	de	lichtplaat	landden,	in	
potjes	werden	opgevangen	en	met	belangstelling	werden	bestudeerd.	Zelfs	
de	meegekomen	kinderen	hielpen	met	de	jacht	op	muggen,	kevers,	sprink-
hanen	en	hoe	ze	allemaal	mogen	heten.	Er	zijn	wonderlijke	namen	bij	zoals	
de	nachtvlinder	die	Satijnspikkelspanner	heet.	Toen	twee	uur	later	de	duis-
ternis	begon		en	er	wat	regeldruppels	vielen	verdwenen	alle	insecten	en	met	
hen	de	tevreden	bezoekers.

Ruime belangstelling voor de beestjes bij Rob Timmer.

Het	 Bilts	 Sportgala	 vindt	 in	 2012	
plaats	op	vrijdag	3	februari	plaats,	en	
net	 als	 in	 de	 voorgaande	 twee	 jaren	
in	 het	 Cultureel	 &	 Vergadercentrum	
H.F.	Witte	 in	De	Bilt.	Het	 is	 alweer	
de	 derde	 alevering	 van	 dit	 succes-
volle	 evenement,	 waar	 de	 sportman,	

-vrouw,	 -talent	 en	 ploeg	 over	 2011	
bekend	zullen	worden	gemaakt.	

De	 organisatie	 en	 invulling	 ligt	 ook	
nu	weer	in	handen	van	de	Sportgala-
werkgroep,	 bestaande	 uit	 voorzitter	
Nico	de	Groot,	Iet	Wennekes,	Gerard	

van	 de	 Klomp,	 Kees	 Diepeveen	 en	
Ingrid	 van	 der	 Elst.	 De	 Biltse	 Sport	
Federatie	 staat	 ook	 voor	 2012	 weer	
inancieel	 garant	 voor	de	organisatie	
van	het	sportgala.	Voordrachten	voor	
sporters	kunnen	weer	via	de	website	
van	de	BSF	gedaan	kunnen	worden

Bilts Sportgala in 2012

Galerie	 ‘Beetje	 Kunst’	 is	 tijdens	 de	
Landelijke	 Kunstweek	 van	 zaterdag	
5	 november	 t/m	 zondag	 13	 novem-
ber	2011	elke	dag	open	van	14.00	tot	
17.00	uur	m.u.v.	maandag	7	novem-
ber.	Zie	www.kunstweek.nl.	De	expo-

sitie	 ‘Art	Tingles	Your	Senses’	duurt	
slechts	één	week.	Er	is	werk	van	Han-
neke	 Bruijnjé	 (rakustook),	 Wil	 Lof	
(schilderijen),	 Joselien	 Roozendaal	
(bronzen	 beelden)	 en	 Joke	 Vinger-
hoed	 (schilderijen).	 Het	 adres	 van	

‘Beetje	Kunst’	is	Albert	Cuyplaan	58,	
3723	GM	Bilthoven
Omdat	Galerie	Beetje	Kunst	gaat	ver-
huizen,	zijn	 tijdens	de	Kunstweek	er	
aangepaste	prijzen	voor	mooie	kunst	
(werk	in	stock).	

Expositie ‘Art Tingles Your Senses’
Klaverjassen bij SVM

Aanstaande	vrijdagavond	4	november	kunt	u	weer	klaverjassen	bij	SVM.	
In	de	kantine	van	deze	sportvereniging	aan	de	Dierenriem	in	Maartensdijk	
bent	u	van	harte	welkom.	Het	klaverjassen	begint	om	20.00	uur	en	meedoen	
kost	3	euro.	Er	is	ook	een	loterij,	voor	€	0,25	kunt	u	een	lot	kopen.



Auto’s/motoren
AUTOACCU'S 10% korting
Hessenweg 16A De Bilt
Tel. Wierda 030-22000247

Fietsen/brommers
ELEKTRISCHE fiets Batavus 
Pharos incl. lader 5 Ampère 
(dames-instap) 7 jaar oud. 
€ 325,-. Tel. 030-2745612 of 
06-49964549

Z.g.a.n. knalrode crossfiets, 
26 inch, shimano, incl. huf-
terproof kettingslot, 3x op 
gefietst. Vraagprijs € 49,-. Tel. 
06-53197027.

Personeel gevraagd
Gezin met kinderen (8 en 9 jr) 
uit Groenekan zoekt een erva-
ren OPPAS PLUS aan huis, 
ma+di+do+vrij van 11 tot 18 
uur. Wij zijn een gezellig gezin 
met veel dieren, lijkt dit je wat 
bel ons op 06-21236129.

HUISHOUDELIJKE hulp 
gevraagd bij ouder echtpaar, 
2x p/w 3u/d. Tel. 035-5771535, 
Schepersveld 4, Holl. Rading

Personeel aangeboden
Volgens mij krijg je een heel 
fijn gevoel als thuis alles 
lekker fris, schoon en opge-
ruimd is. Ik wil graag voor 
dit gevoel zorgen, daarom 
bied ik HUISHOUDELIJK 
hulp aan. Alle huishoudelijke 
werkzaamheden zijn bespreek-
baar met mij, ik zal ook evt. 
boodschappen kunnen doen. 
Flexibel ben ik ook i.v.m. 
dagen, aantal uren en tijden. 
Als u interesse heeft graag mij 
bellen op 06-13107165  

Te koop aangeboden
Aangeboden een donkerblauw 
lederen TWEEZITSBANK 
van zeer goede kwaliteit. 
Vraagprijs € 75,-. Tel. 0346-
281860

Grote partij handgemaakte 
kerst-/WENSKAARTEN voor 
braderie of markt. 10 Voor 
€ 5,- met envelop in foliezakje. 
Tel. 030-2202996

CAMPER 2002. € 12.500,-. 
Damesfiets Gazelle. € 110,-. 
Tel. 0346-281745

Antieke KLINKERS, 5 dui-
mers ± 10 m². € 25,- per m². 
Tel. 0346-211609

Witte COMMODE met 2 deur-
tjes met glas en 4 lades i.z.g.s. 
€ 75,-. Tel. 0346-214065

2 jonge pauwen van ruim 4 
maanden oud. € 25,- per pauw. 
Tel. 0346-212548

Unieke tenniscollage uit vroe-
gere tijden achter glas in hou-
ten kist. Vraagprijs € 30,-. Tel. 
06-53197027

Houten box, verstelbaar 
in hoogte. € 15,-. Tel. 030-
2280102

Kunstkerstboom (3 delen) met 
standaard 180 cm. € 35,-. Tel. 
030-2204505

Saba televisie 53 cm in prima 
staat, met afstandsbed. en 
prachtig beeld voor € 10,-. Tel. 
030-2290245

Tuner en (aparte) verster-
ker met speakerboxjes van 
Hitachi, 50 watt prijs € 10,-. 
Tel. 030-2290245

Nieuwe dames bootschoenen, 
bruin leer, maat 38. Van € 89,- 
voor € 49,-. Tel. 030-2202996

Philips stereo meubel grijs 
76x42x36 fm radio, platenspe-
ler en cassettedeck. € 39,-. Tel. 
030-2202996

15 leuke breiboeken o.a. steek, 
ouders, diana. € 10,-. Tel. 030-
2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 
85x150 cm. € 15,-. Zandstra 
Noren, mt. 38, zwart leer. 
€ 25,-. Nieuwe digital alarm-
klokradio, in verpakking. 
€ 7,-. Klittenband, 2cm breed, 
op rol van 25 m. in wit en 
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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*

Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN 

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

zwart. € 10,- per rol. Tel. 030-
2202996

3 Fitnessbanden van Dijna, 
groen/paars/roze + beschrij-
ving nog in verpakking. € 10,-. 
Tel. 030-2202996

Nieuw: 2 x 1-persoonsdek-
bedhoezen 140x200, kleuren: 
donkergeel, lichtgeel en wit. 
€ 10,-. per stuk. Tel. 030-
2202996

Gele retro keukenstoel uit 
1960 als nieuw. € 10,-. 
Kunstkerstboom 1,55m. hoog, 
compleet met ballen, slingers 
en Philips kaarsverlichting zil-
verkleurig. € 40,-. Tel. 030-
2202996

Zwarte attachékoffer 
44x32x10 cm. €10,- Bruin 
leren laarzen met rekbare 
schaft. Nieuw! Maat 39 van 
€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-
2202996

Keukenblok L-vorm 300x150 
elek. Oven, 4-pits gaskook-
plaat funct. goed, zonder poten. 
€ 25,-. Tel. 035-5771462

10 Puzzels. € 2,50 per stuk. 
Tel. 0346-212607

Moderne grenen, beige kin-
derledikantje afm. 60x120 cm. 
met matras, ziet er netjes uit. 
€ 30,-. Tel. 0346-214084

Aardewerkservies 
‘Boerenbont’ 5 platte borden, 
3 soepborden, 1 platte ovale 
schaal. € 25,-. Tel. 0346-
212492

Nieuwe aspergepan. € 10,-. 
Tel. 0346-212950

Vanaf 3 november gratis af te 
halen: grindtegels 8 m² en 7 
m² straatklinkers. Tel. 0346-
211609

Te koop: Cavia-/konijnenkooi 
95x50x40. € 10,-. Tel. 0346-
212662

Brunotti herenjack, maat: 
Large z.g.a.n. € 25,-. Tel. 
06-29506849

Valveiligheidsgordel i.z.g.s. 
€ 50,-. Tel. 06-29506849

Prachtige kunstkerstboom ± 
220 cm. € 50,-. Tel. 0346-
212938

Hasbro babypop zoekt nieuwe 
poppenmoeder, ze praat, plast 
en huilt 40 cm. € 25,-. Tel. 
0346-212558

Eiken salontafel. € 10,-. 
Kinderhobbelpaard. € 10,-. 
Tel. 030-2291160

2 Nasa kussens 30x50, nieuw. 
€ 10,- per stuk. Tel. 035-
5771587

2 Matrassen 90x200 pocket-
vering. € 15,- per stuk. Tel. 
035-5771587

Te koop gevraagd
Loper voor op de trap, 16 tre-
den en evt. bijpassende gang-
loper 0346-212389

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 WINTERTIJD Opening Ma. 
Wo. Vr. 16.00- 20.00 uur Za. 12.30-17.00 uur Onderdelen uit 
voorraad leverbaar. Ook reparaties op afspraak 90% 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, bruidskap-
sels, 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

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. Tel. 
0346-281444 / 06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl

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

De Gouden Engel heeft op 7 nov. om 20.00u Sonja van der 
Linden te gast. Zij doet waarnemingen a.d.h.v. de door u 
meegenomen bloem in een vaasje. In ‘t Noorderpunt, Laan 
van Vollenhove 1014, Zeist. Entree: € 6, info: M. Rozier tel. 
0346211038

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 
06-42417376

Diversen
SINTERKLAASBEZOEK 
aan huis! 
Kijk op www.benlabre.nl 
of bel 06-17027039. 
Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

HERBALIFE:- Voor uw 
G e w i c h t s b e h e e r s i n g . 
Gezondheid en Vitaliteit. 
Gratis vet meten en begelei-
ding. Tel. 0346-571377 of 
e-mail: vink-herbalife@filter-
net.nl Gewicht in bedwang van 
Levensbelang

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

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

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Vrijdag en 
zaterdag verkoop Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. De bla-
deren vallen v/d bomen, het plantseizoen voor bomen is geko-
men o.a. beukenhaag van 60 cm tot 2.00m, 60 cm. à € 0,75, 
leilinde € 35,-. Vele soorten fruitbomen en kleinfruit, catalpa, 
acacia etc. etc. Coniferen groot en klein, rododendrons......... 
Ook voor al uw boom-, snoei-, straat- en tuinaanlegwerkzaam-
heden.

"Uw voeten in mijn handen" Provoet Pedicure / Massage 
Post. Albert Einsteinweg 16, 3731 CT De Bilt. Tel. 030-
2213821 ~ 06-29234560 www.praktijkpost.nl

Bungalow in Holl. Rading, Tolakkerweg. € 330.000,-. Tel. 
06-54623282

Cursussen
Trainingen geweldloze communicatie. Plezier, contact en 
verbinding in je gesprekken. Wil je op een ontwapenende en 
respectvolle manier communiceren zodat je echt contact maakt, 
zowel thuis als op je werk? Jij hebt de sleutel in handen. Ontdek 
hoe je een (dreigend) conflict kan omdraaien. Leer op een 
manier te reageren die verbinding maakt. 6 woensdagavonden 
vanaf 9 november. Info Monie Doodeman 030-2658470 of 
www.communicerenvanuitjehart.nl

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.

Stichting Bodhisattva organiseert: In Dialoog Oost – West. 
Thema: uitspraken Boeddha en Hume Door Dorien Quik. 
Datum/tijd: Do 10 nov. 19.30 - 22.00 uur. Plaats: Kapel van De 
Schutsmantel, Gregoriuslaan 35, Bilthoven. Verder elke tweede 
donderdag van de maand. Info: secretariaat 06-28373039 of 
06-2382603. Zie ook: www.stichtingbodhisattva.eu

Cursus Intuïtie en Energie. Kom in je kracht en maak kennis 
met begrippen als energie, aura en chakra's. Je eigen ruimte 
innemen, gronden, aanwezig zijn. Wat zijn invloeden van 
anderen en hoe herken je deze? Het vergroten van je vitaliteit 
en het stromen van je levensenergie. Start vr 11 nov. van 10.00 
- 16.30 uur. Nieuw Licht, centrum voor Inspiratie en Intuïtie in 
Bilthoven. Info: www.nieuw-licht.nl / 06-28036019.

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij
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Coach	 Peter	 Kalfsterman:	 ‘Vandaag	
was	het	niet	groots	maar	wel	voldoen-
de	 om	 te	 winnen.	 We	 hebben	 toch	
ogenschijnlijk	ons	doel	van	plaatsing	
voor	de	promotiepoule	weten	te	beha-
len.	Het	team	heeft	het	prima	gedaan	
in	de	voorcompetitie	en	we	staan	te-
recht	bovenaan!’.	Doelpuntenmakers	
aan	 Voordaan	 zijde	 waren	 Rik	 van	
Doesburg	 (strafcorner),	 Floris	 Del-
mee	 en	 Philip	 Meulenbroek	 (twee-
maal).	Volgende	week	wacht	de	thuis-
wedstrijd	tegen	Push,	de	andere	ploeg	
die	zich	heeft	geplaatst.	Een	wedstrijd	
tussen	 de	 twee	 sterkste	 teams	 uit	 de	
voorcompetitie	waarbij	alleen	de	eer	
van	de	eerste	plaats	op	het	spel	staat.

Dames Voordaan grijpen mis
Daar	waar	 de	heren	 zich	wel	wisten	
te	kwaliiceren	misten	de	dames	van	
Voordaan	de	plek	in	de	promotiepou-
le.	 Er	 moest	 gewonnen	 worden	 van	
nummer	2	Victoria	uit	Rotterdam.	Bij	
rust	 leidden	 de	 Groenekanse	 dames	
ook	met	1-2	door	goals	van	Maxime	
Terberg	 en	 Caroline	 Janssen.	 In	 de	
tweede	 helft	 ebde	 de	 kracht	 weg	 en	
wist	 de	 thuisploeg	 mede	 geholpen	
door	een	overtal	situatie	vanwege	een	

gele	kaart	drie	maal	te	scoren	waarna	
Voordaan	een	4-2	verlies	moest	incas-
seren.	Assistent	 coach	 Martijn	 Mul-
ler:	‘In	de	tweede	helft	was	bij	ons	het	
beste	er	af.	Jammer	maar	Victoria	was	
sterker	 en	 heeft	 terecht	 gewonnen.	
Toch	ben	ik	trots	op	de	meiden	dat	we	
zo	goed	tegenspel	geven	in	elke	wed-

strijd	 als	 promovendus.	 De	 verlie-
zerspoule	 is	 voor	 ons	 geen	 schande.	
Hopelijk	 weten	 we	 daar	 snel	 enkele	
wedstrijden	 te	 winnen!’.	 Volgende	
week	speelt	Voordaan	 thuis	 tegen	de	
ongeslagen	 koploper	 Nijmegen,	 één	
van		de	favorieten	voor	promotie	naar	
de	Hoofdklasse.

Voordaan plaatst zich voor promotiepoule 
De heren van hockeyclub Voordaan hebben zich door een 2-4 zege op het Delftse Hudito geplaatst 
voor de promotiepoule van de Overgangsklasse. Voordaan had nog 1 punt nodig uit de laatste twee 

voorronde wedstrijden om een plek in de kampioenspoule te bemachtigen en had dat doel goed voor 
ogen tegen Hudito (Houdt Uw Doel In ’T Oog).

Voordaanspeler Philip Meulenbroek was goed voor twee treffers tegen Hudito. 
(foto Guido van der Burg)

Het	was	 duidelijk	 dat	 beide	 ploegen	
begrepen	dat	er	wat	op	het	spel	stond.	
De	Bilt	probeerde	verzorgd	te	spelen,	
maar	 kwam	 daar	 niet	 echt	 aan	 toe.	
SMVC	 probeerde	 te	 ontregelen	 en	
hoopte	 op	 een	 handigheidje	 van	 een	
aanvaller.	 Na	 een	 half	 uur	 ontstond	
er	eindelijk	wat	Biltse	dreiging,	maar	
Niels	van	Veelen	werd	net	buiten	de	
zestien	gevloerd,	waarna	Marcel	Me-
lissen	 de	 afvallende	 bal	 perfect	 in	
schoot,	 maar	 helaas	 was	 dit	 tijdens	
het	luitsignaal	van	de	scheidsrechter	
die	 de	 voordeelregel	 niet	 toepaste.	
Marcel	 mocht	 vervolgens	 de	 vrije	

trap	 nemen;	 deed	 dat	 schitterend	 en	
liet	 de	 bal	 keurig	 in	 de	 kruising	 be-
landen:	1	-0.

De	 tweede	helft	 begon	zoals	de	 eer-
ste	eindigde:	 rommelig.	En	dat	 rom-
melige	resulteerde	in	de	gelijkmaker.	
Het	 was	 een	 misverstand	 tussen	 de	
keeper	en	een	verdediger:	ja,	zelfs	de	
beste	verdediging	maakt	wel	eens	een	
foutje.	 De	 mannen	 stroopten	 geluk-
kig	op	tijd	de	mouwen	op	en	trokken	
stevig	ten	aanval.	Een	mooie	voorzet	
van	Steven	Schoon	werd	 door	Marc	
Schuurman	heel	goed	ingekopt,	maar	

de	 bal	 belandde	 tegen	 de	 onderkant	
van	 de	 lat.	 Lennart	 van	 Dijk	 lette	
vervolgens	 prima	 op	 en	 rondde	 de	
kans	degelijk	af:	2-1.	Daarna	konden	
Worku	Ayana	en	Jan	van	den	Dijssel	
de	wedstrijd	deinitief	beslissen,	maar	
daarvoor	ontbrak	het	hen	aan	geluk	of	
scherpte.

De	 concurrentie	 won	 nipt	 en	 vlak	
voor	tijd,	dus	de	eerste	periodetitel	is	
net	niet	door	De	Bilt	binnengehaald.	
Op	naar	de	tweede	periode:	volgende	
week	uit	naar	SDO	en	dan	op	13	no-
vember	thuis	tegen	OSM.

FC De Bilt - SMVC
Dit was de laatste wedstrijd in de eerste periode en FC De Bilt moest winnen en hopen op 

verliespunten bij de concurrentie om de eerste periode te pakken. SMVC is zeker geen slechte ploeg, 
maar heeft erg weinig punten en was duidelijk van plan om daar wat aan te doen.

SVM – Altius: 
spannend tot de laatste minuut

SVM heeft in de thuiswedstrijd tegen het Hilversumse Altius 
het talrijke publiek laten zien dat er een team staat, dat zorgt 
voor veel spanning, snelle counters, kansen en doelpunten. Op 
het zonnige Van Eck-sportpark aan de Dierenriem betekende 

winst blijven meedoen in de top van de derde klasse.

Altius	 en	 SVM	 waren	 gelijkwaardig.	 Beide	 teams	 spelen	 aantrekkelijk	
voetbal	en	hebben	een	jonge	selectie,	aangevuld	met	enkele	ervaren	spe-
lers.	Altius	startte	fel	en	goed	en	bracht	de	door	Kevin	van	Dronkelaar	goed	
georganiseerde	verdediging	toch	een	aantal	keren	in	de	problemen.	De	eer-
ste	kansjes	–	niet	meer	dan	plaagstootjes	-	waren	dan	ook	voor	de	gasten.	
SVM	nam	na	een	klein	kwartier	 steeds	meer	het	middenveld	 in	bezit	 en	
zorgde	voor	veel	gevaar	voor	het	Altiusdoel.	Er	waren	kansen	voor	Stefan	
van	Keulen	(schot	net	voorlangs)	en	Jeroen	Geurtsen	(bal	op	de	lat).	Na	30	
minuten	werd	de	lichtgeblesseerde	Jorn	Brefeld	gewisseld.	Ricardo	van	de	
Goede	viel	sterk	in.	Hij	stond	ook	aan	de	basis	van	de	snelle	SVM	counter,	
waarbij	Tom	Jansen	fraai	doorkoppend	topscoorder	Mike	de	Kok	in	staat	
stelde	om	de	verdiende	1-0	binnen	te	schieten.	Dezelfde	Mike	de	Kok	so-
leerde	even	later	door	de	Altius	defensie	en	had	de	2-0	op	de	voetbalpantof-
fel,	maar	schoot	net	over.	Altius	bleef	gevaarlijk	voor	het	SVM	doel.	Wessel	
Schuller	had	echter	de	gevaarlijk	spits	goed	in	de	tang.

De	2e	 helft	 bracht	 het	 talrijke	 publiek	 alles	wat	 voetbal	 zo	mooi	maakt.	
Kansen	voor	de	SVM	spitsen,	maar	Altius	ook	bleef	gevaarlijk	met	de	lange	
bal,	hoekschoppen,	stevige	overtredingen	en	een	hoog	tempo.	SVM	slaagde	
er	steeds	maar	niet	in	om	de	bevrijdende	2-0	te	scoren.	Altius	beet	zich	vast	
in	de	wedstrijd	en	loerde	op	de	gelijkmaker.	Een	zware	overtreding	door	
een	 van	 de	Altiusspelers	 op	 middenvelder	 Roy	Wijman	 betekende	 rood,	
waardoor	de	 thuisclub	de	 laatste	 twintig	minuten	met	een	man	meer	kon	
opereren,	maar	daardoor	kreeg	men	de	controle	op	het	middenveld	niet	in	
handen.	Een	keer	niet	opletten	in	de	achterhoede	betekende	–	tot	grote	te-
leurstelling	van	heel	SVM	–	 in	 de	 85ste	minuut	 de	 gelijkmaker	 voor	 de	
bezoekers.	Een	van	de	weinige	keren	dat	Wessel	Schuller	gevaarlijk	in	het	
strafschop	doorbrak	werd	hij	 twee	minuten	later	onreglementair	(door	de	
doelman)	 ten	 val	 gebracht	 en	 de	 hiervoor	 terecht	 toegekende	 strafschop	
werd	uiterst	koel	en	correct	door	Tom	Jansen	benut,	waardoor	de	2-1	eind-
stand	op	het	scorebord	verscheen.	De	prima	leidende	referee	loot	exact	100	
minuten	na	het	beginsignaal	(exclusief	rust-	en	inclusief	blessuretijd)	af	en	
SVM	was	drie	punten	rijker.	Aanstaande	zaterdag	staat	de	wedstrijd	in	en	
tegen	Abcoude	(Ruwelspad	1)	geprogrammeerd.	FC	Abcoude	heeft	van	de	
8	gespeelde	wedstrijden	er	1	gewonnen	en	7	verloren	en	zal	dus	baat	hebben	
bij	een	positief	resultaat.	De	wedstrijd	begint	om	14.00	uur.

De	eerste	set	begon	-	zoals	vaker	-	met	
een	 gelijk	 opgaande	 strijd.	 Maar	 zo	
rond	het	12e	punt	haperde	de	aanval	
van	 de	 Salvo	 dames	 en	 kon	 Gemini	
uitlopen	naar	een	setwinst	van	25-14.	
Na	 een	 spelverdelers	 wisseling	 wer-
den	in	de	tweede	set	iets	meer	punten	
gemaakt,	maar	de	dames	konden	niet	
onder	de	druk	van	de	tegenstander	uit-
komen.	Deze	set	werd	uiteindelijk	ver-
loren	met	25-18.	In	de	derde	set	werd	
er	 met	 2	 spelverdeelsters	 gespeeld,	
om	te	proberen	meer	aanvalskracht	en	
verwarring	 te	 scheppen	bij	 de	 tegen-
stander.	Normaal	gesproken	 is	 Joline	
de	Gier	de	vaste	spelverdeelster	maar	
zij	zit	al	een	paar	wedstrijden	aan	de	
kant	 met	 een	 vervelende	 langdurige	
knieblessure.	Misschien	is	dit	dan	ook	
een	optie	voor	de	komende	wedstrij-

den,	 alleen	 lukte	 het	 in	 deze	 set	 nog	
niet	het	gewenste	resultaat,	want	ook	
deze	set	werd	met	25-18	verloren.	In	
de	 laatste	 set	 werd	 het	 duidelijk	 dat	
de	pit	uit	het	team	was	en	er	werd	dan	
ook	 teleurstellend	 verloren	 met	 25-
10.	 Zaterdag	 5	 november	 spelen	 de	
dames		tegen	de	huidige	nummer	2	in	
de	competitie	Amstelveen	1.	Aanvang	
van	de	wedstrijd	is	kwart	over	drie	in	
De	Vierstee.

Salvo 2
Het	Salvo2	team	geen	beste	wedstrijd	
gespeeld	 tegen	 Sovoco	 in	 Soest.	 De	
1e	 en	 3e	 set	 werden	 op	 makkelijke	
wijze	 gewonnen	 met	 resp.	 18-25	 en	
8-25.	Vooral	 de	 1e	 set	 werd	 er	 goed	
gespeeld	en	werden	op	aanval	de	ser-
vices	 de	 meeste	 punten	 gehaald.	 De	

3e	set	werd	erg	makkelijk	gewonnen	
omdat	de	Soester	dames	wel	erg	veel	
fouten	maakten	en	de	service	van	Sal-
vo	niet	onder	controle	konden	krijgen.		
De	2e	en	4e	 set	waren	voor	Sovoco.	
Een	aanvalster	was	er	verantwoorde-
lijk	voor	dat	de	2e	set	werd	ingeleverd	
25-14.	 Daar	 kon	 Salvo	 geen	 grip	 op	
krijgen.	De	 spelverdeling	 aan	Salvo-
kant	 was	 te	 onzuiver	 om	 aanvallend	
indruk	 te	 kunnen	 maken.	 De	 4e	 set	
ontbrak	het	aan	lef	waardoor	de	aan-
val	van	Salvo	niet	tot	zijn	recht	kwam.	
Verlies	met	25-19.	Gelukkig	kwam	in	
de	5e	set	de		spirit	weer	tevoorschijn	
en	won	Salvo	de	set	overtuigend	met	
9-15.	Op	5	november	spelen	de	dames	
tegen	Almere	Haven	om	15.15	uur	in	
de	Vierstee.	Winst	is	noodzakelijk	om	
een	toppositie	te	blijven	innemen.

Salvodames verliezen van Gemini
Voor de uitwedstrijd tegen Gemini werd het strijdplan nog even doorgenomen, want de verwachting 

was dat de dames van Salvo 1 punten konden pakken tegen de dames uit Hilversum. 

Marcel Melissen gaat recht op de bal af. (foto Henk Willemsen)

Lyriek uit Maartensdijk
Je	voelt	je	toch	de	koning	te	rijk;
een	trein,	die	stopt	in	Maartensdijk.
Juich	het	toe	met	heel	mijn	hart.
Maartensdijk	niet	meer	afgesloten.
Kinderen	‘s	winters	niet	meer	
op	de	iets	door	kou	en	gladheid.
En	dan	de	oudere	mensen,	die	zo	
de	benen	kunnen	nemen.	
Je	voelt	je	toch	de	koning	te	rijk.	
Open	de	wereld	te	beginnen	
			in	Maartensdijk;
je	voelt	je	toch	de	koning	te	rijk.

Aukje Huisman

De spinaap lijkt ook al niet van de 
verbazing te bekomen.



	De	Vierklank	 20	 2	november	2011

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

Een	 van	 de	 deelnemers	 aan	 de	 Vo-
gelshow	 is	 Ruth	 Beijen	 uit	 Biltho-
ven,	die	al	een	 jaar	of	dertig	vogels	
kweekt.	Dit	jaar	is	hij	achtste	gewor-
den	 bij	 het	 clubkampioenschap.	 ‘Ik	
kweek	 voornamelijk	 vorm	 en	 pos-
tuurkanaries,	 maar	 ik	 heb	 er	 sinds	
kort	 ook	wat	 zebravinkjes	 bij.	Hoe-
veel	prijzen	ik	dit	jaar	precies	heb	ge-
wonnen	weet	ik	niet	uit	mijn	hoofd,	
maar	 met	 mijn	 postuurkanaries	 heb	
ik	 het	 kampioenschap	 gewonnen	 en	
twee	keer	een	eerste	prijs.	Er	zijn	er	
maar	twee	niet	in	de	prijzen	gevallen.	
En	ook	de	meeste	van	mijn	zebravin-
ken	zijn	in	de	prijzen	gevallen.’	

Een	goede	vogel	kweken	is	een	hele	
kunst.	 “Je	 moet	 je	 eerst	 een	 goed	
beeld	 vormen	 van	 hoe	 een	 bepaald	
type	 vogel	 eruit	 ziet.	Als	 je	 ze	 gaat	
kweken,	 moet	 je	 dat	 doel	 proberen	
te	 bereiken.’	 Het	 is	 geen	 absolute	
vereiste	voor	veel	geld	een	vogel	bij	

een	kweker	te	kopen,	betoogt	Beijen.	
‘Mensen	 denken	 vaak:	 dure	 vogels	
zijn	goede	vogels.	Maar	je	kunt	ook	
naar	 goede	 vogels	 toewerken.	 Als	
je	een	vogel	aanschaft,	moet	je	hem	
goed	 observeren.	 Hij	 moet	 model	
hebben,	niet	te	klein	zijn.’	Bij	de	be-
oordeling	 van	 de	 vogels	 houden	 de	
keurmeesters	 rekening	met	een	aan-
tal	 aspecten.	 “De	 eerste	 punten	 op	
de	keurbriefjes	gaan	naar	conditie	en	
formaat.	 Dan	 letten	 ze	 op	 houding	
en	gezondheid.’	Hij	neemt	zijn	eigen	
kanaries	 als	 voorbeeld:	 ‘Alles	 moet	
rond	zijn.	Het	koppie	en	het	lichaam.	
Hij	 moet	 een	 los	 koppie	 hebben	 en	
een	 kort	 staartje.’	 Het	 komt	 vaak	
genoeg	 voor	 dat	 Beijers	 denkt	 met	
één	vogeltje	een	kampioen	in	huis	te	
hebben,	 terwijl	de	keurmeesters	 een	
ander	vogeltje	bekronen.	‘Dan	vraag	
je	 je	 af:	waarom	 is	 dat	 ene	vogeltje	
kampioen	 geworden	 en	 dat	 andere	
niet.	Dat	komt	omdat	de	keurmeester	

toch	een	bepaald	soort	vogeltje	voor	
ogen	 heeft,	 dat	 verschilt	 van	 wat	 je	
zelf	 als	 het	 mooiste	 diertje	 ervaart.’	
Vogeltjes	die	bij	Beijen	niet	aan	zijn	
standaard	 beantwoorden,	 doet	 hij	
weg.	‘Die	verkoop	ik	en	soms	geef	ik	
ze	gewoon	weg.	Ik	heb	er	laatst	nog	
een	stuk	of	vier	aan	iemand	gegeven.’

Oude-mannensport
We	maken	een	rondje	langs	verschil-
lende	vogels.	‘Dit	is	een	ander	soort	
kanarie’,	wijst	Beijen.	 ‘Het	moet	de	
starthouding	 van	 een	 vliegtuig	 heb-
ben.’	Heel	bijzonder	zijn	de	postuur-
kanaries	 met	 de	 prachtige	 kuifjes.	
‘Die	zou	ik	ook	graag	willen	kweken,	
maar	 ze	 zijn	 erg	 duur.	Het	 zijn	 ook	
heel	moeilijke	vogels.	Mijn	kanaries	
leggen	bij	wijze	van	spreke	vijf	eie-
ren	en	die	komen	allemaal	uit.	Heb	je	
een	postuurkanarie	dan	legt	hij	mis-
schien	drie	 eieren,	maar	het	 is	goed	
mogelijk	dat	er	maar	eentje	uitkomt.’	

We	 belanden	 bij	 zijn	 zebravinken.	
‘Ik	 kweek	 witborsten.	 Die	 moeten	
dus	een	witte	borst	hebben	en	verder	
worden	ze	beoordeeld	op	hun	kopje,	
hun	 vorm,	 hun	 formaat	 en	 hun	 ge-
zondheid.’	 Even	 verderop	 zitten	 de	
veelkleurige	rijstvogeltjes.	‘Dat	is	het	
soort	vogeltje	waar	de	leek	het	meest	
van	houdt’,	weet	 hij.	Ook	parkieten	
zijn	 geliefde	 huisdieren.	 ‘Als	 je	 ze	
direct	uit	het	blok	krijgt	en	 je	voedt	
ze	 met	 de	 hand,	 kun	 je	 ze	 erg	 tam	
krijgen.	 Sommige	 leren	 ook	 praten.	
Die	heb	ik	vroeger	wel	gehad’,	zegt	
hij	met	enige	nostalgie.	‘Ik	heb	thuis	
nu	 zeventig	 vogels,	 maar	 er	 is	 hier	
ook	een	lid	van	onze	vereniging	die	
er	wel	300	heeft.	Die	van	mij	zitten	
met	 zijn	 allen	 in	 een	 binnenvolière	
met	een	kleine	buitenvolière.	

’s	Zomers	vliegen	ze	lekker	van	bin-
nen	naar	 buiten.’	Hij	 vindt	 het	 jam-
mer	 dat	 de	 Vogelvereniging	 tegen-
woordig	 bijna	 alleen	maar	 leden	 op	
leeftijd	 heeft.	 ‘We	 hebben	 vrijwel	
geen	jeugd	meer.	Het	is	meer	een	ou-
de-mannensport	geworden.	De	jeugd	
zit	liever	achter	de	computer	of	houdt	
zich	 met	 andere	 dingen	 bezig,	 bij-
voorbeeld	voetbal.’	Hij	vindt	het	ook	
wel	 begrijpelijk.	 ‘Bij	 voetbal	 train	
je	 een	 of	 twee	 keer	 per	 week	 en	 je	
doet	een	keer	per	week	mee	aan	een	
wedstrijd.	Als	je	vogels	houdt,	moet	
je	ze	elke	dag	voeren	en	vers	water	
geven	en	minimaal	een	keer	per	week	
verschonen.	Dat	vinden	veel	jongere	
mensen	 een	 te	 zware	 verplichting.’		
Voor	 meer	 informatie:	 zie	 www.	
vogelverenigingdebilt-bilthoven.nl

Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven 
pakt uit met mooie tentoonstelling

door Lilian van Dijk

De jaarlijkse vogelshow in De Harmonie aan de Jasmijnstraat in De Bilt leverde vele kampioenen op. 
Maar liefst dertig exposanten lieten zien hoeveel plezier zij beleven aan het kweken van bijzondere 

vogeltjes. Van de zustervereniging in Coesfeld deden acht leden mee. 

Ruth Beijen kijkt vol trots naar zijn vorm en postuurkanarie die kampioen is 
geworden. 

Opleiding IVN-Natuurgids 
In	navolging	van	vorige	edities	starten	de	IVN	afdelingen	van	De	Bilt	en	
Eemland	in	februari	weer	gezamenlijk	met	een	Opleiding	tot	IVN-Natuur-
gids.	De	opleiding	moet	er	voor	zorgen	dat	de	afdelingen	de	activiteiten	op	
het	gebied	van	natuur-,	en	milieu-educatie	kunnen	blijven	verzorgen	en	in	
de	toekomst	kunnen	gaan	uitbreiden.	

Daarvoor	 is	 aanwas	 van	 natuurenthousiaste	 vrijwilligers	 zeer	 welkom.	
Mocht	u	hart	voor	natuur	hebben	en	het	 leuk	vinden	anderen	deelgenoot	
te	maken	van	uw	passie,	dan	is	de	opleiding	tot	Natuurgids	misschien	iets	
voor	u.	Het	is	een	opleiding	waar	u	veel	van	zult	opsteken	over	de	natuur	
in	onze	directe	omgeving,	de	lora	en	fauna	die	je	er	vindt	en	ook	hoe	je	
vergaarde	 kennis	 over	 die	 natuur,	 het	 landschap	 en	 onze	 natuurgebieden	
overdraagt	in	de	vorm	van	educatieve	activiteiten	en	programma’s.

Aan	de	andere	kant	zal	de	cursus	wel	behoorlijk	wat	 inspanning	vergen.	
Avondlessen	volgen	(dinsdag)	en	meedoen	met	excursies	(zaterdag)	en	ook	
nog	een	(samen	met	anderen)	uit	te	voeren	natuurproject.	En	dat	gedurende	
een	periode	van	bijna	2	jaar.	Daar	krijg	je	natuurlijk	ook	veel	voor	terug:	
een	gecertiiceerd	Diploma	Natuurgids	en	een	leerzame	en	inspirerende	tijd	
met	 gelijkgestemden	 met	 hart	 voor	 natuur.	Voor	 meer	 informatie	 kunt	 u	
kijken	op	www.ivndebilt.nl.

Informatiebijeenkomst
Als	u	geïnteresseerd	bent	dan	is	het	raadzaam	om	een	van	de	informatie-
bijeenkomsten	bij	te	wonen.	In	De	Bilt	zal	dit	zijn	op	zaterdag	5	november	
van	14.00	uur	tot	16.00	uur	in	het	gebouw	van	SWO	(De	Duiventil),	Jas-
mijnstraat	6	De	Bilt.	IVN’ers	persoonlijk	spreken?	Dat	kan	natuurlijk	ook.	
Jaap	Millius	 en	Henk-Jan	 Strang	 staan	 u	 graag	 te	woord.	Bel	 Jaap:	 030	
2288636	of	mail	naar	j.j.milius@uu.nl.	Voor	Henk-Jan	bel	06	49718070	of	
mail	naar	henkjanstrang@yahoo.co.uk.

Op	 www.natuurwerkdag.nl	 is	 meer	
informatie	 en	kan	men	zich	 aanmel-
den.	Er	zijn	33	locaties	in	de	provin-
cie	en	de	stad	Utrecht	waar	men	zich	
kan	uitleven.	 In	De	Bilt	zijn	er	 twee	
locaties;	 er	 kan	 gewerkt	 worden	 op	
een	 heideveldje	 in	 de	 Ridderoordse	
bossen	 en	 rondom	 landgoed	 Vollen-
hoven.	Het	heideveldje	in	de	Ridder-
oordse	 bossen	 ligt	 langs	 de	 provin-
ciale	 weg	 N234	 van	 Bilthoven	 naar	
Baarn/Soest	 bij	 de	 Gerard	 Doulaan.	
Het	 kledingadvies	 is:	 oude	 kleding	

en	regenkleding,	werkhandschoenen,	
goede	stevige	schoenen.	Er	wordt	ge-
zorgd	voor	boomzagen,	maar	zelf	een	
boomzaag	meenemen	is	ook	gewenst.	
Er	wordt	voor	kofie,	thee	en	choco-
lademelk	 gezorgd.	 Zelf	 lunchpakket	
meenemen.	 Aanmelden	 is	 gewenst	
en	daarbij	ook	de	wijze	van	vervoer	
(auto,	iets	of	OV)	vermelden	en	of	er	
bereidheid	 is	 mensen	 mee	 te	 nemen	
met	 de	 eigen	 auto	 naar	 het	 werkter-
rein	(ong.	3	km	verderop).	Er	is	werk	
voor	 15	 personen	 en	 er	 zijn	 nog	 14	

plekken	 over.	 De	 werkzaamheden	
zijn	gepland	van	10.00	tot	16.00	uur

Overbos
In	 het	 Overbos,	 een	 onderdeel	 van	
het	 landgoed	 Vollenhoven	 wordt	 al	
decennialang	 multifunctioneel	 bos-
beheer	toegepast.	In	het	deel	met	een	
verschralend	 grasland	 ligt	 een	 del	
waarin	jonge	elzen	gestoken	worden.	
Voor	gereedschap	wordt	gezorgd.	Na	
aloop	 is	 er	 kofie	 met	 een	 knabbel.	
Hier	 denkt	 men	 te	 werken	 van	 9.00	
tot	 12.00	 uur.	 Er	 is	 werk	 maximaal	
15	personen	en	er	zijn	nog	8	plekken	
over.	De	locatie	is	Utrechtseweg	18	in	
De	Bilt	 .	Er	wordt	verzameld	 tegen-
over	 landgoed	 Vollenhoven	 aan	 de	
Utrechtseweg	18,	De	Bilt:	ingang	het	
Overbos.	Parkeren	op	de	parallelweg/
ietspad.	 De	 Natuurwerkdag	 wordt	
georganiseerd	 door	 Landschapsbe-
heer	Nederland	in	samenwerking	met	
Natuurmonumenten,	Staatsbosbeheer	
en	Scouting	Nederland	en	wordt	on-
dersteund	door	IVN	Vereniging	voor	
natuur-	 en	 milieueducatie,	 Neder-
landse	 Jeugdbond	voor	Natuurstudie	
(NJN),	ANWB	en	KNNV	vereniging	
voor	veldbiologie.

Natuurwerkdag 5 november ook in De Bilt
Op zaterdag 5 november gaan duizenden vrijwilligers aan de slag op de landelijke Natuurwerkdag. 

De Natuurwerkdag vindt dit jaar voor de elfde keer plaats. De deelnemers gaan ook dit jaar 
weer gewapend met zagen, harken en schoppen wilgen knotten, takkenrillen aanleggen en poelen 

schoonmaken. Landschap Erfgoed Utrecht doet een oproep aan alle mensen die de provincie Utrecht 
weer een stukje mooier willen maken.

Wilgen knotten tijdens de natuurwerkdag vorig jaar.

Voor een openstaande vacature  
kijk op www.naastdeburen.nl

Woe.
02-11

Doradeilet met gamba 
en groentensaus

of
Jachtschotel met  

spek-aardappeltjes en compôte 
van cranberries

11,00
Do.

03-11

Vrij.
04-11
Woe.
09-11 Gebakken sliptongetjes

of
Spareribs

11,00
Do.

10-11
Vrij.

11-11

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


