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Het CDA diende twee amendemen-
ten in, die beide werden verworpen. 
Het eerste dat als strekking had het 
steunpunt Maartensdijk open te hou-
den kreeg alleen steun van het CDA, 
Bilts Belang en de ChristenUnie. 
In het tweede amendement stelt de 
fractie voor de toeristenbelasting te 
schrappen en de niet ontvangen in-
komsten in 2012 te verrekenen met 
de middelen speciale investeringen, 
gefaseerde vervanging van vracht-
wagens. De fracties van CDA, Bilts 
Belang, ChristenUnie en Rost van 
Tonningen stemden voor dit amen-
dement.

Beschouwingen
Han IJssennagger (Bilts Belang) stelt 
dat de gemeente een van de armste 
gemeenten in de provincie is met de 
hoogste lastendruk voor de burgers. 
Anne Doedens (VVD) kiest dit keer 
gedichten om zijn beschouwing te il-
lustreren. Rode draad voor de VVD 
is dat de rekening van de inanciële 
crisis niet vooral bij de burgers mag 
worden gelegd. ‘De liberale visie is 
het algemeen belang dienen, maar 
daar moet wel dekking voor zijn.’ 
Pieter van Maaren (CDA) heeft 
waardering voor zaken waar sprake 
is van een belangrijke kwaliteits-
slag. De voorgenomen sluiting van 
het steunpunt Maartensdijk en de 
invoering van de toeristenbelasting 
noemt hij pijnpunten die ten koste 
gaan van burgers en bedrijven. Anne 

Brommersma (GroenLinks&PvdA) 
kan goed uit de voeten met deze be-
groting. Het inkomensafhankelijk 
maken van bepaalde voorzieningen 
heeft de steun van haar fractie. Frans 
Poot (D66): ‘We moeten rekening 
houden met slechtere tijden, zonder 
bang te zijn voor de toekomst. Poli-
tiek is niet voor bange mensen.’

Oceaanstomer
Etiënne van Buren (SP) vergelijkt de 
huidige situatie met een groot passa-
giersschip aan het begin van de twin-
tigste eeuw. Dat steekt de Atlantische 
Oceaan over en na de eerste ijsberg 
te hebben ontweken duiken er steeds 
weer nieuwe op. ‘In deze vergelijking 
bevindt de gemeenteraad van De Bilt 
zich in het restaurant van deze oce-
aanstomer en kibbelt wat over een 
vlieg in de soep.’ Hij vindt dat het 
college blijft vasthouden aan ambi-
ties die niet meer van deze tijd zijn. 
De SP wil net als de burgers grote 
projecten wat minder groots uitvoe-
ren. ‘Wil gaan voor woningen die be-
taalbaar zijn voor Biltse bewoners.’ 
Johan Slootweg (SGP) hoort vaak 
dat De Bilt een moeilijke gemeente 
is om iets voor elkaar te krijgen op 
het gebied van ruimtelijke ordening. 

De SGP vindt dat je van een dienst-
verlenende organisatie anders mag 
verwachten. Hij betreurt de kramp-
achtigheid om binnen de rode con-
touren te blijven. Nico Jansen (Chris-
tenUnie) ziet voor de gemeente een 
taak om te investeren in PV zonne-
panelen. Hij pleit ervoor om in plaats 
van uitbesteden, eerst naar vrijwil-
ligers te kijken. Ebbe Rost van Ton-
ningen legt vijf punten voor die voor 
hem randvoorwaarden zijn om steun 
te geven aan de begroting. Een daar-
van is een sluitende begroting op ba-
sis van duidelijke keuzes.

Verworpen moties
De programmabegroting krijgt rond 
middernacht ongewijzigd steun van 
de meerderheid van de raad. De ze-
ven door de oppositie ingediende 
moties worden verworpen. De motie 
van Han IJssennagger om toeristen-
belasting en forensenbelasting ach-
terwege te laten krijgt steun van het 
CDA, Bilts Belang, ChristenUnie 
en Rost van Tonningen. Nico Jan-
sen krijgt voor zijn motie om ver-
nieuwing van riolering versneld uit 
te voeren steun van het CDA, Bilts 
Belang, ChristenUnie en SGP. Een 
andere motie van Jansen, waarin 
het college wordt gevraagd om bij 
de uitvoering van het Programma 
Duurzaamheid ook investeringen in 
zonnepanelen te betrekken, krijgt 
steun van GroenLinks&PvdA, Bilts 
Belang, SGP, ChristenUnie en Rost 
van Tonningen. De motie van Ebbe 
Rost van Tonningen om de program-
mabegroting te inancieren zonder 
daarvoor het eigen vermogen van 
de gemeente aan te spreken krijgt 
steun van Bilts Belang. Zijn motie 
met de vraag aan het college om de 
OZB-tarieven uitsluitend te koppe-
len aan de waarde van het vastgoed 
zonder het percentage van de econo-
mische waarde te verhogen, met als 
uitgangspunt 2010, krijgt geen steun 
van de overige raadsleden. Zijn mo-
tie met het verzoek aan de raad om 
een werkgroep op te richten die ver-
schillende beleidsscenario’s uitwerkt 
voor het gemeentelijk beleid als 
antwoord op de economische crisis 
krijgt steun van Bilts Belang, Rost 
van Tonningen, SGP, ChristenUnie, 
CDA en SP. De motie van Etiënne 
van Buren om op korte termijn bij de 
laatste vier scholen waar dit nog niet 
is gebeurd onderzoek te doen naar de 
aanwezigheid van asbest krijgt steun 
van SP en Bilts Belang.

Echtpaar mishandeld, 
verdachte gewond

Meerdere jongeren gooiden aan het begin van de nacht 
van zaterdag 5 op zondag 6 november kliko’s om. 

Twee buurtbewoners werden door hen mishandeld.
 
Rond 00.40 uur hoorde een 62-jarige bewoner van een woning aan de Rem-
brandtlaan in Bilthoven zijn hond aanslaan. Toen hij poolshoogte ging ne-
men, zag hij dat een jongen tegen zijn woning stond te plassen. De bewoner 
sprak de jongen op zijn gedrag aan, maar kreeg vrijwel direct een vuistslag 
in zijn gezicht. Vervolgens werd hij ook nog door een andere jongen gesla-
gen, kwam ten val en werd meerdere malen geschopt. Hij riep zijn 62-jarige 
vrouw om 1-1-2 te bellen. Terwijl zij 1-1-2 belde, liep zij naar buiten, waar 
zij ook tegen de grond werd geslagen.
 
De verdachten, een groep van ongeveer vijf jongens en twee meisjes, ging 
er vervolgens vandoor. De 62-jarige man wist de eerste verdachte nog een 
vuistslag in het gezicht te geven. Die was kennelijk goed raak, want later 
troffen agenten een plas bloed op de grond aan. De verdachten gingen er-
vandoor via het Heidepark. Volgens het 62-jarige slachtoffer waren de jon-
geren allemaal onder invloed, sommigen zo erg dat zij amper op hun benen 
konden staan.
De groep bleek niet alleen de slachtoffers te hebben mishandeld, maar had 
in de omgeving meerdere kliko’s omgegooid. De man liep letsel in zijn ge-
zicht, been en rug op. De vrouw hield een pijnlijke mond aan de vuistslag 
over. Indien nodig zouden zij zich onder doktersbehandeling stellen.
 
Aan getuigen en aan mensen die menen te weten wie de verdachten zijn, 
wordt verzocht contact op te nemen met de politie van district Binnensticht 
op telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoon-
nummer 0800-7000. Eén van de verdachten, een blonde jongen van 18-20 
jaar, ± 1.75 meter, tenger postuur, moet letsel in zijn gezicht hebben opge-
lopen!

Begrotingsbehandeling in teken
van onzekere tijden

door Guus Geebel 

De gemeenteraad stelde op 3 november de Programmabegroting 2012 ongewijzigd vast. 
Tegen stemden de fracties Rost van Tonningen, Bilts Belang, CDA en SP. Van de acht ingediende 

moties werd alleen de raadsbreed ondersteunde motie van GroenLinks&PvdA aangenomen. 
In deze motie wordt het college verzocht om samen met grote werkgevers in de gemeente 

werkgelegenheid te creëren voor WSW-ers en Wajongers. 

Etiënne van Buren (SP): ‘De gemeenteraad van De Bilt bevindt zich in het 
restaurant van een gevaarlopende oceaanstomer en kibbelt wat over een vlieg 
in de soep.’ 

Nico Jansen (ChristenUnie) pleitte voor het versneld vernieuwen van 
riolering. 
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

13/11	•	10.30u	-	mevr.	Ds.	B.L.	Bos

Pr. Gem. Julianakerk
13/11	•	19.00u-	

Jeugddienst:	‘Het	spoor	bijster’.

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/11	•	9.00u	-	ds.	J.	Belder,	Dordrecht

13/11	•	18.30u	-	ds.	G.	van	Wijk,	Dordrecht

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
13/11	•	10.30u	-	Dhr.	Harry	Kunneman,	

bezinningssamenkomst

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

13/11	•	10.00u	-	Dhr.	Jan	Poot,	Geldrop

R.K. Kerk O.L. Vrouw
13/11	•	10.30u	-	Pastor	G.	Weersink,	

Woord-	en	Communieviering

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

13/11	•	9.30	-	Ds.	J.	de	Wolf,	Amersfoort
13/11	•	10.15	-	Ds.	J.J.	Poutsma
13/11	•	16.30	-	Ds.	J.J.	Poutsma

Hervormde Gemeente Dorpskerk
13/11	•	10.00	en	19.00u	-	Ds.	G.J.	Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
13/11	•	10.00u	-	mevr.	ds.		E.H.W.	Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
13/11	•	10.00u	-	Dr.	J.	van	Amersfoort,	

De	Bilt

R.K. St. Michaelkerk
13/11	•	10.30u	-	H.	Eppink,	

Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente
13/11	•	10.00u	-	Dhr.	Bert	van	der	Molen

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

13/11	•	10.30u	-	Ds.	E.A.	Visser,	Maarssen

PKN - Herv. Kerk
13/11	•	10.00u	-	Kand.	G.A.	van	Ginkel,	

Maartensdijk
13/11	•	18.30u	-	Ds.	E.	Mijnheer,	Oene

Herst. Herv. Kerk
13/11	•	10.30		en	18.00u	-

Dhr.	J.	van	de	Beek

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/11	•	11.00	uur	-	Ds.	R.	Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/11	•	10.00u	-	Ds.	G.H.	Kruijmer
13/11	•	18.30u	-	Ds.	C.	Hoogerwerf,	Doorn

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

13/11	•	9.30u	-	Ds.	R.	Alkema

St. Maartenskerk
12/11	•	19.00u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Eucharistieviering
13/11	•	10.30u	-	Pastor	Gerard	de	Wit,	

Gezinsviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/11	•	10.00	en	18.30u	-	Ds.	J.F.	Ezinga

PKN - Herv. Kerk
13/11	•	10.00	en	18.30u	-	

Ds.	M.	van	der	Zwan

Vilt maken in Kyrgyzstan

Tijdens	 de	 ledenavond	 van	 Vrou-
wen	 van	 Nu	 afdeling	 Maartens-
dijk,	 geeft	 mevrouw	 De	 Koning	
een	diapresentatie	over	‘Vilt	maken	
in	 Kyrgyzstan’.	 Tijdens	 het	 eerste	
deel	van	haar	presentatie	krijgt	men	
de	 variatie	 van	 het	 landschap	 te	
zien.	 In	het	 tweede	deel	vertelt	zij	
over	 de	 vrouwen	 die	 viltartikelen	
maken,	 zoals	 kleden	 en	 gebruiks-
voorwerpen	 (mutsen,	 sjaals,	 slof-
fen	 etc.).	 Een	 boeiende	 avond	 die	
wordt	 gehouden	 op	 9	 november	
a.s.	 in	 parochiecentrum	 ‘De	 Man-
tel’	 naast	 RK	 Kerk	 Sint	 Maarten,	
Nachtegaallaan	 40,	 Maartensdijk.	
Aanvang	 19.30	 uur.	 Zaal	 open	 19	
uur.	Informatie	0346-210210.

Bijbelquiz 

Op	 10	 november	 vanaf	 20.00	 uur	
wordt	 in	de	Ontmoetingskerk	Juli-
analaan	 26,	 Maartensdijk	 net	 als	
vorig	 jaar	 de	 Bijbelquiz	 georgani-
seerd.	Het	 is	een	quiz	over	Bijbel-
teksten	 die	 door	 het	 Nederlandse	
Bijbel	 Genootschap	 (NBG)	 in	 het	
kader	 van	 de	 zgn.	 Bijbel10daagse	
voorbereid	is.	De	toegang	is	vrij.

Cursus Intuitie en Energie

Op	11	november	er	weer	een	cursus	
Intuitie	en	Energie	bij	Nieuw	Licht,	
centrum	voor	Inspiratie	en	Intuitie.	
In	deze	cursus	maak	je	kennis	met	
begrippen	als	energie,	aura	en	cha-
kra’s.	De	cursus	wordt	gegeven	 in	
5	vrijdagen	van	10.00	tot	16.30	uur	
in	Bilthoven.	Voor	meer	informatie	
kun	je	kijken	op:	www.nieuw-licht.
nl	 of	 neem	contact	 op	met	Sander	
Wisse	via	06-28036019.

Goede Doelen Markt

De	 Goede	 Doelen	 Markt	 wordt	
zaterdag	 12	 november	 gehouden	
in	 Dijckstate,	 Maertensplein	 98	 te	
Maartensdijk	 van	 10.00	 tot	 14.30	
uur.	Er	is	van	alles	te	koop:	boeken,	
speelgoed,	 appelbeignets	 en	 olie-
bollen,	nog	meer	lekkers	en	cadeau	
artikelen.	 De	 kinderworkshop	 is	
van	 10.00	 tot	 12.00	 uur.	 Hier	 kan	
van	alles	geknutseld	worden	en	de	

opbrengst	 is	 voor	 het	 Hervormd	
Comite	Roemenie	(HCR).	De	orga-
nisatie	 van	 deze	 dag	 is	 in	 handen	
van	 een	 grote	 groep	 vrijwilligers	
in	 onze	 regio	 die	 werken	 voor:	
Israël	 Producten	 Centrum,	 Adul-
lam,	 HCR,	 NPV,	Woord	 en	 Daad,	
SDOK,	Schreeuw	om	 leven,	Step-
hanos.	 Voor	 meer	 info:	 tel.	 0346	
211970.

Dienst voor jong en oud 

Op	 zondag	 13	 november	 a.s.	 om	
10.00	 uur	 is	 in	 de	 Immanuelkerk	
aan	 de	 Soestdijkseweg	 in	 De	 Bilt	
een	 dienst	 voor	 jong	 en	 oud	 over	
schapen	 en	 bokken.	 Mevr.	 ds.	
E.H.W.	Stam	 is	 de	 voorganger.	Er	
zal	 geen	 echte	 preek	 zijn,	maar	 af	
en	 toe	 woorden,	 die	 de	 richting	
kunnen	 wijzen.	 Er	 worden	 dingen	
verbeeld,	speciaal	voor	de	kinderen	
of	 meer	 met	 het	 oog	 op	 de	 vol-
wassenen.	Kinderen	worden	 actief	
betrokken	bij	de	hele	dienst.	Muzi-
kale	 medewerking	 is	 er	 van	 het	
kinderkoor	o.l.v.	Joke	Firet.

Dirk Wiersma bij fotoclub

Maandag	 14	 November	 zal	 oud	
clublid	 en	 professioneel	 fotograaf	
Dirk	 Wiersma	 een	 presentatie	
geven	van	zijn	werk.	De	presentatie	
wordt	 gehouden	 in	 het	 H.F.	 Witte	
Centrum,	Henri	Dunantplein	4,	De	
Bilt.	 De	 avond	 begint	 om	 20.00	
uur.	Voor	meer	 info	op	de	website	
www.fotoclubbilthoven.nl	 of	 035	
5771318	of	0346	213363.

Spirituele Kring Isis

Op	 14	 november	 organiseert	 Spi-
rituele	 Kring	 Isis	 de	 lezing	 Bijna	
Dood	 Ervaringen	 olv	 Tetty	 Pols.	
Mede	door	het	verschijnen	van	het	
boek	Eindeloos	 bewustzijn	 van	de	
cardioloog	Pim	van	Lommel	 is	de	
aandacht	 voor	 bijnadood-ervarin-
gen	 de	 laatste	 jaren	 sterk	 toege-
nomen.	 De	 zaal	 opent	 om	 19.30	
uur	 en	 de	 lezing	 met	 boekentafel	
is	 van	 20.00	 tot	 22.00	 uur	 in	 De	
Schakel,	 Soestdijkseweg	Zuid	 49b	
in	 De	 Bilt.	 	 Voor	 reserveren	 of	
informatie	 zie	 	 www.hier.is/isis	 of	
bel	030.2290317

Soefi-bijeenkomst

Op	woensdag	16	november	a.s.	om	
20.00	 uur	 verzorgt	 het	 Soefi	 Cen-
trum	 Utrecht/Bilthoven	 een	 open	
avond	 in	 de	 Woudkapel,	 Beetho-
venlaan	31.	Het	thema	is:	‘Dansend	
naar	Vrede’.	 Simone	Wils	 leidt	 de	
avond.	De	Dansen	 van	Universele	
Vrede	zijn	eenvoudige	kringdansen	
waarbij	mantra’s	worden	gezongen	
uit	 verschillende	 religieuze	 tradi-
ties.	Zie	www.soefi.nl.

Dakgotenactie

Ook	 dit	 jaar	 organiseert	 de	 werk-
groep	 HCR	 weer	 een	 dakgoten-
actie.	 Voor	 hun	 projecten	 in	 Roe-
menie	 is	 nog	 veel	 geld	 nodig!	 De	

Oud papier 
Maartensdijk

Korfbalvereniging	 “Tweemaal	
Zes”	 haalt	 zaterdag	 12	 november	
oud	papier	op	in	Maartensdijk.	De	
papierwagens	 gaan	 zaterdagmor-
gen	 om	 9.00	 uur	 rijden.	 U	 wordt	
verzocht	 uw	 papierkliko	 of	 het	
goed	 gebundelde	 papier	 tijdig	 aan	
de	weg	te	zetten.

Oud papier 
Groenekan

Op	zaterdag	12	november	haalt	het	
Rode	 Kruis	 afdeling	 Maartensdijk	
weer	oud	papier	op	 in	Groenekan,	
inclusief	 Nieuwe	 Weteringseweg,	
Voordorpsedijk,	 Ruigenhoeksedijk	
en	Achterweteringseweg.	 U	 wordt	
verzocht	 het	 papier	 (gebundeld	 of	
in	 dozen)	 of	 de	 papierkliko	 vóór	
9.00	uur	aan	de	weg	te	zetten.

Geboren
4	november	2011

Bram
Zoon	van	Maarten	Frank	en	Janine	

van	Leeuwen-van	Ginkel
Vogelwikke	28
Maartensdijk

prijzen	zijn	onveranderd	gebleven.	
Voor	 de	 eerste	 tien	 meters	 is	 dit	
€3,50	p/m.	Hierna	is	het	€3,00	per	
meter.	 Vanaf	 ongeveer	 19	 novem-
ber	 komen	 zij	 weer	 bij	 u	 langs	
om	alles	schoon	te	maken	voor	de	
winter.	Wilt	u	ook	een	schone	goot?	
Voor	 meer	 informatie	 of	 opgave,	
neem	 contact	 op	 met	 Fam.	 Van	
Schenkhof,	 tel:	 0346-211359	 (ma-
za)	of	mail	naar	hcrmaartensdijk@
live.nl	

Open huis IPC

Op	dinsdag	22	november	van	10.00	
uur	 tot	 17.00	 uur	 is	 er	Open	Huis	
bij	 de	 heer	 en	 mevrouw	 W.	 Bos,	
Tolakkerweg	193,	Maartensdijk.	Er	
staan	 dan	 weer	 diverse	 producten	
uitgestald,	 die	 in	 kibboetsiem	 en	
bedrijven	 in	 Israël	 gemaakt	 zijn.	
Door	het	kopen	van	deze	producten	
steunt	u	de	economie	van	Israël.	
Deze	 dag	 wordt	 mede	 georgani-
seerd	 door	 IPC	 consulente	 Ria	
Zwart,	tel.	030	6374878.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster:	Mevr.	Birgitte	van	Manen	-	van	Haren

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

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

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

Door	al	jong	met	Respect	te	beginnen
valt	er	een	wereld	te	winnen
het	is	goed	met	elkaar
om	eenmaal	per	jaar
je	daarop	wat	meer	te	bezinnen

Guus Geebel Limerick

	 Zonder haar verder te moeten leven is 
 zwaar en moeilijk te bevatten.

De	dankbaarheid	voor	de	belangstelling	na	het	overlijden	van
onze	lieve	en	zorgzame	moeder,	grootmoeder	en	overgrootmoeder

Maria Helena van Eck – van der Kaaij
is	bijna	niet	in	woorden	uit	te	drukken.

De	vriendschap	en	warmte,	in	welke	vorm	dan	ook,	was	en	is	enorm.
Zij	zal	voor	ons	en	iedereen	in	herinnering	voortleven.

	 	 Els	en	Robert-Hans
 Yvonne en Edwin
  Charlotte, Kathelijne
 Diederik en Sanne

	 	 Dirk

	 	 Kees	en	Geertje
 Bart
 Joran

Maartensdijk,	november	2011
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Berthold Gunster. Over zijn boeken 
‘Ja-maar wat als alles lukt’ en  
‘Ik ben oke, jij bent een sukkel’

Locatie:  Bouwman Boeken 
Hessenweg 168  | 3731 JN  De Bilt

Aanvang: 20.00 uur (deur open 19.30 uur) 
Toegang: Kaarten € 5,00 

www.bouwmanboeken.nl

Donderdag 10 november

Een jubileumavond met…

advertentie

Hans	 Schimmel,	 zoon	 van	 dirigent	
Herman	Schimmel,	was	destijds	can-
tor.	De	 toenmalige	predikant	ds.	van	
den	Beld	maakte	eens	de	opmerking	
dat	 hij	 wel	 een	 Cantatedienst	 zou	
willen	 houden.	 Hans	 reageerde	 en	
zei	 dat	 zijn	 vader	 dat	 misschien	 wel	
wilde	 doen.	 Zo	 kreeg	 het	 koor	 haar	
vaste	 dirigent.	 Herman	 Schimmel	
stelt	 in	 overleg	 met	 het	 bestuur	 het	
programma	 samen.	 Corry	 van	 der	
Hoeven,	 secretaris	 van	 het	 bestuur	
van	 het	 koor,	 meldt:	 ‘Hij	 doet	 een	
voorzet,	omdat	hij	weet	wat	we	aan-
kunnen.’	 In	 2002	 werd	 de	 Stichting	
Cantatekoor	Bilthoven	opgericht.	De	
uitvoeringen	worden	in	een	laagdrem-
pelige	 bijeenkomst	 uitgevoerd	 op	 de	
zondagmiddag.	Bij	grotere	projecten,	
zoals	de	Johannes	Passion	van	Bach,	
wordt	elders	in	het	land	ook	nog	een	
uitvoering	georganiseerd.	Zo	trad	het	
Cantatekoor	 op	 in	 de	 Grote	 Kerk	 in	
Elst	(Gelderland),	de	woonplaats	van	
dirigent	Schimmel,	 en	 in	Huissen	en	
Soest.

Projectkoor
Het	 Cantatekoor	 Bilthoven	 is	 een	
projectkoor.	Van	der	Hoeven	legt	uit:	
‘Voor	ieder	project	doen	we	geruime	

tijd	van	tevoren	een	oproep.	We	heb-
ben	een	adressenbestand	van	mensen	
die	al	eerder	eens	hebben	meegedaan,	
maar	we	doen	ook	nog	wel	eens	een	
oproep	in	de	krant,	vooral	voor	man-
nenstemmen.	 Gelukkig	 hebben	 we	
een	vaste	groep	bassen	uit	Maartens-
dijk	en	er	komen	per	project	altijd	wel	
nieuwe	mensen	 bij.’	De	 koorzangers	
komen	voornamelijk	uit	de	gemeente	
De	 Bilt,	 Amersfoort,	 Odijk,	 Utrecht	
en	 Zeist	 en	 uit	 het	 Gooi.	 Ze	 betalen	
per	 project	 een	 bijdrage.	 Corry	 van	
der	 Hoeven:	 ‘Die	 bijdrage	 is	 afhan-
kelijk	 van	 het	 project.	 Als	 er	 solis-
ten	 aan	 te	pas	komen,	kost	dat	 extra	
geld.	Deze	keer	was	dat	bijvoorbeeld	
zestig	 euro.’	 Het	 koor	 repeteert	 op	
woensdagavond.	 ‘Aanstaande	 zater-
dag	 hebben	 we	 een	 extra	 repetitie.	
Van	 de	 koorzangers	 wordt	 verwacht	
dat	zij	thuis	studeren.	Gezien	het	ge-
ringe	aantal	repetities	per	project	kan	
geen	 repetitie	 worden	 gemist.	 Het	
koor	wordt	begeleid	door	het	Regine	
Bach	Orkest,	opgericht	door	Herman	
Schimmel.	Het	orkest	wordt	voor	ie-
der	concert	door	hem	en	zijn	echtge-
note	Sipkje	samengesteld	op	basis	van	
het	programma	van	het	project.	Musi-
ci	bestaan	uit	professionals	en	verge-

vorderde	amateurs.	De	musici	krijgen	
een	geringe	onkostenvergoeding.

Kinderopvang Kaapstad
Dominee	 Paul	 Wansink	 van	 de	 Pro-
testantse	 Gemeente	 Bilthoven:	 ‘We	
zijn	via	leden	van	het	Cantatekoor	die	
lid	zijn	van	deze	kerkgemeente	op	de	
stichting	 Mzamomhle	 geattendeerd,	
een	 regionale	 stichting	 die	 projecten	
in	 Kaapstad	 ondersteunt.’	 Informatie	
hierover	 is	 te	 vinden	 op	 www.mza-
momhlefoundation.nl.	 Het	 project	
kreeg	 de	 naam	Kerk	Kids	Kaapstad.	
Een	 groep	 van	 twintig	 jongeren	 uit	
Bilthoven	 gaat	 in	 februari	 met	 twee	
begeleiders	 en	 twee	 dominees	 mee-
helpen	aan	de	bouw	van	een	kinder-
dagverblijf	in	Kaapstad.	Ze	zijn	hard	
aan	 het	werk	 om	geld	 in	 te	 zamelen	
voor	 hun	 tickets.	 Wansink:	 ‘Ze	 zijn	
druk	 kaarten	 aan	 het	 verkopen	 voor	
de	 uitvoering	 van	 het	 Cantatekoor	
en	 zullen	 op	 13	 november	 kofie	 en	
thee	 schenken	 en	 allerlei	 hand-	 en	
spandiensten	 verrichten.	 Wat	 na	 af-
trek	 van	 kosten	 voor	 het	 concert	
overblijft	 van	 de	 entreegelden,	 gaat	
naar	het	project.’	Voor	de	reis	en	een	
bijdrage	aan	het	nieuwe	onderkomen	
is	in	totaal	50.000	euro	nodig.	Ook	is	

er	een	digitaal	project	aan	gekoppeld	
van	 bisschop	 Tutu,	 vertelt	 Wansink	
enthousiast.	 ‘DreamWeb	 heeft	 een	
lesprogramma	 ontwikkeld	 waarbij	
leerlingen	van	 twee	 scholen	met	 een	
verschillende	achtergrond	met	elkaar	

worden	verbonden.	Leerlingen	en	hun	
leraren	verkennen	hun	dromen	en	le-
ren	 zichzelf	 en	 elkaar	 beter	 kennen.	
Samen	 maken	 ze	 een	 plan	 en	 reali-
seren	 ze	 hun	 droom	 voor	 een	 betere	
wereld.’	

Cantatekoor Bilthoven verbindt 
jubileumconcert aan goed doel

door Lilian van Dijk

Het Cantatekoor Bilthoven is een projectkoor dat ontstond vanuit de cantorij van de Noorderkerk. 
Het koor werd opgericht in 1997 en geeft twee keer per jaar een concert. Omdat het op 13 november 

de dertigste uitvoering is, gaat een deel van het entreegeld naar het project Kerk Kids Kaapstad.

Corry van der Hoeven en ds. Paul Wansink. Het concert van het Cantatekoor 
Bilthoven vindt plaats op zondag 13 november in de Noorderkerk, 
Laurillardlaan 6, Bilthoven. Aanvang 15.30 uur.

Hans	Brilleman	(Bilts	Belang)	houdt	
een	pleidooi	om	geen	subsidies	te	ge-
ven	aan	verenigingen	en	stichtingen.	
Zijn	fractie	vindt	dat	de	leden	daarvan	
als	dat	nodig	is	gesubsidieerd	kunnen	
worden.	 Hij	 gaat	 verder	 in	 op	 een	
groot	 aantal	 subsidies	 waarvan	 Bilts	
Belang	vindt	dat	die	kunnen	verdwij-
nen.	 Brilleman	 kondigt	 twee	 moties	
aan,	 die	 de	 fractie	 later	 in	 het	 debat	
weer	intrekt.	

Bundeling
Anne-Marie	 Mineur	 (SP)	 kan	 zich	
goed	vinden	in	het	grootste	deel	van	
het	 welzijnsprogramma.	 	 Zij	 heeft	
zorgen	over	plannen	van	het	 college	
om	de	AWBZ	en	de	Jeugdzorg	onder	
te	 brengen	 bij	 de	 welzijnsorganisa-
ties.	Ebbe	Rost	van	Tonningen	vindt	
dat	 het	 welzijnsprogramma	 een	 bij-
drage	zou	moeten	leveren	aan	de	be-
zuinigingen.	Wethouder	Herman	Mit-
tendorff	 stelt	 daar	 tegenover	 dat	 bij	
de	behandeling	van	de	Voorjaarsnota	
overeengekomen	 is	 dat	 op	 het	 wel-
zijnsprogramma	610.000	euro	bezui-
nigd	gaat	worden.	Het	idee	van	Bilts	
Belang	om	subsidie	aan	mensen	zelf	
te	 verlenen	 noemt	 Mttendorff	 heel	
complex.	 ‘Nog	 los	van	 inkomenson-
dersteuning	 die	 we	 daarmee	 zouden	
doen.’	Zijn	 inschatting	 is	dat	dit	niet	
mag	en	dat	het	niet	uitvoerbaar	is.	In	
december	wordt	de	nieuwe	subsidie-

regeling	 besproken	 en	 kan	 er	 uitge-
breider	 over	 dit	 onderwerp	 worden	
gesproken.	

Details
Burgemeester	 Gerritsen	 stelt	 dat	 het	
welzijnsprogramma	gaat	om	de	vast-
stelling	 van	 een	 verzamelbeschik-
king.	Het	is	volgens	hem	niet	de	be-
doeling	daar	tot	in	detail	in	te	duiken.	
Zijn	persoonlijke	opvatting	als	voor-
zitter	is	dat	de	raad	de	kaders	van	het	
welzijnsbeleid	 bepalen	 en	 algemene	

doeleinden	moeten	formuleren.		Ook	
Johan	 Slootweg	 (SGP)	 vindt	 details	
thuishoren	 bij	 de	 herijking	 van	 het	
subsidiebeleid.	 Han	 IJssennagger	
geeft	 in	 een	 stemverklaring	 	 aan	dat	
zijn	fractie	het	met	veel	zaken	uit	het	
welzijnsprogramma	eens	is,	maar	ook	
met	een	aantal	punten	niet.	Bilts	Be-
lang	zal	daarom	zijn	stem	onthouden.	
D66	wil	evenals	de	SP-fractie	voort-
aan	het	welzijnsprogramma	een	inte-
graal	onderdeel	van	de	beraadslagin-
gen	rond	de	begroting	laten	zijn.

Raad stemt in met Welzijnsprogramma 2012
door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 3 november met ruime meerderheid het Welzijnsprogramma 
2012 vast. De fractie van Bilts Belang en Rost van Tonningen stemden tegen. De SGP stemt in met het 

welzijnsprogramma, maar maakt een principieel voorbehoud op een aantal punten die strijdig zijn 
met de uitgangspunten van de partij, Met name waar de zondagsrust in het geding is. 

De ChristenUnie sluit zich daarbij aan. 

Anne-Marie Mineur (SP) kan zich vinden in een groot deel van het 
welzijnsprogramma.

Viering Allerzielen
door Henk van de Bunt

Op verschillende plaatsen binnen de gemeente De Bilt was 
er woensdag 2 november gelegenheid om het verlies van een 
overleden dierbare te herdenken. In een overvolle aula van 
begraafplaats en crematorium Den en Rust aan de Frans 
Halslaan 27 te Bilthoven werd op initiatief van de Raad 
van Kerken De Bilt e.o. en Tap Uitvaartverzorging een 

meditatieve bijeenkomst gehouden.

Er	werden	gedichten	voorgedragen	en	er	was	harpmuziek.	Ds.	Tina	Geels	
verzorgde	de	meditatie.	Later	was	er	gelegenheid	de	graven	of	de	urnen-
muur/tuin	te	bezoeken	en	er	een	lichtje	bij	te	plaatsen.	De	lichtjes	stonden	
buiten	al	klaar	en	de	hoofdpaden	van	de	begraafplaats	waren	verlicht.	

Maartensdijk
Ook	in	de	Sint	Maartenskerk	aan	de	Nachtegaallaan	in	Maartensdijk	was	
er	een	speciale	viering	van	Allerzielen,	waarin	pastor	de	Wit	voorging.	Na	
de	overweging	konden	de	kerkgangers	lichtjes	ontsteken	bij	het	Memoriale	
vooraan	 in	de	kerk	waarop	de	namen	van	de	overledenen	uit	de	kerkge-
meenschap	bewaard	worden.	De	nabestaanden	van	de	overledenen	van	het	
afgelopen	jaar	konden	met	speciale	kaarsen	hun	geliefden	gedenken.	

Radio 1
De	ochtend	van	woensdag	2	november	was	begonnen	met	een	 reportage	
in	het	Radio	1-journaal	van	het	bezoek	dat	de	verslaggever	bracht	aan	het	
kerkhof,	gelegen	achter	de	R.K.-kerk	aan	de	Gregoriuslaan	 in	Bilthoven.	
Achter	de	kerk,	beschut	onder	de	bomen,	ligt	het	kerkhof	dat	met	zorg	en	
toewijding	wordt	 onderhouden	door	 enkele	 vrijwilligers.	 Sinds	 2006	be-
schikt	ook	deze	begraafplaats		over	een	nieuwe	urnentuin	met	ruim	40	ur-
nenkelders.	De	beheerder	werd	geinterviewd	over	het	onderhoud	en	de	spe-
ciaal	voor	deze	dag	aangebrachte	verlichting.	Leo	Fijen	werd	als	‘kenner’	
gevraagd	een	gedicht	voor	te	dragen.	De	Maartensdijker	koos	hiervoor:	‘Uit	
de	tijd’	van	Willem	Wilmink:
In ’t Nederlands is iemand doodgegaan,
over zijn reis wordt nooit meer iets vernomen.
In het Twents is iemand uit de tijd gekomen,
dus je weet zeker: hij kwam veilig aan.



VOORDEEL HELE WEEK

Herfstbraadstuk

Kogelbiefstuk

Gemarineerde 
biefstukreepjes

Kant klare hachee 

500
gram 9.98

1 Kg. 8.98

500
gram 5.98

500
gram 12.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 november
t/m woensdag 16 november

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Rundercordonblue’s

Kipcordonbleu’s

Gehaktcordonblue’s

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Rosbief

Eigengemaakte 
schouderham

Kiprollade

Filet american
Sellerie 
Ei-bieslooksalade

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

3x 100
gram 4.50

SALADE-TRIO

100
gram 3.98

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)

25% KORTING OP ALLE 
LANDGOEDKAAS

STOMPETOREN JONG

500
gram 4.50

o.a. Cremeux, affiné, geit, 

komijn en bonte peper!!

5 halen / 
   4 betalen

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

BEENHAMMETJE
op=op 500

gram 3.98

Wederom met goude ster 
bekroonde grillworst 
HALVE GRILLWORST & 
LEVERWORST 6.-

EXTRA WEEKENDVOORDEEL!

NR. 1

Superknaller, de echte

Bildtstar aardappels
10 kilo

2,98

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Heerlijke

Clementines
Héél kilo

•  Capucijnerschotel
_______________________100 GRAM  0,99

•  Rundergoulash
MET RIJST ______________100 GRAM  0,99

• Italiaanse gehaktschotel
_______________________100 GRAM  0,99

Grote Hollandse

Bloemkool 
Nu

0,49 1,98

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 14 NOVEMBER, DINSDAG 15 NOVEMBER 

EN WOENSDAG 16 NOVEMBER

Vers gesneden

Boerenkool _______ 250 GRAM  0,99

De allerbeste

Perssinaasappels ___ 2 KILO  1,99

Alle soorten

Lasagne _____________ 100 GRAM 0,99

Elstar
Handappels ________ HÉÉL KILO  0,99
Roerbak groente
Superieur ___________ 400 GRAM  1,49 

Zonder pit
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advertentie

‘We	nodigen	iedereen	uit	vanaf	14.30	
uur	 en	 we	 geven	 de	 garantie	 dat	 er	
heel	wat	te	beleven	is	in	de	kerk.	We	
willen	waarmaken	wat	Sint	Maarten	
in	de	vierde	 eeuw	heeft	 gedaan:	we	
willen	delen	wat	ons	lief	is’,	aldus	de	
organisatoren	 van	 de	 middag	 en	 de	
avond,	Lia	Thijs,	Kees	Thijs	en	Leo	
Fijen.	Om	14.30	uur	gaan	de	deuren	
open.	En	het	 is	de	bedoeling	dat	 ie-
dereen	uit	de	zes	kernen	van	de	ge-
meente	De	Bilt	er	bij	kan	zijn.	‘Moet	
zijn’,	lachen	Lia,	Kees	en	Leo	Fijen,	
‘want	dit	mag	je	niet	missen.	Op	zo’n	
speciale	datum	11-11-‘11	mag	je	niet	
ontbreken.’	
Het	is	de	feestdag	van	Sint	Maarten,	
de	 patroon	 van	 de	 kerk.	 ‘Als	 Sint	
Maarten	 iets	 geleerd	 heeft,	 dan	 is	
het	wel	dat	 je	als	christen	het	meest	
dierbare	 van	 jezelf	 moet	 delen	 met	
je	naasten.	Nou,	dat	willen	we	doen.	
Daarom	 komt	 Sint	 Maarten	 zelf.	 In	
de	 vierde	 eeuw	 deelde	 hij	 als	 een	
Hongaarse	edelman	zijn	mantel.	Ze-
ventien	 eeuwen	 later	 doen	 we	 dat	

weer.	Sterker	nog,	Sint	Maarten	is	er	
zelf.	 Peter	Vermaat	 is	 een	 acteur	 en	
kleinkunstliefhebber,	die	in	het	leven	
van	 deze	 heilige	 is	 gedoken	 en	 als	
Sint	Maarten	in	de	kerk	aanwezig	zal	
zijn.	Ook	de	kinderen	van	de	basis-
scholen	 zijn	 daarbij	 welkom’,	 aldus	
de	organisatoren.	

Zichtbaar
Wanneer	 maak	 je	 nog	 mee	 dat	 een	
historische	iguur	uit	de	vierde	eeuw	
zelf	 zijn	 verhaal	 vertelt	 in	 de	 21e	
eeuw?	In	Maartensdijk	kun	je	er	ko-
mende	vrijdag	getuige	van	zijn.	En	je	
kunt	daarna	horen	wat	Sint	Maarten	
vandaag	de	dag	nog	betekent	 in	het	
straatbeeld	van	onze	gemeente	en	de	
omgeving	 daarbuiten.	 Dat	 gebeurt	
onder	 deskundige	 leiding	 van	 his-
toricus	Anne	 Doedens.	 Zijn	 verhaal	
wordt	geïllustreerd	met	beelden	van	
Sint	 Maarten	 die	 overal	 en	 nergens	
vandaan	zijn	gehaald.	Rond	de	klok	
van	vier	uur	is	er	een	nieuw	hoogte-
punt	in	het	programma.	Want	dan	zal	

burgemeester	Gerritsen	vertellen	hoe	
kerken	 in	deze	 tijd	hun	mantel	kun-
nen	delen.	En	hij	doet	dat	niet	alleen.	
Ook	de	 directeur	 van	 het	Leger	 des	
Heils,	Ine	Voorham,	zal	uit	de	doeken	
doen	wat	christenen	kunnen	doen	om	
meer	 zichtbaar	 te	 zijn	 in	 de	 samen-
leving.	Vertegenwoordigers	van	ker-
ken	uit	de	gehele	gemeente	zijn	van	
harte	welkom	om	aan	dit	debat	mee	
te	doen.	Het	debat	zal	een	uur	duren	
en	staat	onder	leiding	van	Maartens-
dijker	Leo	Fijen.

Bakker Bos
Om	vijf	uur	is	er	een	borrel	voor	ie-
dere	 belangstellende.	 En	 natuurlijk	
is	Sint	Maarten	daarbij.	Bakker	Bos	
maakt	 hiervoor	 speciale	 marsepein	
in	de	kleuren	van	de	mantel	van	Sint	
Maarten.	Zo	 is	 er	 op	 deze	 11-11-11	
geen	 ontkomen	 aan.	 Drinken,	 eten,	
praten,	kijken	en	luisteren:	alles	staat	
in	het	teken	van	Sint	Maarten.	En	dat	
krijgt	 een	 geweldige	 climax	 als	 het	
donker	 wordt.	 Want	 dan	 begint	 de	

lampionnenoptocht.	Die	vertrekt	om	
18.30	uur	vanaf	de	Ontmoetingskerk	
aan	 de	 Julianalaan.	 En	 die	 eindigt	
in	de	kerk	van	Sint	Maarten	 aan	de	
Nachtegaallaan.	 Daar	 worden	 lied-
jes	van	Sint	Maarten	gezongen	door	
het	kinderkoor,	de	Sterretjes	van	Sint	
Maarten.	Daar	zijn	ook	traktaties	en	
drinken	voor	de	kinderen.

Kerkklokken
De	 organisatoren	 van	 deze	 happe-
ning	 op	 11-11-11	 vragen	 aan	 alle	

inwoners	 van	 Maartensdijk:	 ‘Wacht	
met	 snoepjes	 en	 andere	 lekkernijen	
aan	de	deur	tot	de	kerkklokken	gaan	
luiden.	Want	dan	is	de	optocht	klaar	
en	is	er	gezongen	in	de	kerk.	Het	 is	
jammer	 als	 kinderen	 in	 de	 optocht	
voortdurend	naar	de	deuren	lopen	en	
het	indrukwekkende	gezicht	van	een	
sliert	 lichten	 voortdurend	 doorbro-
ken	wordt.’	
Lia	 Thijs,	 Kees	 Thijs	 en	 Leo	 Fijen	
verheugen	 zich	 op	 een	 bijzondere	
vrijdag.

De elfde van de elfde naar Sint Maarten
door Henk van de Bunt

De kerk van Sint Maarten zet de deuren wagen wijd open op de bijzondere dag die komende vrijdag 
is. Want dan is het 11-11-‘11. De deuren gaan voor iedereen in de omgeving open, want op de feestdag 
van Sint Maarten is er een speciaal programma in deze kerk aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk. 

V.l.n.r. Leo Fijen, Lia Thijs en Kees Thijs roepen iedereen op de elfde van de elfde 
naar de St. Maartenskerk aan de Nachtegaallaan te Maartensdijk te komen.

Inloop-sieradenparty
In Westbroek zetelt een webwinkel voor vintage 

kostuumjuwelen. Eigenaar Marjolijn Delver organiseert in 
november een inloop-sieradenparty in Westbroek, zodat veel 
mensen kennis kunnen maken met haar bijzondere sieraden.

Ruim	12	jaar	woont	Marjolijn	nu	in	
Westbroek	en	haar	hele	 leven	 is	zij	
al	met	kunstzinnige	zaken	bezig.	De	
laatste	 jaren	 heeft	 haar	 interesse	 in	
vormgeving	 nog	 weer	 een	 nieuwe	
uitlaatklep	 gevonden	 in	 het	 verza-
melen	van	oude	en	mooi	vormgege-
ven	sieraden.	Marjolijn	raakte	heftig	
geïnteresseerd	 in	 vintage	 kostuum-
juwelen.	 Dat	 zijn	 sieraden	 uit	 on-
geveer	halverwege	de	vorige	 eeuw,	
waarbij	 niet	 in	 de	 eerste	 plaats	 het	
kostbare	goud,	zilver,	en	edelstenen	
centraal	stonden,	maar	waar	de	ont-
werpers	zich	helemaal	uitleefden	in	
de	vormgeving.	

Marjolijn	ontdekte	een	nieuwe	oude	wereld,	de	wereld	van	de	vintage	sie-
raden	die	 al	 een	hele	geschiedenis	 achter	de	 rug	hebben.	De	wereld	van	
het-is-niet-alles-goud-wat-er-blinkt.	 De	 wereld	 van	 de	 zogenoemde	 kos-
tuumjuwelen	die,	in	tegenstelling	tot	sieraden	van	kostbare	materialen,	met	
de	mode	gewisseld	worden.	

Webwinkel
Een	paar	jaar	geleden	besloot	Marjolijn	haar	verzameling	vintage	kostuum-
juwelen	uit	de	VS	via	een	webwinkel	te	etaleren:	www.fabulous-vintage.
com.	Het	 is	 een	uitgebreide	webwinkel	geworden	waar	men	 lang	en	vol	
verwondering	kan	 ronddwalen	want	 er	 is	 zo’n	250	 stuks	 aan	 sieraden	 te	
bewonderen.	Broches	en	armbanden,	ringen	en	oorbellen,	colliers	en	sets,	
hangers	en	oude	horloges.	Men	hoeft	niet	bang	te	zijn	voor	inbrekers	als	
men	een	sieraad	bij	Marjolijn	koopt,	want	er	zijn	gegarandeerd	géén	echte	
edelstenen,	goud	of	zilver	bij.	Maar	wel	prachtig	vorm-gegeven	sieraden	
voor	betaalbare	prijzen.

	In	november	mensen	kan	haar	collectie	‘vintage	costume	jewelry’	in	West-
broek	bekeken	worden	tijdens	een	inloop-sieradenparty	op	zondag	20	no-
vember	van	14.00	tot	18.00	uur	aan	de	Kerkdijk	127	te	Westbroek.	

Een van de stukken uit het 
assortiment van fabulous-vintage.

De	 (Maartensdijkse)	 CDA-leden	
Werner	de	Groot	en	Wilrik	de	Rooij	
hebben	 bij	 dit	 onderdeel	 van	 de	 be-
grotingsplannen	zo	hun	bedenkingen.	
De	Groot:	‘In	de	Voorjaarsnota	is	wel	
geld	 uitgetrokken	 voor	 de	 realisatie	
van	een	nieuw	zwembad	annex	sport-
complex,	nieuwbouw	van	De	Vierstee	
en	ondertunneling	van	de	spoorweg-
overgang	 Leijenseweg	 en	 er	 wordt	
geïnvesteerd	 in	 duurzaamheid’.	 De	
Rooij:	‘Even	terug	naar	het	gemeen-
telijke	 servicepunt	 in	 Maartensdijk.	
Door	 dit	 eind	 2012	 te	 sluiten	 denkt	
het	College	 jaarlijks	100.000	euro	 te	
besparen.	Dat	is	op	het	totale	bedrag	
van	 de	 beoogde	 bezuiniging	 2,7	 %.	
Echt	substantieel	is	dat	niet’.

Gebruik
Zou	 het	 servicepunt	 nauwelijks	 ge-
bruikt	worden	dan	kunnen	deze	CDA-
ers	deze	maatregel	nog	wel	begrijpen,	
maar	in	dit	geval	dient	het	gemeente-
bestuur	naar	hun	mening	er	 toch	an-
ders	naar	te	kijken.	Werner	de	Groot:	
‘Het	 gemeentelijke	 servicepunt	 in	
Maartensdijk	betekent	niet	alleen	heel	
veel	‘service’,	maar	geeft	ook	de	ge-
meente	veel	voordeel.	In	2010	zijn	er	
in	totaal	3239	bezoekers	geweest	die	
voor	zaken	met	betrekking	tot	burger-
lijke	stand,	reisdocumenten,	rijbewij-
zen,	GBA-documenten,	het	zorgloket	
en	 overige	 burgerzaken	 het	 gemak	
van	het	servicepunt	ondervonden.	Dit	
betekent	 ongeveer	 65	 bezoekers	 per	
week	en	dat	verdeeld	over	de	2	dag-
delen	die	het	servicepunt	per	week	is	
geopend.	Waren	er	in	2010	tot	en	met	
september	 2692	 bezoekers,	 in	 2011	
is	dit	aantal	gestegen	tot	2908	bezoe-
kers,	een	stijging	van	bijna	10%’.

Voorrekenen
De	 Rooij:	 ‘Werkzaamheden	 bij	 sta-
tion	 Bilthoven	 zijn	 vooralsnog	 niet	
uitnodigend	om	vanuit	een	groot	ge-
deelte	 van	 de	 voormalige	 gemeente	
Maartensdijk	 naar	 het	 gemeentehuis	
in	 Bilthoven	 te	 rijden.	 De	 wachttijd	
kan	heen	en	weer	 soms	wel	oplopen	
tot	boven	het	uur!	Daarnaast	is	ook	de	
toekomst	van	buslijn	58	zeer	onzeker,	
wat	betekent	dat	veel	mensen	zonder	
eigen	 vervoer	 niet	 zelfstandig	 meer	
hun	 zaken	 met	 de	 gemeente	 kunnen	
afhandelen’.	Volgens	de	beide	CDA-
ers	 heeft	 het	 servicepunt	 bovendien	
ook	 een	 positieve	 impact	 op	 duur-
zaamheid.	 Een	 belangrijk	 item	 waar	
deze	gemeente	meer	in	wil	investeren.	

Ontwikkeling
Opheffen	 van	 het	 servicepunt	 bete-
kent	 volgens	 de	 Groot	 en	 de	 Rooij	
naast	 bezuiniging	 een	 ontwikkeling	
waarbij	 geen	 rekening	 gehouden	

wordt	met	 de	 behoeften	 van	 de	 hui-
dige	generaties.	Daarnaast	heeft	vol-
gens	de	CDA-ers	het	aanblijven	van	
het	servicepunt	een	positieve	uitwer-
king	op	zowel	economische,	als	soci-
ale,	ecologische	en	politieke	gronden.	
Werner	de	Groot	en	Wilrik	de	Rooij	
besluiten:	‘Last	but	not	least	heeft	de	
politiek	bij	 het	 samenvoegen	van	de	
gemeenten	 De	 Bilt	 en	 Maartensdijk	
destijds	 beloofd	 dat	 er	 een	 gemeen-
telijk	 steunpunt	 in	 Maartensdijk	 zou	
blijven.	 Deze	 toezegging	 is	 mede	
namens	de	gemeente	De	Bilt	gedaan	
door	de	toenmalige	gedeputeerden	le-
den	van	de	provincie,	mevrouw.	Kort-
huis	en	de	heren	Kok	en	Robbertsen.	
Het	 kan	 toch	 niet	 zo	 zijn,	 dat	 nog	
maar	 10	 jaar	 later	 deze	 toezegging	
al	niet	meer	gestand	kan	worden	ge-
daan.	Het	 CDA	 is	 dit	 in	 ieder	 geval	
niet	vergeten	en	zal	vechten	voor	de	
handhaving	 van	 het	 servicepunt	 in	
Maartensdijk’.

Servicepunt Maartensdijk bedreigd
door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt gemeente moet net als alle andere gemeenten de komende jaren bezuinigen. 
Zij wil dit doen door doelmatiger en eficiënter te werken in haar eigen organisatie, een eigen bijdrage 

te vragen bij sommige WMO-voorzieningen en het servicepunt Maartensdijk te sluiten. 
Zo denkt men in 2015 het bedrag van 3,6 miljoen euro op te hebben gehoest.

Werner de Groot (l) en Wilrik de Rooij:’ Bij het samenvoegen van de gemeenten 
De Bilt en Maartensdijk destijds is beloofd, dat er een gemeentelijk steunpunt 
in Maartensdijk zou blijven’.
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De Kwinkelier
Melding van bezwaar als 
toezichthouder van B&W. 

Een jaar geleden zou de 
vernieuwing van De Kwinkelier 

van start gaan, maar er is 
nog niets gebeurd. In de 

Gemeenteraadsvergadering van 
sept. jl. heb ik de wethouder 
gevraagd om een openbaar 

voortgangsbericht, binnen een 
maand. De wethouder heeft 

toegezegd maar weigert dat nu. 
Raadslid E. Rost van Tonningen

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

advertentie

Dagsociëteit De Bosrank ligt op het 
terrein van wooncentrum Schuts-
mantel. Deze vorm van opvang voor 
thuiswonende ouderen stelt hen in 
staat het huis uit te gaan, mensen te 
ontmoeten en liefhebberijen weer op 
te pakken. De Bosrank is bij uitstek 
geschikt voor senioren die steeds 
minder goed voor zichzelf kunnen 
zorgen. Dat kan diverse oorzaken 
hebben, maar lichamelijke en menta-
le achteruitgang en dementie spelen 
vaak een belangrijke rol. De dagso-
ciëteit biedt hulp en ondersteuning 
bij wat ouderen niet meer goed zelf-
standig kunnen doen. Een belangrijk 
neveneffect is dat zorgende familie-
leden even tijd voor zichzelf hebben. 

Dagsociëteit
Wendy van Rijn, teammanager van 
De Bosrank, legt uit: ‘Van maandag 

tot en met vrijdag tussen negen en half 
vijf ontvangen we ouderen, die met 
een taxibusje van huis hierheen wor-
den gebracht. We beschikken over 
twee ruimtes, de ene met relaxstoe-
len waar ze ’s middags een dutje kun-
nen doen.’ Door deel te nemen aan de 
dagsociëteit kunnen ouderen langer 
thuis blijven wonen. De groepen zijn 
gemengd van samenstelling. ‘In het 
dagelijks leven kom je ook allerlei 
mensen tegen. Beginnend demente-
renden voelen zich minder bedreigd 
in een groep waarin ook mensen zit-
ten met lichamelijke problemen’, 
verklaart Van Rijn. ‘Bovendien heeft 
de persoon die hier komt meestal een 
voorkeur voor een bepaalde dag.’ 
Sommige mensen komen meerdere 
dagen per week of zelfs vijf dagen 
per week, het maximum. Eén dag per 
week komt een groep bij elkaar die 

(vrijwel) alleen uit mannen bestaat. 
Het bezoeken van de dagsociëteit 
kan worden gecombineerd met één 
of meerdere overnachtingen in een 
van de gastenkamers.

Respect
Het samen koffi e en thee drinken 
en de maaltijd gebruiken nodigt uit 
tot spontane contacten. Bezoekers 
bespreken gezamenlijk het nieuws, 
doen gymnastiek en oefenen, meestal 
in spelvorm, het geheugen. De me-
dewerkers dragen zorg voor een 
veilige, vertrouwde sfeer waarin 
de bezoeker zich prettig voelt. ‘We 
hebben een klein maar heel betrok-
ken en enthousiast team’, verzekert 
Van Rijn. ‘Ons uitgangspunt is dat 
we hier met volwassen mensen te 
maken hebben die we met respect 
als volwassenen behandelen. Oudere 

mensen zijn waardevol. In landen als 
Italië en Spanje zitten de ouderen op 
het dorpsplein en worden als wijze 
mensen beschouwd. In Nederland 
niet, en dat vind ik heel pijnlijk. Hier 
ben je als oudere afgeschreven en je 
wordt opgeborgen.’ Het uitgangspunt 
van Warande is dat een goede kwa-
liteit van zorg en ondersteuning kan 
bijdragen aan de kwaliteit van leven 
van de bezoekers. Van Rijn: ‘Veel 
mensen zijn slecht ter been en raken 
daardoor geïsoleerd. Hier is alles bij 
de hand. 

Voorzieningen
In Schutsmantel kunnen ze gebruik 
maken van de daar aanwezige voor-
zieningen zoals de kapper, de pedi-
cure en fysiotherapie. Onze insteek 
is dat ze met een prettig gevoel naar 
huis gaan.’ De medewerkers leve-
ren zo veel mogelijk zorg en onder-
steuning op maat, gebaseerd op de 
vraag wat de cliënt nodig heeft om 

op een goede manier te kunnen le-
ven. Van Rijn: ‘Er komen hier veel 
mensen die ingeschreven staan bij 
een verzorgingshuis, voor wie nog 
geen plaats is. Dat kan Schutsman-
tel, Koperwiek, Bremhorst of een 
andere verzorgingshuis zijn. Dan is 
onze sociëteit een mooie tussenop-
lossing.’ Sommige ouderen wonen 
samen met hun mantelzorger. ‘Stel 
dat een moeder bij een werkende 
dochter inwoont die haar moeder 
niet om half vijf kan opvangen. Dan 
kan moeder tot uiterlijk acht uur ’s 
avonds in Schutsmantel terecht.’ 
Voor mantelzorgers en belangstel-
lenden is er elke eerste en derde 
maandagochtend van de maand de 
mogelijkheid om langs te komen 
en informatie in te winnen of een 
afspraak te maken voor een proef-
dag. Op andere dagen kunnen zij 
na afspraak (telefoonnummer 030-
2286911) terecht om kennis te maken 
of een ochtend mee te draaien.

Sociëteit De Bosrank biedt al 25 jaar 
dagactiviteiten voor ouderen

door Lilian van Dijk

Deze maand bestaat Warande Dagsociëteit De Bosrank in de Gregoriuslaan 35 in Bilthoven 
vijfentwintig jaar. Het jubileum wordt feestelijk gevierd op 16 november van 10.00 tot 16.00 uur. 

Cliënten en hun mantelzorgers krijgen om 12.30 uur een fairtradelunch aangeboden. 

Bij Dagsociëteit De Bosrank krijgen bezoekers een afwisselend activerend 
programma aangeboden. Rechts vooraan teammanager Wendy van Rijn.

Steeds Beter is een amateurtoneelge-
zelschap. Amateur duidt in dit geval 
erop dat de leden geen bezoldiging 
krijgen, legt Hans van Doorn, decor-
opbouwer en acteur uit. ‘Het is liefde-
werk, oud papier. Maar het betekent 
geenszins dat we niet professioneel 
met onze hobby omgaan. We hebben 
ook geregeld prijzen gewonnen voor 
onze stukken.’ Hannie Voorma, die 
de kostuums maakt voor de toneel-
producties van Steeds Beter, onder-
schrijft de woorden van Van Doorn. 
‘Ik ben al sinds januari bezig met de 
kostuums te ontwikkelen voor dit to-
neelstuk. Sinds het begin van dit jaar 
zijn we al aan het oefenen. Gemiddeld 
één avond in de week. Wij nemen het 
heel serieus.’

Paard
Steeds Beter speelt het avondvullende 
stuk ‘Terug in het witte paard’ (ge-
inspireerd door de operette) slechts 
twee keer. ‘We willen dat het dan vol-
ledig klopt’, aldus Van Doorn. Het 
stuk wordt daarom geregisseerd door 
Frits Blankensteijn, een echte vak-
man, de enige bovendien de enige die 
op de pay-roll staat. ‘Dat moet wel, 
wil je die woorden waarmaken’, aldus 
Van Doorn. 

Hoewel de vereniging het met een 
beperkt budget moet doen, zijn alle 
registers opengetrokken voor het om 
en nabij twee uur durende toneelstuk. 
‘Terug in het witte paard is een klas-
siek stuk dat zich afspeelt in een Oos-
tenrijks hotel rond de 19de eeuw’, 
aldus Van Doorn. Speciaal voor het 
65-jarige jubileum is het hotel op 
grootse wijze nagebouwd. ‘Het is op 
het podium zeventien meter breed en 

heeft twee verdiepingen. Normaal 
gesproken werken wij met een decor 
van 10 bij 4. Dit is echt groots. ‘Han-
nie Voorma heeft er bovendien met 
haar kostuums voor gezorgd dat het 
publiek als het ware ruim een eeuw 
wordt terug gezogen in de tijd. ‘Het 
wordt echt een visueel spektakel’, be-
looft ze. 

Schouwspel
Het stuk is geschikt voor alle leef-
tijden. Voorma: ‘Het is een prachtig 
schouwspel. We willen niet te veel 
prijsgeven, natuurlijk. Een tipje van 
de sluier? Het speelt zich dus af in 
een hotel waar verschillende mensen 
allerlei dingen meemaken en in ver-
rassende situaties belanden’, vertelt 
ze. ‘Het is een vrolijk, humoristisch 
stuk, maar niet één van de schater-
lach. Het is leuk voor alle leeftijden. 
Ja echt voor het hele gezin.’ Speciaal 
voor de feestelijk gelegenheid zal ook 

het koor Vals & Gemeen uit De Bilt 
zangstukken voor zijn rekening ne-
men. ‘Zoals ik al zei: we willen alles 
perfect hebben’, besluit Van Doorn.

De eerste voorstelling van ‘Terug in 
het witte paard’ staat zaterdagavond 
12 november om 20:00 uur gepro-
grammeerd in het H.F. Witte Centrum 
in De Bilt. Aansluitend is er dan ook 
een loterij en een feest. Daarnaast zal 
de geschiedenis van de vereniging 
worden tentoongesteld. De tweede 
voorstelling is zondagmiddag 13 no-
vember om 14.00 uur. Kaarten zijn te 
koop bij het secretariaat Steeds Beter 
(Burg. Fabiuspark 67, Bilthoven), 
Boekhandel Bruna (Julianalaan 53, 
Bilthoven), Albert Heijn (Looijdijk 
108, De Bilt) en Tabaccoshop Henk 
Hillen (Planetenbaan 19, Bilthoven). 
Ook is er op de speeldagen verkoop 
aan de deur. Een toegangsbewijs kost 
10 euro. 

Steeds Beter trekt alle registers open voor 65-jarig jubileum
‘Een visueel spektakel voor het hele gezin’

door Ido Dijkstra

De toneelvereniging Steeds Beter uit De Bilt/Bilthoven viert dit jaar haar 65ste bestaansjaar. 
Het gezelschap laat dat niet met stille trom voorbijgaan. Met het feeststuk ‘Terug in het 

witte paard’ wordt het jubileum op grootse wijze luister bijgezet. ‘Het wordt een visueel spektakel 
voor het hele gezin.’ Er zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Steeds beter speelt 2 dagen ‘Terug in het witte paard’.

Lezing Connie Palmen 
Op 11 november 2007 vraagt Hans van Mierlo Connie Palmen ten huwe-
lijk. Op 11 november 2009, de dag waarop ze elf jaar en elf dagen bij elkaar 
zijn, trouwen ze in de Rode Hoed in Amsterdam. 

Op 11 maart 2010, na een ziekbed van zes weken, sterft Hans van Mierlo 
op de intensive-careafdeling van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Am-
sterdam. 48 dagen na de dood van haar man begint Connie Palmen aan dit 
Logboek van een onbarmhartig jaar. Bang voor de dood van het vergeten 
zit Palmen met de pen op de huid van de pijn die rouw heet. Het logboek 
is het aangrijpende verslag van de hunkering naar een verdwenen lichaam, 
van zelfverlies, woede, en van de liefdevolle herinneringen aan een prach-
tige man. 

Woensdag 16 november a.s. houdt Connie Palmen in de Theaterzaal van 
kindergemeenschap ‘De Werkplaats’ Kees Boekelaan 10-12 een voordracht 
uit en over eigen werk met de nadruk op ‘Logboek van een onbarmhartig 
jaar’.

In de pauze is er gelegenheid om boeken te kopen en te laten signeren. Na 
de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. De aanvang is 20.00 uur. 
Kaarten: uitsluitend vooraf bij de Bilthovense Boekhandel, Emmaplein 20, 
Tel. 030 2281014. 



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 7 weken is het Kerstmis

 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

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

GARAGE VAN DER MEIJ
INDUSTRIEWEG 34, 3738 JX MAARTENSDIJK, TEL. 0346-214540, FAX. 0346-214538

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

NOVEMBERMAAND IS WINTERCONTROLEMAAND

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Is uw auto nog niet winterklaar?
Maak nu een afspraak!

• 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 o� erte aan en pro� teer van 

het eerste jaar gratis opslag!

Wintercheck

19,95

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

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

06 - 53 14 67 33

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
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DE NIEUWE COLLECTIE

VAN SANDWICH_ 

IS BINNEN

Fashion for eve ry age

Wij danken alle klanten voor 
het jarenlange vertrouwen 

en de gezelligheid. 
Wij wensen onze opvolgers Bob 
en Marjolein heel veel succes.

Trudy en Janet

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

4,50

Hollandsch grof, 
een donker 
meergranenbrood

Fairtrade 
Speculaascake

2,50



Spathyphyllum 

‘Sweet Silvio’

Potmaat 14 cm. Per stuk

van 3,99Dvoor 

2,99

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl
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Pompoenen proeven

Vorige week kon er bij Landwaart aan het Maartensdijkse Maertensplein 
drie dagen volop geproefd worden van alle hapjes, soep, kant- en klaar 
gerechten en van het door collega en buurman Bakker Bert Bos gebakken 
pompoenbrood. Er werd ruimschoots gebruik van gemaakt. Ook toen de op 
het plein geplaatste tent vrijdagavond was weggehaald wist de menigeen 
nog steeds de weg de winkel te vinden. [HvdB]

Uitverkocht
Het	allereerste	nummer	van	De	Vierklank	werd	gepresenteerd	tijdens	een	
najaarsmarkt	op	18	en	19	november	1994	in	de	oude	kassen	van	Rijksen	
achter	het	toenmalige	winkelcentrum	Marijkehof.	Bloemisterij	Rijksen	was	
adverteerder	van	het	eerste	uur	in	De	Vierklank	en	is	dat	17	jaar	lang	trouw	
gebleven.	We	zijn	benieuwd	wat	de	toekomst	deze	ondernemers	in	hart	en	
nieren	zal	brengen.	Wij	bedanken	ze	langs	deze	weg	graag	voor	de	prettige	
samenwerking	en	wensen	ze	veel	succes.

Jannet Rijksen en Trudy Boonestro sloten afgelopen vrijdag deinitief de 
deuren van de bloemisterij. De uitverkoop was zo hard gegaan dat het geen 
zin meer had ook zaterdag nog open te gaan. De dames konden uitslapen. 
[foto: Marijke Drieenhuizen]

De	 boekenleggerontwerpwedstrijd	
tijdens	 de	 Kinderboekenweek	 is	 in-
middels	 een	 traditie	 bij	 Bouwman	
Boeken	 in	 De	 Bilt.	 Uit	 de	 vele	 in-
zendingen	was	het	best	moeilijk	vijf	
winnaars	te	kiezen,	die	elk	een	prach-
tige	boekenlegger	hebben	ontworpen.	
Dit	jaar	was	er	ook	een	6de	winnaar.	
Zij	heeft	een	boek	gewonnen	met	de	
speurtocht	die	 tijdens	de	Kinderboe-
kenweek	 in	 de	 winkel	 kon	 worden	
gedaan.	

V.l.n.r. Michelle v. Putten (10 jaar), 
Hidde Groenewold (10 jaar), Tessel 
v.d. Wolk (7 jaar), Marie-Louise 
Bouwman, Iza v. Calsteren (9 jaar), 
Anne v. Gaalen (5 jaar) en Ellemijn 
Bulthuis (11 jaar).

Boekenleggerontwerpers

Bij	 Ford	 Autobedrijf	 van	 Wouden-
berg	 aan	 de	 Dorpsweg	 in	 Maartens-
dijk	 is	 een	 behoorlijk	 gat	 ontstaan.	
De	 forse	 uitgraving	 op	 de	 hoek	 met	
de	 Prins	 Bernhardlaan	 betreft	 een	
wettelijk	 verplichte	 tankinspectie	
die	 eens	 in	 de	 vijftien	 jaar	 gehou-
den	 wordt.	 De	 vier	 tanks	 worden	
diep	 in	 het	 gat	 gecontroleerd	 door	
de	 mannen	 van	 het	 gespecialiseerde	
aannemingsbedrijf	 Mokobouw	 uit	
Heerenveen	 en	 die	 melden	 dat	 het	
er	 allemaal	 goed	 uit	 ziet.	 Dit	 soort	
werk	 duurt	 meestal	 veertien	 dagen.	
Intussen	kunnen	diesel	en	alle	soorten	
benzine	nog	gewoon	getankt	worden.		
Ook	gas,	want	dat	komt	weer	ergens	
anders	vandaan.	[KP] Een week na het verschijnen van deze Vierklank is het gat weer dicht.

Het gat bij garage van Woudenberg

Daarom	gaan	mijn	man	en	ik	naar	een	
kleiner	 huis,	 maar	 er	 staat	 een	 apart	
gebouwtje	 op	 het	 terrein,	 een	 guest-
house,	waar	ik	mijn	galerie	voortzet.	
Het	 is	 een	 leuk,	 sfeervol	 huis	 op	 de	
locatie	 Pijl	 8.	 De	 galerie	 krijgt	 als	
adres	 Pijl	 8a.	 Laren	 is	 niet	 ver	 van	
Bilthoven,	dus	mijn	man	en	ik	blijven	
allebei	hier	lid	van	de	Lionsclub.	Hij	
is	dit	jaar	voorzitter	van	de	Lionsclub	
De	Bilt-Bilthoven	en	ik	zit	bij	de	Li-
onsclub	Bilthoven	2000.’	Er	moet	nog	
wel	het	een	en	ander	aan	het	nieuwe	
huis	 gebeuren.	 ‘We	 gaan	 tijdelijk	
iets	huren	en	dan	houdt	ik	exposities	
op	 locatie	 bij	 een	 vriend	 van	 ons	 in	
Blaricum.’	 Wie	 Annebé	 Posthumus	
Meyjes	en	haar	galerie	wil	volgen	en	
een	 digitale	 uitnodiging	 wil	 ontvan-
gen	voor	tentoonstellingen	die	zij	or-
ganiseert,	kan	zich	aanmelden	via	op	
www.beetjekunst.nl.	

Laatste expositie
Een	van	de	vier	kunstenaars	die	voor	
het	 laatst	bij	Beetje	Kunst	 in	Biltho-
ven	exposeert,	is	Wil	Lof,	een	63-ja-
rige	 schilderes	 uit	 Leersum.	 ‘Wil	
exposeerde	 bij	mij	 in	 het	 eerste	 jaar	
dat	 de	 galerie	 bestond.	 Het	 is	 mooi	
om	het	hier	ook	met	werk	van	haar	af	
te	sluiten’,	aldus	Posthumus	Meyjes.	
‘Ik	heb	hier	 in	 totaal	75	kunstenaars	
gehad.’	Lof	maakt	vaak	 series	 schil-
derijen	 die	 iets	 met	 elkaar	 gemeen	
hebben.	Een	vaak	terugkerend	thema	
bij	haar	is	ontmoetingen.	‘Ik	werd	een	
keer	gegrepen	door	een	slow-motion	
video	in	De	Pont	in	Tilburg.	Die	ging	

over	twee	mensen	die	elkaar	ontmoet-
ten.	Het	was	een	warme	situatie.	Tot	
er	een	derde	persoon	bij	kwam.	Toen	
verkilde	het.	Een	van	de	 twee	eerste	
personen	ging	toen	weg.	Dat	vond	ik	
heel	herkenbaar.	Zo	gebeurt	het	vaak	
in	je	leven.’	Zelf	ziet	ze	een	duidelijke	
ontwikkeling	 in	haar	werk.	 ‘Vroeger	
was	het	strakker	en	statischer.	Nu	zit	
er	veel	meer	beweging	in	mijn	werk.’	
Een	ander	thema	in	haar	werk	is	ver-
werkt	 de	 serie	 ‘mystery’.	 ‘Ik	 hoor	
vaak	 dat	 vrienden	 die	 mijn	 schilde-
rijen	hebben	gekocht	er	meer	in	zien	
dan	 ik	 in	 eerste	 instantie	 erin	 wilde	
leggen.	 Dat	 komt	 ook	 door	 de	 ge-
laagdheid	 van	 mijn	 schilderijen.’	 Ze	
geeft	 uitleg	 over	 haar	 techniek:	 ‘ik	
begin	 met	 een	 doek	 dat	 ik	 met	 een	
dun	laagje	papier	bedek.	Dat	komt	uit	

Japan	en	het	gaat	één	geheel	vormen	
met	 het	 doek.	 Daarna	 doe	 ik	 er	 een	
dunne	 laag	 verf	 op	 met	 veel	 water.	
Als	het	schilderij	een	paar	dagen	later	
droog	 is,	 besluit	 ik	 wat	 ik	 ermee	 ga	
doen.’	Bij	Kleintje	Kunst	exposeert	ze	
schilderijen	van	vrouweniguren	zon-
der	 gezicht.	 ‘Dat	 doe	 ik	 bewust:	 die	
gezichten	vul	je	zelf	in	als	je	naar	het	
schilderij	 kijkt.’	 Op	 www.4love-art.
nl	is	meer	te	vinden	over	Wil	Lof	en	
haar	werk.	
De	expositie	is	nog	t/m	13	november	
te	bezichtigen	van	14.00	tot	17.00	uur	
bij	Galerie	Beetje	Kunst	aan	de	Albert	
Cuyplaan	58	in	Bilthoven.	De	andere	
exposanten	zijn	 Joselien	Roozendaal	
–	bronzen	beelden,	 Joke	Vingerhoed	
–	schilderijen	en	Hanneke	Bruijnjé	–	
rakustook.	[LvD]

Galerie Beetje Kunst verhuist naar Laren
Annebé Posthumus Meyjes heeft bijna vijf jaar lang een galerie aan huis gehad in Bilthoven. 

Met de expositie Art Tingles Your Senses neemt zij afscheid van onze gemeente. 
Beetje Kunst komt terug in Laren. ‘De kinderen wonen allemaal zelfstandig. 

Ons huis is prachtig, maar te groot voor twee personen. 

Annebé Posthumus Meyjes en Wil Lof bij een bronzen beeldje van Joselien 
Roozendaal tussen twee schilderijen van Wil Lof.



Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (10 t/m 13 november 2011), zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl

Voor uw dagverse boodschappen hoeft u uw dorp of buurt niet uit. Bij Spar kunt u 

dagelijks terecht voor kwaliteit, gemak en service. En we hebben een aantal mooie 

aanbiedingen voor het weekend. Deze zijn geldig van donderdag t/m zondag:

Welkom in onze buurt, Sint!

Clementine 
mandarijnen
net à 1 kilo

1
29

Roomboter 
amandel 
speculaas 
gevulde koek

3,16

1
99

4
 STUKS

Fleuril wasmiddel
alle varianten
flacon 1500 ml
2 stuks

Spar magere 
varkensrollade
per kilo

9,49

5
99

1,49

0
99
prijs per
kilo 9,90

Spar uit de streek 
chips
zeezout of paprika
zak 100 gram

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U ontvangt 50% korting op de totaalprijs.

Nieuw! 

11,98

5
99*
prijs per
liter 2,00

1+1
GRATIS

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

MEE DENKEN

Wanneer u bij een diner thuis wilt eens lekker 

wilt uitpakken voor uw gasten willen wij u 

daarbij graag helpen. Door een stukje gratis 

advies over de bereiding staat u doorgaans 

korter in de keuken en met meer plezier (lees 

minder stress). Eten bereiden is plannen met 

een goede timing. Wanneer u dit goed heeft 

geregeld dan is het koken op zich al genieten, 

en dan moet het diner nog beginnen!

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Met zachte kipdijfilet, ui, paprika, wortel en 

rodewijnsaus; heerlijk met bijv. rijst en salade

KIPSTOOFPOTJE
 500 GRAM 4,99

Voor de liefhebbers, iets aparts, een heerlijke 

delicatesse

LAMS FRENCHED RACKS

 100 GRAM 3,75

De originele Franse; huisgerijpte entrecote met 

een beentje

COTE DE BOEUFF 100 GRAM 1,45

Gemaakt van puur kalfsgehakt; lekker gekruid en 

gezouten met o.a. verse bieslook

KALFSVERSEWORST

 100 GRAM 1,50

Uit onze wildhoek: voor de liefhebbers om te stoven

WILDZWIJNGOULASHVLEES

 100 GRAM 4,98

Lekkere smaakmakers;  o.a. fazant, haas, hert, 

zwijn, eend met rode port

WILDPATÉ 100 GRAM 2,35

Uit onze poeliershoek; dagelijks verse aanvoer, 

zonder toevoegingen, de kip met een ster

VRIJE UITLOOPKIP

 100 GRAM 1,15

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 12 november
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Kwaliteit & Vakmanschap

Passie voor schilderen
Bel Cees Vermeulen

06-51304169 of mail naar info@schildersbedrijfcornelle.nl

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

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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advertentie

Deze	week	was	het	 één	groot	kleur-
rijk	feest	op	de	van	Dijckschool.	Voor	
de	 eerste	 keer	 vierden	 alle	 juffen	 en	
meesters	op	dezelfde	dag	hun	verjaar-
dag.	Alle	 groepen	 hadden	 een	 eigen	
kleur	 waarin	 ze	 feest	 vierden.	 Het	
hele	 schoolplein	 stond	 ’s	 morgens	
vroeg	vol	met	allemaal	 leerlingen	 in	

blauwe,	oranje,	rood,	goud,	zilver	en	
witte	verkleedkleding.	

Op	het	bordes	voor	de	school	werden	
alle	 juffen	 en	 meesters	 toegezongen	
daarna	 kwamen	 er	 allemaal	 grote	
trossen	met	(helium	gevulde)	ballon-
nen	 in	 dezelfde	 kleur	 als	 waarin	 de	

kinderen	verkleed	waren.	Aan	iedere	
ballon	hing	een	kaartje	met	de	naam	
en	groep	van	de	kinderen	met	hun	ei-
gen	wens.	De	gehele	ochtend	werd	in	
alle	groepen	gezongen,	gedanst,	spel-
letjes	gedaan,	ilms	gekeken,	 taartjes	
versierd	enz.	In	de	school	was	het	één	
groot	feest.		 (Yvonne Pennings)

Eén groot feest

Na het aftellen van 3 naar 0 gingen alle blauwe, witte, paarse, rode en oranje ballonnen de lucht in. Nu maar 
afwachten waar alle ballonnen terecht zijn gekomen…

In	totaal	doen	er	ruim	honderd	middel-
bare	scholen	uit	heel	Nederland	mee	aan	
het	NK	Debatteren	voor	Scholieren.	Het	
toernooi	 wordt	 georganiseerd	 door	 het	
Nederlands	Debat	Instituut,	ondersteund	
door	SNS	Reaal	Fonds	en	is	een	van	de	
grootste	 scholierencompetities	 van	Ne-
derland.	

Voorrondes
Het	NK	Debatteren	voor	Scholieren	be-
staat	 uit	 drie	 voorrondes	 en	 een	inale.	

De	voorrondes	vinden	plaats	op	het	Nif-
tarlake	College	in	Maarssen.	Daar	debat-
teren	 de	 scholieren	 over	 uiteenlopende	
actuele	onderwerpen	als	kunst-	 en	cul-
tuursubsidies,	 integratie-	en	asielbeleid,	
ontwikkelingshulp	 en	 het	 minimum-
loon.	De	scholieren	kunnen	de	stellingen	
vooraf	 voorbereiden,	 maar	 horen	 pas	
vlak	voor	het	debat	of	zij	voor	of	tegen		
moeten	zijn.	De	beste	scholen	gaan	door	
naar	de	inale	op	de	Universiteit	Leiden	
op	zaterdag	10	december.	

Debatvorm
De	debatvorm	op	het	NK	Scholieren	is	
het	 ‘parlementaire	 debat’.	Bij	 deze	 de-
batvorm	bestaat	een	debatteam	uit	drie	
debaters.	
Om	en	om	houden	de	voor-	 en	 tegen-
standers	 een	 speech	 van	 drie	 minuten	
waarin	 zij	 hun	 standpunt	 verdedigen.	
Als	alle	debaters	hun	speech	gehouden	
hebben	bepaalt	de	jury	de	winnaar	van	
het	debat	op	argumentatie,	presentatie	en	
taakuitvoering.

Werkplaats Kindergemeenschap
gaat verbale strijd aan 

Op vrijdag 11 november gaat een debatteam van Werkplaats Kindergemeenschap uit Bilthoven naar 
de voorronde van het NK Debatteren voor Scholieren 2011 in Maarssen. Hier strijdt het team voor 
een van de felbegeerde plekken in de inale op 10 december. Tijdens deze voorronde debatteren de 

leerlingen over actuele controversiële onderwerpen. 

Lezing over sprookjes
Op	woensdagavond	16	november	om	20.00	uur	geeft	Jonas	van	der	Sloot	
op	 de	 Steinerschool	 in	 De	 Bilt	 een	 lezing	 over	 sprookjes.	 Wat	 kunnen	
sprookjes	voor	kinderen	betekenen	en	hoe	lees	je	ze	voor?	Zie	voor	meer	
informatie	www.steinerschool.nl.	

Open avond Steinerschool
Bent	u	op	 zoek	naar	 een	 (kleuter-)school	voor	uw	kind?	U	bent	 dinsdag	
15	november	om	20.00	uur	van	harte	welkom	op	de	open	avond	van	de	
Steinerschool	 in	De	Bilt.	Twee	 leerkrachten	vertellen	over	het	onderwijs,	
u	krijgt	een	rondleiding	door	de	school	en	er	is	gelegenheid	voor	vragen.	
Meer	informatie:	www.steinerschool.nl.	

Concentratie

Binnenkort vindt het schaaktoernooi voor de basisscholen plaats in 
De Bilt. Op Wereldwijs kon je vrijdagmiddag al een speld horen vallen…
voorrondessssssst!  (Annemarie Hoornsman)

St. Maartensoptocht
Zoals	al	vele	jaren	zal	ook	dit	 jaar	de	St.	Maartenoptocht	worden	gehou-
den.	Vrijdag	11	november	2011	vertrekt	 om	18.30	uur	 de	 stoet	 vanaf	de	
Ontmoetingskerk,	 om	via	 de	 gebruikelijke	 route	 aan	 te	 komen	bij	 de	St.	
Maartenskerk.	Daar	is	er	het	verhaal	van	St.	Maarten	en	zal	het	jeugdkoor	
weer	enkele	liedjes	ten	gehore	brengen.	Na	aloop	krijgen	alle	kinderen	een	
traktatie	en	een	klein	aandenken	aan	deze	tocht.
	
De	organisatie	doet	een	oproep	aan	de	kinderen	om	pas	ná	optocht	en	de	
korte	bijeenkomst	in	de	kerk,	langs	de	huizen	te	gaan.	Daardoor	is	er	en	een	
mooie	optocht	én	de	kinderen	kunnen	zonder	zich	te	hoeven	haasten	hun	St.	
Maartenrepertoire	aan	iedereen	laten	horen.	Rond	half	acht	zal	de	kerkklok	
luiden,	wanneer	de	samenkomst	is	afgelopen	en	ieder	de	Maartenkerk	gaat	
verlaten.	

WWW over ADHD, autisme en dyslexie
Wist	u	dat	alle	kinderen	in	Nederland	wel	eens	te	maken	krijgen	met	een	
stoornis	 bij	 leren-	 en/of	 gedrag,	 zoals	ADHD,	 autisme	 of	 dyslexie?	 Een	
broertje,	zusje	of	ander	 familielid,	een	klasgenootje,	of	het	kind	zelf.	De	
Landelijke	 Oudervereniging	 Balans	 komt	 met	 www.balansbabbels.nl,	 dé	
interactieve	website	voor	alle	kinderen	van	9	tot	en	met	14	jaar,	met	alles	
over	leer-	en	gedragsstoornissen.

Halloween Kidsdisco
Halloween	is	dan	wel	net	voorbij	maar	bij	WVT	kunnen	ze	er	geen	genoeg	
van	krijgen!	Daarom	is	de	kidsdisco	van	zaterdag	12	november	een	echte	
Halloween	party.	Alle	kinderen	van	8-12	jaar	zijn	zo	eng	mogelijk	verkleed	
welkom	tussen	19.00-21.30	uur.	Entree	is	1	euro.	

Sint Maarten in Lage Vuursche
Stichting	 Welzijn	 Bewoners	 Lage	 Vuursche	 organiseert	 vrijdagavond	 11	
november	a.s.	om	19.00	uur	wordt	Sint	Maarten	ook	in	Lage	Vuursche	in	
het	Dorpshuis	De	Furs.	De	bedoeling	 is	dat	de	kinderen	komen	met	een	
eigen	lampion.	De	organisatie	heeft	een	aantal	lampionnen	achter	de	hand.	

De	wandeling	gaat	door	het	dorp	en	vervolgens	naar	het	Verpleeghuis	Sint	
Elisabeth	 aan	 de	 Kloosterlaan.	 Bewoners	 van	 Lage	 Vuursche	 wordt	 ge-
vraagd	een	kaars	voor	het	 raam	 te	zetten,	 zodat	de	kinderen	aan	kunnen	
bellen	voor	een	versnapering.	Bij	terugkomst	is	er	nog	een	drankje	en	iets	
lekkers	in	het	Dorpshuis.	

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

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

Henk NurmohamedDE BILT

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Vanaf 1970 zet ik mij in voor sportacti-

viteiten. Teamsport is mijn passie. Volley-

bal en estafetteloop vind ik geweldig. In 

het kader van 900 jaar ga ik mij samen met 

anderen inzetten voor een estafetteloop 

langs de zes kernen. Doel hiervan is de ver-

binding tussen de kernen te verstevigen. 

De Bilt is een prachtige gemeente om te 

wonen en werken. Toen ik in de jaren 70 in 

De Bilt moest werken, ontdekte ik de goed-

kope kapper op de Dorpsstraat en maak ik 

kennis met Beerschoten.

Het mooie hiervan is, dat cultuur en sport 

binnen handbereik zijn. Een gemeente die 

veel doet aan haar welzijn, daar wil ik wel 

mijn steentje aan bijdragen.

Ik voel mij verbonden met mijn wijk 

Weltevreden, waar ik al 23 jaar woon.



De maand november staat bij apotheken in het teken 
van diabetes. Vanaf 14 november start de Landelijke 
Diabetesweek ook in uw apotheek. Iedereen met een 
verhoogd risico op diabetes kan naar de apotheek ko-
men om de bloedsuikerwaarde te testen.
Tijdens deze week kunnen mensen met een verhoogd 
risico op diabetes type 2 gratis hun bloedsuiker laten 
testen. Denk hierbij aan factoren zoals diabetes in de 
familie, zwaarlijvigheid, weinig bewegen, een hoge 
bloeddruk hebben, ouder zijn dan 45 jaar. Om te kij-
ken of ook u een verhoogd risico heeft kunt u de ri-
sicotest van ‘Kijk op Diabetes’ doen. Deze test kunt 
u doen op www.kijkopdiabetes.nl of in de apotheek. 
Heeft u een verhoogd risico, dan kunt u door middel 
van een klein vingerprikje de bloedsuikerwaarde laten 
testen. 
In slechts vijf seconden weet u waar u aan toe bent. 
Het is ook niet noodzakelijk dat u nuchter bent voor 

de test. De uitslag geeft slechts een indicatie, indien 
nodig wordt u geadviseerd contact op te nemen met 
de huisarts.
In de week van 14 t/m 18 november kunt u op de vol-
gende dagen terecht:
Bilthoven 
Apotheek Bilthoven maandag en dinsdag
Apotheek Planetenbaan  maandag, dinsdag 
    en woensdag
Noorder Apotheek woensdag

De Bilt  
Kring-apotheek Hessen maandag en dinsdag
Stichtse Apotheek De Bilt donderdag

Maartensdijk 
Apotheek Maertensplein donderdag
Noorder Apotheek maandag t/m vrijdag

Gratis bloedsuikertest in de apotheek

Concert in de Schutsmantel
Op zondag 13 november 2011, om 15.30 uur, vindt in Schutsmantel, Gregori-
uslaan 35 te Bilthoven een klassiek kamermuziekconcert plaats, dat in nauwe 
samenwerking met Stichting Muziek In Huis wordt georganiseerd. 
Het ensemble Piazzo Ensemble, bestaande uit Jiska ter Bals - viool, Tim Fletcher 
- accordeon en Bandoneon, Arnaud Rosdorff - piano, zal een gevarieerd klassiek 
programma brengen met werken uit diverse muziekstijlen; tango, kletchmer en 
Ierse muziek. Het programma duurt één uur, zonder pauze.
Toegang is gratis. Voor mensen van buiten is er de mogelijkheid om consump-
tiebonnen te kopen voor koffi e en/of thee of een bon voor fris en/of wijn. Deze 
zijn bij de receptie te verkrijgen. Meer informatie over SMIH, haar musici en 
de volledige concertagenda vindt u op www.stichtingmuziekinhuis.nl of www.
smih.nl 

7 x 24 uur thuis in zorg en diensten

Verhuizing van de teams Verzorging en Verpleging en 

het Algemeen Maatschappelijk Werk van Vitras/CMD

De teams Verzorging en Verpleging en het Algemeen Maatschappelijk Werk 
van de Bilt en Bilthoven zijn van de Neptunuslaan 3 verhuisd naar: 

Verzorging & Verpleging
Leyenseweg 115C
3721 BC Bilthoven
(088) 85 432 75

Algemeen Maatschappelijk Werk
Leyenseweg 115B
3721 BC Bilthoven
(030) 88 022 00

Op de nieuwe locatie staan wij graag voor u klaar.

www.vitrascmd.nl

0900 - 82 123 82 

(lokaal tarief)

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

Niet alleen rendieren vliegen, ook de tijd kan er wat van. 
Het wintergevoel en de Kerst komen alweer in beeld. 
Hóógste tijd voor een bezoek aan Kerstspiratie, dé 
Kerstshow van 2011 bij ‘t Vaarderhoogt. 
Verrassend, compleet en boordevol ideeën 
om er thuis een nóg mooiere, sfeervolle 
Kerstbeleving van te maken.

Onze extra wwww-site al gezien?
www.warmewittewinterweken.nl

piratie, dé 

n

at e, dé

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883, www.vaarderhoogt.nl

Dé Kerstshow van 2011

Zet ook vast in 
uw agenda, de

WARME WITTE 

WINTER WEKEN

van zaterdag 
26 november t/m 

woensdag 21 december

Katten Kunst
15 kaarten voor  € 5,95

Nú verkrijgbaar bij:
Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

Lolke v.d. Bij 
Marielle Braanker

Jaap te Kiefte
Nel Knoop 

Lesley Kolmer
Loes Koster

Marjori Lutter
Cees Meijer 

Daniëlle Orelio
Ansèl Sandberg 

Joke Struik
Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

NEERLAND BV

Verwarming & Airconditioning

Bel voor info: 0346-281040          
www.neerlandverwarming.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346 21 19 92



‘Ter hoogte van de kruising van de 
Soestdijkseweg Noord en de Ge-
zichtslaan is ervoor gekozen de Ge-
zichtslaan als hoofdroute aan te wij-
zen’ aldus het GVVP. ‘Van de beide 
wegen heeft de Gezichtslaan nu al 
het meeste verkeer. Het verschil in 
functie leidt er ook toe dat de voor-
rangsregeling - inclusief bijbeho-
rende inrichting - op het genoemde 
kruispunt moet worden aangepast. 
De Soestdijkseweg Noord blijft 
qua inrichting gelijk aan de huidige 
situatie.’ De Bewonersvereniging 
Bilthoven-Noord steunt dit voor-
stel. Maar de gemeente is daarnaast 
van zins de verkeersdrempels op de 
Gezichtslaan weg te halen en vrijlig-
gende ietspaden te creëren. De Be-
wonersvereniging Bilthoven-Noord 
heeft tegen die laatste twee aanpas-
singen een bezwaarschrift opgesteld, 
meldt Coen Jager, bestuurslid van 
deze vereniging. ‘Dat hebben we al 
op 18 oktober ingediend, zodat de 
gemeente het al kon verwerken in 
het plan voordat dit in procedure zou 
komen.’ De Bewonersvereniging 
stelt voor de herinrichtingsplannen 
voor de Gezichtslaan uit het GVVP 
te schrappen. ‘Dat de Gezichtslaan 
een gebiedsontsluitingsweg is, klopt 

wel. Maar hoe vertaal je dat naar de 
inrichting? Voor deze laan moeten 
de CROW-richtlijnen Duurzaam 
Veilig niet automatisch onverkort 
van toepassing zijn.’ Jager licht toe: 
‘De richtlijnen betekenen dat er vrij-
liggende ietspaden moeten worden 
aangelegd. Maar daar is helemaal 
geen ruimte voor. De Gezichtslaan is 
een van de oudste en meest beeldbe-
palende wegen van Bilthoven. Je zou 
hem zelfs cultureel erfgoed kunnen 
noemen. Als hier vrijliggende iets-
paden zouden komen, zouden óf de 
bomen moeten worden gekapt, óf 
stukken tuin moeten worden ontei-
gend. Welke oplossing je ook kiest, 
het tast het karakter van de laan on-
herstelbaar aan.’ Hij heeft een twee-
de argument: ‘De gemeente heeft 
het over een veiliger situatie voor 
de ietsers, maar op de Gezichtslaan 
is maar heel weinig ietsverkeer en 
er is voor zover ons bekend geen 
sprake van een onveilige situatie. 
De gemeente wil dus een probleem 
oplossen dat niet bestaat. Die drasti-
sche oplossing is dus onnodig.’ Het 
onteigenen van stukken tuin is ook 
geen realistisch plan, aldus Jager. 
‘Dat gaat heel duur worden en heel 
lang duren.’

Scholieren en sporters
Het weghalen van de verkeersrem-
mende maatregelen, dat wil zeggen 
van de verkeersdrempels op de Ge-
zichtslaan op kruispunten met an-
dere wegen en op nog één andere 
plek, is ook een slecht idee, vindt de 
Bewonersvereniging. ‘Vijftien jaar 
geleden zijn deze drempels aange-
bracht omdat het toen een racebaan 
was. Ze hebben een belangrijke at-
tentieverhogende functie, omdat er 
veel overstekend verkeer is.’ Nu ko-
men de ietsers wel in beeld: ‘Veel 
kinderen uit onze wijk kruisen met 
hun iets de Gezichtslaan op weg 
naar school of de sportvereniging. 
Jongeren en sporters uit Maartens-
dijk en Hollandsche Rading maken 
alleen gebruik van het laatste stukje 
van de Gezichtlaan tussen de pro-
vinciale weg en de Albert Cuyplaan. 
Ze ietsen direct rechtsaf de Albert 
Cuyplaan in omdat die uitkomt op 
de Kees Boekelaan of gaan linksaf 
richting de van der Helstlaan naar 
den Dolder en Amersfoort.’ 

Jan Steenlaan
Jager stipt nog een tweede school-
route aan: ‘In het GVVP staat dat 
de Jan Steenlaan, een veelgebruikte 

route voor scholieren maar ook een 
ontsluitingsroute voor de wijk De 
Leijen, ook moet worden aangepast. 
De gemeente wil een vrijliggend 
ietspad aanleggen tussen de Rem-
brandtlaan en het Heidepark.’ Ook 
hierbij maakt de Wijkvereniging 
Bilthoven-Noord een kanttekening: 
‘Dat zou ook hier betekenen dat 
stukken tuin zouden moeten worden 
onteigend.’ 

De wijkvereniging ziet meer in een 
alternatief en heeft dat aangekaart 
bij de gemeente: ‘We hebben o.a. 
voorgesteld het gedeelte van de Jan 
Steenlaan dat niet over een vrijlig-
gend ietspad beschikt eenrichting-
verkeer voor autoverkeer te maken 
in de richting van de Kees Boekel-
aan. Automobilisten die vanuit de 
de scholen of de sportvoorzieningen 
straks richting de Soestdijkseweg 
gaan, zouden via de Jan van Eyklaan 
en de Rembrandtlaan kunnen rijden.’ 

Geen Randweg
Een randweg door het Leijense bos, 
die met name door de BOF wordt ge-
promoot, is voor de Bewonersvereni-
ging Bilthoven-Noord onbespreek-
baar, evenals de openstelling van de 
Dwarsweg als verbindingsweg naar 
de provinciale weg. ‘We zijn ver-
heugd dat de gemeente die opties re-
soluut van tafel heeft geveegd. Onze 
vereniging steunt het standpunt van 
de Wijkraad De Leijen wat deze op-
ties betreft.’ 
Op woensdag 9 november orga-
niseert de gemeente De Bilt in de 
Mathildezaal in het gemeentehuis in 
Bilthoven een inloopavond over het 
GVVP en de Structuurvisie. Jager 
en medebestuursleden zijn van plan 
deze avond te bezoeken. ‘Ik denk dat 
hij vooral bedoeld is voor degenen 
die het GVVP niet kennen. Naar ik 
aanneem wordt er dus voorlichting 
gegeven en gediscussieerd. Dat lijkt 
me leerzaam en informatief.’

Bilthoven-Noord wil geen 
herinrichting Gezichtslaan 

door Lilian van Dijk

Op 11 oktober 2011 presenteerde de gemeente De Bilt het concept Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP) aan de participatiegroep, waarin ook de Bewonersvereniging Bilthoven-

Noord is vertegenwoordigd. Deze vereniging is niet blij met de plannen van de gemeente voor de 
Gezichtslaan en heeft dus bezwaar aangetekend.

Coen Jager legt namens de Bewonersvereniging Bilthoven-Noord uit dat 
scholieren en sporters die op de iets uit Maartensdijk of Hollandsche 
Rading komen al bij de Albert Cuyplaan rechts- of linksaf slaan.



3 voorraadbussen met ven-
ster beschuitbus met lift, 
geel Brabantia. € 25,-. Tel. 
06-50602672

Behangtafel met behangma-
chine i.z.g.s. € 20,-. Tel. 0346-
212181

Fisher Price Precious Planet 
Happy Giraffe, wipstoel met 
muziek z.g.a.n. € 30,-. Tel. 
06-50602672

Beveiliging, voordeur stan-
daard siertralie, zwart. € 50,-. 
Tel. 035-5771991

Bord herijzend Nederland. 
€ 10,-. 1750 losse centen. 
€ 10,-. Tel. 030-2281085

Grijze damesjas maat 48, heel 
weinig gedragen. € 15,-. Tel. 
030-2281085

Autostoeltje. € 10,-. Tel. 030-
2281085

Geboortebord Wilhelmina. 
€ 35,-. Geboortebord 
Juliana.€ 25,-. Tel. 030-
2281085

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

Te koop aangeboden
Te koop: 2 groene parkieten 
met kooi. € 35,-. (wegens ver-
huizing naar zorgcentrum). 
Tel. 06-10484322

10 Vinyl LPs Woodstock 2x 
Byrds/ beatle help/ knopfler 
stones/ bee gees/ b. de groot
abba/ satie/ vangelis. € 45,-. 
Tel. 06-12777232 bilthoven
2 kaarten Xtra Cold Ice 
Café te A’dam (4D film + 
drankje) samen € 20,-. Tel. 
06-16276013

Boek over LP Album hoe-
zen ontwerpers (Roger 
Dean) nieuw: € 20,-. Tel. 
06-16276013

Grt. wit vierkant (canvas) 
doek, Sepia print van oosterse 
dame. € 20,-. Tel 06-16276013

Stoffen Boodschappentas van 
Daniel Hechter stof-gestreept-
pasteltinten, bruine hengsels. 
€ 6,-. Tel. 06-16276013

Henzo fotoalbum met op 
voorkant “Vakantiealbum” 
kleurrijk bedrukt € 7,50-. Tel. 
06-16276013

Cd Partysquad - Bazen van de 
club. € 5,-. Tel 035-7852090 
(na 18.00 uur)

Cd Heather Nova - South. 
€ 5,-. Tel 035-7852090 (na 
18.00 uur)

Cd Santana (gesealed) - 
Original Hits. € 5,-. Tel 035-
7852090 (na 18.00 uur)

Cd Willy Nelson & Friends - 
Live & Kickin’. € 5,-.Tel 035-
7852090 (na 18.00 uur)

DVD Peter Frampton Comes 
Alive II. € 7,50-. Tel 035-
7852090 (na 18.00 uur)

Tri Yann 3cd-BOX The Best 
of...mystieke muziek. gesea-
led. € 10,-. Cd Maroon 5. 
€ 7,50. Tel. 035-7852090 (na 
18.00 uur)

2 cd-BOX: Anthology Vol. 
1 Pierre Rapsat, beste v 36 
chansons, gesealed. € 10,-. Tel. 
035-7852 090 (na 18.00 uur)

Cd Placido Domingo/ Luisa 
Fernanda Spaans musical 
gesealed in mooi box + boekje. 
€ 15,-. Tel 035-7852090 (na 
18.00 uur)

12 Prachtige D/E limonade 
glazen periode 1960. 11 glazen 
met provincie wapen en 1 glas 
met het Nederlandse wapen. 
De glazen zijn nooit gebruikt. 
€ 12,50. Tel. 06-12567162.

Te koop een Remington regel-
baar voeten massage bubbel 
badje. Nooit gebruikt. € 10,-. 
Tel. 030-2283597

Nieuwe meditatie bankjes 
te koop. € 35,-. Gemaakt in 
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

U zoekt,

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

klooster massief eiken hout. 
paulvangenderen@wxs.nl

Twee schilderijtjes met 1 
slapende baby en 1 wakke-
re baby. i.z.g.st. Met houten 
lijst. Samen voor € 10,- Tel. 
06-50602672

1 Schilderij met houten lijst en 
een afbeelding van een gete-
kende slapende baby. € 5,-. 
Tel. 06-50602672

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 
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

1 jaargang bloemen en planten 
2009. € 3,-. Tel. 0346-212492

Servies van aardewerk 
‘Boerenbont’ 5 eetborden, 3 
soepborden, 1 platte ovale 
schaal. € 25,-. Tel. 0346-
212492

Broodtrommel en 2 koektrom-
mels Brabantia, geel. € 35,-. 
Keukenrolhouder geel. € 7,50. 
Tel. 06-50602672

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproblemen 
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

T. van Asselt Bouwbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan 
Dames en heren kunnen bij ons terecht voor: knippen, 
verven, epileren (met touw), pedicure-manicure, massage, 
permanent make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extentions, 
bruidskapsels, etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust 
Erwin 030-2290395 (Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, 
B’hoven)

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

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

Bungalow in Holl. Rading, Tolakkerweg. € 330.000,-. Tel. 
06-546232823

Fietsen/brommers
Z.g.a.n. knalrode crossfiets, 
26 inch, shimano, incl. huf-
terproof kettingslot, 3x op 
gefietst. Vraagprijs 45,-. Tel. 
06-53197027.

Kinderfietsje met zijwieltjes 
± 3 jaar. € 20,-. Tel. 030-
2281085

Personeel aangeboden
ZONNESCHERMEN / rol-
luiken reparatie onderhouds-
beurt nu € 35,-. Elektra motor 
€ 150,- aanbieding inbou-
wen motor € 125,-. Hans 
06-26604779 Groenekan

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

Altijd gezellig en goed gekapt 
bij BETTY’S CORNER! 
Elke woensdag en vrijdag in 
Maartensdijk. Bel voor een  
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

Uitwaaien op AMELAND én 
genieten van kunst? Dat kan 
vanuit ons prachtig gelegen 
huis te Hollum. www.skute-
hon.nl Tel. 06-45599732

BEDRIJFSRUIMTE/stalling
75-250m² in Westbroek
Tel: 06-20287346
Niet op zondag

Wie zou graag willen ORGEL 
spelen?? Ik kan het je leren!! 
Info: 0346-281363

SINTERKLAASBEZOEK 
voor uw bedrijf of aan huis. 
Bel BobEntertainment uit 
Groenekan voor meer infor-
matie 06-10294675

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

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.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Deze winter wordt strenge vorst en volop sneeuw voorspeld. 
Door inzet van onze gladheidbestrijding kunnen wij de overlast
voor u minimaliseren. Voor meer informatie kunt u bellen naar
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl.

Dakgotenactie. Ook dit jaar organiseert de werkgroep HCR 
weer een dakgotenactie. De prijzen zijn onverminderd laag 
gebleven. Voor de eerste tien meters is dit €3,50 p/m. Hierna is 
het €3,00 per meter. Vanaf ongeveer 19 november komen wij 
weer bij u langs om alles schoon te maken voor de winter. Wilt 
u ook een schone goot? Voor meer informatie of opgave, geef u 
op  bij Fam. Van Schenkhof, tel: 0346-211359 (ma-za) of mail 
naar hcrmaartensdijk@live.nl. Wees er snel bij want vol=vol.

Cursussen
Schrijven voor nachtbrakers. Iedereen heeft een nachtver-
haal. De nacht is spannend, donker, magisch, stil en soms 
angstig. De bijeenkomsten zijn op zaterdag 26 november en 
zaterdag 10 december in Bilthoven van 22.00-24.00u. De twee 
schrijfnachten kosten samen € 50,-. Schrijfervaring is niet 
nodig. Het gaat vooral om het plezier van het schrijven en het 
delen van verhalen. Opgave per telefoon: 06-27457980 of per 
mail: e.rijnbeek@casema.nl.

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 ande-
ren 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

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
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Ondanks	 de	 achterstand	 bleef	 Voor-
daan	 goed	 spelen	 en	 wist	 terecht	 de	
aansluitingstreffer	via	Annemiek	van	
Wisselingh	 te	produceren:	2-3.	Even	
leek	er	zelfs	kans	op	de	gelijkmaker	
maar	zover	liet	Nijmegen	het	niet	ko-
men.	Professioneel	tilde	Nijmegen	de	
marge	weer	op	twee,	hetgeen	ook	de	
eindstand	was:	2-4.	

Assistent	coach	Martijn	Muller:	 ‘We	
hebben	 vandaag	 goed	 gespeeld.	 Ik	
schat	Nijmegen	hoog	 in	en	denk	dat	
ze	voor	de	eerste	plaatsen	in	de	pro-
motiepoule	gaan	spelen.	 Jammer	dat	
we	tekort	kwamen	maar	ik	ben	tevre-
den	over	de	vorderingen	die	we	nog	
steeds	als	team	maken.’

Om des keizers baard
Maar	 liefst	 vijf	 geblesseerden	 telde	
de	volle	ziekenboeg	van	de	heren	van	
Voordaan.	Gelukkig	stond	er	voor	de	
koploper	tegen	nummer	twee	Push	uit	
Breda	 niets	 meer	 op	 het	 spel.	 Beide	
ploegen	 waren	 reeds	 verzekerd	 van	
een	 plek	 in	 de	 promotiepoule	 zo-
dat	dit	 een	wedstrijd	om	des	keizers	
baard	was.	Voordaan	kwam	op	voor-
sprong	 door	 een	 velddoelpunt	 van	

Adriaan	 Stolk:	 1-0	 wat	 ook	 de	 rust-
stand	was.	Na	 rust	was	het	een	ster-
ker	 Push	 dat	 driemaal	 het	 net	 wist	
te	vinden	ondanks	het	goede	keepen	
van	 reservekeeper	 Bas	 Bakker.	 Zo-
doende	 won	 Push	 met	 1-3	 de	 wed-
strijd	waarin	alleen	de	eer	op	het	spel	
stond.	Voordaan	coach	Peter	Kalfster-

man:	‘Dit	was	duidelijk	een	wedstrijd	
waar	 niets	 op	 het	 spel	 stond.	 Ik	 ben	
blij	 dat	we	 ons	 vorige	week	 al	 voor	
de	 promotiepoule	 hebben	 geplaatst.	
Het	 gaan	 ongetwijfeld	 enerverende	
wedstrijden	tegen	de	andere	topploe-
gen	worden.	We	hebben	er	zin	 in	en	
kijken	wel	hoe	ver	we	komen!’

Voordaan teams verliezen
De dames van hockeyclub Voordaan verloren met 2-4 van de ongeslagen kampioenskandidaat 
Nijmegen. Voordaan bood goed partij tegen het team van ex Voordaan coach Rob Haantjes. 

Na een 0-1 achterstand maakte Caroline Janssen de gelijkmaker. Nog voor rust wist Nijmegen weer 
op voorsprong te komen: 1-2. Na de thee volgde een volgende Nijmeegse treffer. 

Opmerkelijk was het debuut van Vincent Morsinkhoff. De 15-jarige eigen 
kweek jeugdspeler die zaterdag nog met de B1 had gespeeld debuteerde zeer 
verdienstelijk. (foto: Guido van der Burg)

Salvo 1
Salvo	 wilde	 revanche	 nemen	 op	 de	
matte	 vertoning	 van	 vorige	 week.	
Daarvoor	 moesten	 zij	 het	 opnemen	
tegen	 nummer	 2	 Amstelveen.	 Vlak	
voor	 de	 wedstrijd	 meldde	 Marleen	
Nieuwenhuize	 zich	 ziek,	 dus	 kwam	
het	 team	een	vaste	middenaanvalster	
tekort.	Stefanie	van	Ginkel	nam	deze	
positie	over	en	José	de	Groot	ging	op	
de	positie	van	Stefanie	spelen.	 In	de	
1e	set	probeerde	Salvo	met	veel	ser-
vicedruk	het	spel	van	de	tegenstander	
te	ontregelen.	Helaas	ging	dit	gepaard	
met	veel	fout	services.	Hierdoor	werd	
de	1e	set	verloren	met	25-18.	
De	2e	en	3e	set	 lieten	de	dames	van	
Salvo	 zien	 goed	 mee	 te	 kunnen	 op	
een	 hoger	 niveau.	 Stevige	 service-
druk	en	keihard	werken	in	de	verde-
diging	bleken	goed	voor	een	setpoint	
in	de	2e	set.	Helaas	lukte	het	net	niet	
de	 set	 te	pakken	en	werd	met	26-24	
verloren.	 In	 de	 3e	 set	 wisten	 de	 da-

mes	7	punten	voorsprong	 te	pakken.	
Helaas	toch	geen	setwinst.	De	dames	
van	Amstelveen	konden	via	een	zeer	
goede	servicebeurt	de	set	alsnog	bin-
nenhalen	met	25-22.	Hoewel	behoor-
lijk	aangeslagen,	 liep	Salvo	 in	de	4e	
set	 snel	 uit	 door	 een	 goede	 service-
beurt	van	Femke	Dijkstra.	Tegen	het	
einde	 van	 de	 set	 werd	 het	 nog	 even	
spannend	 omdat	 de	 tegenstander	 de	
stunt	uit	de	3e	set	wilde	herhalen.	Nu	
waren	de	dames	alert	en	werd	de	set	
meer	dan	verdiend	gewonnen	met	25-
23.	Een	belangrijk	punt	dat	het	zelf-
vertrouwen	 heeft	 teruggebracht	 en	
dat	mee	moet	worden	genomen	naar	
Haarlem	 waar	 aanstaande	 woensdag	
de	wedstrijd	tegen	Spaarnestad	op	het	
programma	staat.

Salvo 2 
De	 Maartensdijkse	 dames	 gingen	
litsend	 van	 start.	 Prima	 services	 en	
goed	aanvalswerk	van	vooral	Nicole	

Dijssel	zorgde	voor	een	comfortabele	
voorsprong	 van	 10	 punten.	 Almere	
ging	in	het	tweede	deel	van	de	set	be-
ter	 spelen	maar	kon	Salvo	niet	meer	
bedreigen.	Setwinst	met	25-17.	De	2e	
set	zette	Almere	het	goede	spel	voort	
en	speelde	Salvo	van	de	mat.	Enkele	
wissels	deden	het	spel	geen	goed.	Dat	
leidde	tot	setverlies	met	10-25.	De	3e	
set	pakte	Salvo	de	 zaken	weer	 ener-
gieker	aan.	Vooral	verdedigend	stond	
het	goed	en	kon	Salvo	veel	aanvallen	
overnemen	en	creëerde	daardoor	meer	
aanvalsmogelijkheden.	Het	ging	lang	
gelijk	op	maar	Salvo	veroverde	 toch	
de	 winst	 met	 26-24.	 De	 4e	 set	 een-
zelfde	beeld.	Gelijk	 opgaande	 teams	
die	wilde	knokken	voor	de	toppositie	
in	de	poule.	En	weer	 trok	Salvo	aan	
het	 langste	eind.	Setwinst	met	25-22	
en	 de	 1e	 plaats	 in	 de	 poule.	Vrijdag	
speelt	 Salvo	 tegen	Leos	 in	Leusden.	
Een	 top	 drieteam.	 Wordt	 spannende	
strijd.	

Salvodames pakken maar 1 puntje
Het waren spannende wedstrijden die zaterdag in De Vierstee werden afgewerkt door de dames 

van Salvo. Het 1e damesteam ontmoette topper Amstelveen en het 2e damesteam speelde 
om de bovenste plaats tegen het bezoekende Almere Haven. Een eervolle nederlaag 

en een koppositie waren het resultaat

SVM	 voetbalde	 jl.	 zaterdag	 op	 het	
mooie	complex	van	FC	Abcoude	met	
de	juiste	teaminstelling	een	goed	ge-
organiseerde	verdediging,	vakkundig	
geleid	door	aanvoerder	Roy	Wijman.	
Vaste	 waarde	 Kevin	 van	 Dronkelaar	
begon	 op	 de	 bank.	 Er	 was	 een	 hard	
werkend	 middenveld	 met	 o.a.	 Erik	
Röling	en	Bas	van	Dijk	en	met	in	de	
voorste	 lijn	 de	 spitsen	Mike	de	Kok	
en	Tom	Jansen.	In	de	8ste	minuut	leg-
de	SVM	een	snelle	aanval	op	de	gras-
mat.	Tom	Jansen	werd	in	stelling	ge-

bracht	en	de	SVM	supporters	dachten	
al	dat	de	0-1	op	het	scorebord	kwam.	
Ook	Mike	de	Kok	kreeg	nog	een	paar	
kansen	maar	door	wat	Maartensdijkse	
slordigheden	kreeg	ook	FC	Abcoude	
twee	levensgrote	kansen.	Met	het	sco-
ren	wachtten	de	geel/blauwen	 tot	 na	
de	rust.	Binnen	10	minuten	stond	de	
0-2	al	op	het	bord.	Eerst	scoorde	lin-
kermiddenvelder	 Stefan	 van	 Keulen	
simpel	 de	 0-1	 en	 even	 later	 tekende	
Bas	van	Dijk	met	zijn	ervaring	voor	
de	0-2	met	een	bekeken	schot	en	eni-

ge	hulp	van	de	Abcoudekeeper.	SVM	
voelde	dat	er	nog	meer	doelpunten	te	
verdienen	waren:	Mike	de	Kok	teken-
de	met	3	doelpunten	binnen	een	half	
uur	 voor	 de	 0-5	 score.	 Jorn	 Brefeld	
bepaalde	 met	 een	 prachtig	 afstands-
schot	de	eindstand	op	0-6.	Wisselspe-
lers	 Erik	 van	 de	 vaart	 en	 Robin	 ten	
Boden	 vielen	 prima	 in.	 Aanstaande	
zaterdag	 om	 15.00	 uur	 speelt	 SVM	
1	 thuis	 tegen	 Waterwijk.	 De	 lang	
geblesseerde	 Bjorn	 Engel	 hoopt	 dan	
weer	aan	te	sluiten.

SVM wint in en van Abcoude 

SVM C2 in het nieuw

SVM C2 is dankzij sponsoring van Installatiebedrijf J. Boshuis voorzien 
van geheel nieuwe tenues. (foto: Jeroen Kemp)

SVM 4 telt 2 sponsors

De mannen van SVM 4 zijn volledig in het nieuw gestoken. Dankzij 
Sponsor Duo Visie Assurantiën zijn ze voorzien van nieuwe tenues terwijl 
Ingenieursbureau van Joolen fraaie inloopshirts ter beschikking heeft 
gesteld. (foto: Jeroen Kemp)

Bilts kampioenschap Bridge
Na	het	behalen	door	Nederland	van	het	Wereldkampioenschap	Bridge	is	nu	
voor	club-	en	thuisbridgers	de	inschrijving	weer	open	tot	deelname	aan	de	
13e	Open	bridgedrive	De	Bilt.
Deze	zal	plaatsvinden	op	vrijdag	18	november	2011	in	het	H.F.	Witte	Cen-
trum	te	De	Bilt,	Henri	Dunantplein	4.	De	start	is	om	19.30	uur	en	de	zaal	
gaat	 open	om	19.00	uur.	Er	 zijn	diverse	prijzen	 in	natura	 te	winnen	met	
o.a.	de	wisselbeker	voor	het	hoogst	eindigende	paar	in	poule	A.	Er	is	een	
maximaal	aantal	deelname	van	64	paren.	Aanmelden	geschiedt	per	e.mail:	
vogelaar.m@planet.nl	met	vermelding	van	volledige	namen	van	beide	spe-
lers,	adres	en	tel.nr.,	en	speelsterkte	A	of	B.	Als	men	lid	is	van	een	club,	dan	
ook	clubnaam	vermelden.	Meer	informatie	bij	Bert	Nijdam,	030-2250172	
of	Mariëtte	Vogelaar	 030-6062137.	De	 organisatie	 is	 in	 handen	 van	 vier	
leden	van:	B.C	Bilthoven,	Dombridge,	Concordia-86	en	De	Kwinkslag.

Thom Ettikoven wint gesigneerde bal
De	voetbalplaatjesactie	 van	FC	De	Bilt	met	 Plus	Bilthoven	 is	 een	 groot	
succes.	Naast	de	voetbalplaatjes	kon	er	ook	nog	een	door	het	Nederlands	
elftal	gesigneerde	voetbal	worden	gewonnen.	Wie	als	eerste	het	spaaralbum	
vol	had,	won	de	gesigneerde	bal.	De	gelukkige	winnaar	is	Thom	Ettikoven	
uit	de	E5	van	FC	de	Bilt.	Tom	heeft	4	weken	gespaard,	met	behulp	van	
zijn	oma,	zus	en	vader.	Er	kunnen	nog	 tot	en	met	12	november	voetbal-
plaatjes	worden	gespaard.	Op	woensdagmiddag	16	november	vindt	er	een	
ruilmiddag	plaats	in	het	paviljoen	van	FC	de	Bilt.	In	de	laatste	week	van	
de	spaaractie	kunnen	voetbalplaatjes	op	posterformaat	worden	afgedrukt.	
Informatie	hierover	bij	de	servicebalie	van	de	supermarkt.	 (Christel Smit)

Op de foto Tom in het midden. Verder Ruben Coenjaerts (E11), Sven van 
Dijk (E1) en Gert Smit (Plus Bilthoven).
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Christine	 woont	 in	 Westbroek	 en	 is	
o.a.	betrokken	en	actief	bij	Transition	
Towns	 in	 De	 Bilt	 werkgroep	 Ener-
gie.	Transition	Towns	zijn	lokale	ge-
meenschappen	in	grote	en	kleine	ste-
den,	dorpen,	wijken	of	eilanden,	die	
zelf	aan	de	slag	gaan	om	hun	manier	
van	wonen,	werken	en	leven	minder	
olie-afhankelijk	 en	 meer	 duurzaam	
te	maken.	Men	werkt	aan	praktische	
oplossingen	 en	 laat	 zien	 hoe	 ieder-
een	die	zelf	kan	uitvoeren.	Transition	
Towns	 laten	 het	 niet	 afhangen	 van	
overheid	 of	 bedrijfsleven	maar	 doet	
een	beroep	op	de	gezamenlijk	erva-
ring,	 creativiteit,	 wijsheid	 en	 kracht	
van	 de	 mensen,	 om	 in	 eigen	 huis,	

buurt	 en	 bedrijf	 te	 beginnen	met	 de	
omschakeling	 naar	 een	 duurzaam,	
sociaal,	 veilig	 en	 gezond	 leven	 met	
minder	energie.

Duurzaamheid en Energie
Christine	zal	uitleg	geven	over	Tran-
sition	Towns	en	hun	benadering	van	
Klimaatverandering,	 Piek	 Olie	 en	
de	achteruitgang	van	het	natuur.	Als	
sub-titel	voor	haar	bijdrage	koos	zij:	
‘Transitie	 overgang	 naar	 een	 duur-
zame	 landbouw.	 Van	 olie-afhanke-
lijkheid	 naar	 lokale	 veerkracht;	 de	
uitdaging,	 de	 visie	 en	 praktische	
handvatten’.	Energie	is	een	‘hot’	item	
in	de	agrarische	sector	en	boeren	ra-

ken	 steeds	 meer	 betrokken	 bij	 pro-
ductie	van	energie.	De	behoefte	aan	
goede	 informatie	 over	 de	 mogelijk-
heden	van	energieproductie	enerzijds	
en	 energiebesparing	 anderzijds	 is	
groot.	 Praktische	 voorbeelden	 wor-
den	 gegeven	 van	 hoe	 wij	 allemaal,	
ook	 niet-landbouwers,	 daaraan	 kun-
nen	bijdragen.

Voedsel en Groen
Transition	Towns	wil	de	lokale	voed-
selketen	 bevorderen	 zodat	 er	 een	
grotere	zelfvoorziening	ontstaat	en	er	
minder	transport	nodig	is.	Ideeën	om	
dat	te	realiseren	zijn	onder	meer:	lo-
kale	voedselproducenten,	het	aanleg-

gen	 van	 moestuinen,	 eetbare	 groen-
stroken	 en	 schooltuinen.	 Daarnaast	
wil	men	de	algemene	kennis	vergro-
ten	 over	 voedsel,	 landbouw	 en	 per-
macultuur,	 d.m.v.	 o.a.	 ilmvertonin-
gen.	Het	doel	 van	 `permacultuur`	 is	
een	samenwerking	tussen	de	mens	en	
de	omliggende	natuur	gericht	op	een	
langetermijnoverleving	van	beide.	Al	
met	al	 tal	van	 raakvlakken,	die	zich	
uitstekend	zullen	lenen	voor	een	goe-
de	informatie-uitwisseling	op	het	vrij	
toegankelijke	deel	van	de	Algemene	

Ledenvergadering	van	de	Agrarische	
Natuur	 Vereniging.	 De	 vergadering	
is	 op	 donderdag	 17	 november	 2011	
in	 Boerderij	 Fortzicht,	 Voordorpse-
dijk	 35,	 Groenekan.	 De	 aanvang	 is	
om	20.00	uur	 en	de	verwachting	 is,	
dat	de	lezing	van	Christine	Steneker	
rond	 20.45	 uur	 zal	 beginnen.	 Infor-
matie	vooraf	is	te	verkrijgen	bij	secr.	
Rijk	 van	 Oostenbrugge,	 tel.	 030	
2205552.	Van	te	voren	aanmelden	is	
niet	nodig	en	ook	niet	leden	zijn	van	
harte	welkom.

Duurzaamheid in het Noorderpark
Christine Steneker te gast bij Agrarische Natuur Vereniging

door Henk van de Bunt

Op de ledenvergadering van de Agrarische Natuur Vereniging Landschap Noorderpark op 
donderdag 17 november a.s. verzorgt Christine Steneker uit Westbroek na de pauze een presentatie 

over ‘duurzaamheid in het Noorderpark’. In de aankondiging staat vermeld, dat Christine onder 
meer zal ingaan op de productie van duurzame energie.

Christine Steneker in haar eigen natuurtuin

De	 rechter	 heeft	 ogenschijnlijk	 op-
nieuw	de	 vloer	 aangeveegd	met	Be-
stuur	Regio	Utrecht	(BRU).	Het	gaat	
om	een	besluit	van	het	BRU	om	het	
openbaar	vervoer	in	de	regio	te	gun-
nen	aan	busvervoerder	Qbuzz.	Eerder	
al	 moest	 het	 BRU	 de	 aanbesteding	
van	het	openbaar	vervoer	voor	de	ko-
mende	 acht	 jaar	 ongeldig	 verklaren.	
Daarop	volgde	een	nieuwe	procedure,	
gevolgd	door	het	besluit	van	het	BRU,	
waar	Qbuzz	weer	als	beste	uit	de	bus	
kwam.	Maar	Connexxion	 is	 volgens	
de	 rechter	 in	 die	 tweede	 procedure	
te	 veel	 benadeeld.	 Connexxion	 had	
de	kans	moeten	krijgen	om	opnieuw	
te	 onderhandelen,	 maar	 het	 vervoer-
bedrijf	 heeft	 die	 mogelijkheid	 niet	
gekregen	 van	 het	 BRU.	 De	 rechter	
bepaalde	 daarom	 dat	 het	 besluit	 om	
Qbuzz	het	OV	in	de	regio	te	gunnen,	
zes	 weken	 geschorst	 moet	 worden.	
Welke	 consequenties	 op	 termijn	 dit	
heeft	voor	het	bus-	en	tramvervoer	in	
de	regio,	is	nog	niet	duidelijk.	Qbuzz	
is	teleurgesteld	en	Connexxion	is	blij	
met	de	uitspraak.	

Uitspraak en (geen) invloed
Op	de	uitspraak	van	de	rechter	vroe-
gen	 wij	 commentaar	 aan	 inwoner	
Evert	 Bouws,	 lid	 van	 reizigersor-
ganisatie	 Rover:	 ‘Dit	 is	 nieuws.	 En	
volgens	mij	geen	goed	nieuws,	want	
dit	betekent	alweer	verder	oponthoud	
en	 onzekerheid,	 los	 van	 de	 vraag	 of	

Connexxion	 een	beter	 bod	 zou	doen	
of	niet’.	Het	BRU	moet	naar	zijn	me-
ning	nu	wel	snel	zorgen	dat	er	helder-
heid	komt,	want	de	huidige	concessie	
loopt	in	december	af	en	kan	volgens	
de	Wet	op	het	Personenvervoer	2000	
maar	 een	 jaar	 worden	 verlengd.	 Het	
onderhavige	 besluit	 van	 de	 rechter	
heeft	geen	invloed	op	de	nieuwe	bus-
dienstregeling,	 die	 op	 11	 december	
2011	ingaat	en	waardoor	bijvoorbeeld	
het	 rondje	 Berlagelaan	 in	 Bilthoven	
zal	verdwijnen.

Commentaar
RTV-Utrecht	had	op	3	november	een	
radio-interview	 met	 de	 Biltse	 bur-
gemeester	 Arjen	 Gerritsen,	 die	 als	
dagelijks	 bestuurslid	 van	 het	 BRU	

gezegd	 heeft,	 dat	 het	 BRU	 er	 alles	
aan	 zal	 doen	 deze	 uitspraak	 goed	 te	
bestuderen	 en	 daarna	 zal	 trachten	 er	
voor	 te	 zorgen,	 dat	 dit	 niet	 tot	 een	
extra	vertraging	zal	leiden.	Het	6	mi-
nuten	durend	interview	is	te	beluiste-
ren	 op	 http://mediaplayer.rtvutrecht.
nl/stream/bab87d8e.mp3.	 Gerritsen	
geeft	 daarin	 aan	 het	 een	 teleurstel-
lende	 uitspraak	 te	 vinden:	 ‘BRU	
probeert	zorgvuldig	de	belangen	van	
beide	 vervoerders,	 Q-Buzz	 en	 Con-
nexxion,	 in	het	oog	 te	houden,	maar	
we	moeten	wél	verder.	Ik	begrijp	het	
enorme	 economische	 belang	 van	 de	
concessie	voor	beide	bedrijven,	maar	
BRU	heeft	als	OV-autoriteit	ook	een	
belang:	 de	 concessie	 moet	 een	 keer	
geregeld	zijn.’

Rechter geeft Connexxion nieuwe ov-kans
door Henk van de Bunt

De rechter geeft busvervoerder Connexxion opnieuw de kans om het openbaar vervoer 
in Midden-Nederlandse stadsregio Utrecht (dus ook in De Bilt) te blijven verzorgen. 

De huidige vervoerder is door de Bestuur Regio Utrecht (BRU) te snel benadeeld
en heeft in de tweede aanbestedingsprocedure geen eerlijke kans gekregen

Het OV blijft de gemoederen bezighouden.

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Laatste inloopdag bij Van Ginkel
Op	12	november	a.s.	van	10.00	tot	15.00	uur	is	er	bij	van	Ginkel	Tuinspeci-
alisten	in	dit	seizoen	voor	het	laatst	een	inloopdag	met	als	thema	‘Alle	sei-
zoenen	genieten’.	In	de	presentatie	
om	12.00	uur	laat	Kees	van	Ginkel	
zien	 hoe	 je	 van	 elke	 tuin,	 in	 alle	
seizoenen	kunt	genieten.	

De	 rest	 van	de	 inloopdag	 is	Kees	
van	 Ginkel	 beschikbaar	 om	 alle	
vragen	te	beantwoorden.	Van	Gin-
kel	 tuinspecialisten	 is	 gehuisvest	
aan	de	Bunnikseweg	11	te	De	Bilt.	

Schorre kelen bij De Bremhorst
Op	 donderdag	 27	 oktober	 werd	 in	
woon-en	 zorgcentrum	 De	 Brem-
horst,	 onderdeel	 van	 Stichting	 De	
Bilthuysen,	 een	 gewone	 doorde-
weekse	 avond	 omgetoverd	 in	 een	
muziekaal	 spektakel.	 De	 bewoners	
werden	 namelijk	 door	 zangvereni-
ging	 ‘Zang	 Veredelt’	 getrakteerd	
op	 een	 avondje	 muziek!	 Onder	 het	
genot	 van	 een	 lekkere	 kop	 kofie,	
werd	 er	 met	 veel	 plezier	 geluisterd	
naar	 het	 Biltse	 zangkoor.	 Niet	 al-
leen	 klassieke,	 maar	 ook	 moderne	
en	 populaire	 liederen	 kwamen	 aan	
het	bod.	De	liedjes	die	de	bewoners	
kenden	werden	zachtjes	meegezon-
gen,	 en	 hier	 en	 daar	 werd	 er	 zelfs	
wat	meegedeind	op	de	melodie.	De	
avond	was	een	groot	succes	was.	Er	
werd	nog	het	hele	weekend	over	na	
gepraat.		 Trees van Rooijen

Bewoners van De Bremhorst 
genieten van ’Zang Verdelt’.

Woe.
09-11

Gebakken sliptongetjes
of

Spareribs
11,00

Do.
10-11

Vrij.
11-11

Woe.
16-11 Rib-eye met knolookboter

of
Gebakken zalmilet 

met paprika en kappertjes

11,00
Do.

17-11

Vrij.
18-11

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821


