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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

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

www.parelpromotie.nl

www.huussenelektro.nl 030-2200404

29 SEPTEMBER

11:00 - 15:00 uur

OPEN HUIS

U bent  van  
harte welkom!

advertentie

Huurprijs sociale huurwoningen SSW 
blijven binnen sociale segment

door Marijke Drieenhuizen

De huurprijzen van sociale huurwoningen binnen de gemeente De Bilt worden  

vanwege de invoering van de nieuwe waarderingspunten of Donnerpunten hoger .  

Dit geldt bij leegkomende woningen en nieuwe woningen en dus niet voor zittende huurders. 

Woonstichting SSW is terughoudend 

in het onbeperkt doorvoeren van 

de Donnerpunten. De huur van wo-

ningen wordt namelijk afgetopt op 

de maximale sociale huurprijs van 

€ 664,00 zodat huurders aanspraak 

kunnen maken op huursubsidie. Wo-

ningen van SSW blijven hiermee in 

het sociale segment.

Sociale woningbouw

In 1852 is de eerste woningcorporatie 

in Nederland opgericht met als doel 

betaalbare woningen te realiseren 

voor mensen met lagere inkomens. 

In 1853 werden de eerste 18 wonin-

gen in Amsterdam opgeleverd, voor-

zien van twee vertrekken met een 

gootsteen, een ijzeren bed en een pri-

vaat (voorloper toilet). Sinds die tijd 

is er veel veranderd en zijn er vele 

taken toegevoegd aan de werkzaam-

heden van woningcorporaties. 

Zo dienen zij de doorstroming naar 

koopwoningen te bespoedigen en 

worden zij afgerekend op het verbe-

teren van de leefbaarheid in wijken. 

De overheid en de EU leggen steeds 

vaker regels op.

Woonspraak

Vorig jaar heeft ex-minister Donner 

de in de volksmond genoemde Don-

nerpunten ingevoerd voor leegko-

mende of nieuwe huurwoningen. In 

Nederland heeft hij 140 gemeenten 

aangewezen waar een schaarste is 

aan sociale huurwoningen en waar 

de gemiddelde WOZ-waarde hoger 

is dan gemiddeld. Daar valt De Bilt 

ook onder. Ruud van Zwol is voorzit-

ter van de Biltse Bewonersvereniging 

Woonspraak en tevens voorzitter van 

het Regionale Huurders Beraad. ‘Ik 

heb grote bezwaren tegen de invoe-

ring van de Donnerpunten en de op 

handen zijnde verhogingen van res-

pectievelijk 1 en 5% extra. Maar de 

overheid is vast van plan om de huur-

sector kleiner te maken. Mijn grootste 

bezwaar is dat door deze verhogingen 

de huishoudens met de midden en de 

hogere inkomens echt niet zullen gaan 

verhuizen. Daardoor blijft de krapte 

op de woningmarkt bestaan’, vertelt 

hij. ‘Wel ben ik blij dat de SSW een 

grens heeft getrokken waardoor ze 

binnen het sociale segment blijven’. 

Woonstichting SSW

Woonstichting SSW beheert 5000 

woningen in de gemeente De Bilt. Er 

zijn 7000 geregistreerde mensen die 

een woning zoeken en de gemiddelde 

wachttijd op een woning in de sociale 

huursector is momenteel meer dan 10 

jaar. In 2011 zijn 263 woningen (op)

nieuw verhuurd. Directeur-bestuurder 

van Woonstichting SSW, Ad van Zijl, 

ziet zich gedwongen om wel de Don-

nerpunten in te voeren. ‘Het kabinet 

heeft vastgesteld dat wonen duurder 

mag worden en gebruikt woningcor-

poraties als melkkoe. 

Meebetalen

Zo zullen we onder andere 3 miljoen 

euro per jaar mee moeten gaan be-

talen aan huursubsidie. Geld dat we 

dus niet ergens anders aan uit kun-

nen geven. Om al onze taken (reno-

vatie, nieuwbouw, maatschappelijk 

vastgoed, leefbaarheid, en duurzaam-

heid) naar behoren uit te voeren heb-

ben we geld nodig. Wij kunnen niet 

anders dan meegaan in het inpassen 

van de Donnerpunten bij leegko-

mende of nieuwe huurwoningen. 

We zien het echter wel als onze so-

ciale taak om de betaalbaarheid van 

woningen aanvaardbaar te houden. 

Daarom gaan we ook nu niet over de 

grens heen van 664 euro per maand’.  

De krapte op de huurwoningmarkt 

blijft een punt van zorg. ‘Ook wij 

kunnen er niet voor zorgen dat men-

sen met de midden of hoger inkomen 

verhuizen zodat de goedkopere huur-

woningen beschikbaar komen voor 

mensen die daar meer recht op heb-

ben. Wij houden ons aan de 90% re-

gel en wellicht zal op de lange termijn 

iets van deze maatregel bijdragen aan 

een eerlijkere verdeling van huurwo-

ningen binnen het sociale segment’. 

Ook voor de huurwoningen achter het voormalige gemeentehuis in 

Maartensdijk gelden de regels vastgesteld door het Rijk en de EU: invoering 

van de Donnerpunten tot een huur van maximaal 664 euro per maand en 90% 

wordt aangeboden aan woningzoekenden met een inkomen onder de 34.085 

euro per jaar.

Overval in Maartensdijk

Een gewapende man richtte vrijdag zijn pistool op een van de medewerkers 

bij bakker Bos op de Dorpsweg in Maartensdijk. De doorgaans 

drukke Dorpsweg werd daarna geruime tijd afgezet. Lees meer op p. 3  

(foto Henk van de Bunt).

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

www.acconavm.nl 

Kantoor Utrecht   Utrechtseweg 370   

3731 GE De Bilt   030 - 221 20 40
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

30/9 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

30/9 • 09.00u - Kand. Joh. van Eijsden
30/9 • 18.30u - Ds. P. Koeman

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

30/9 • 10.30u - Mw. drs. K. Bezemer

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

30/9 • 10.00u - Louis Hellewegen

R.K. Kerk O.L. Vrouw

30/9 • 10.30u - Pater G. Oostvogel

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

30/9 • 10.15u - Ds. H. Hoksbergen
30/9 • 17.00u - Ds. G. Riemer

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

30/9 • 10.00u - Ds. I. Hoornaar
30/9 • 19.00u - Ds. B. Trouwborst

Pr. Gem. Immanuelkerk

30/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

30/9 • 10.00u -  
Mevr. ds. M.C.E. Oskam-van Zwol

R.K. St. Michaelkerk

30/9 • 10.00u - J. Vroom en W. Eurlings

Volle Evangelie Gemeente

30/9 • 10.00u - Dhr. Joop Coens

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

30/9 • 10.30u - Ds. P. Pannekoek

PKN - Herv. Kerk

30/9 • 10.00u - Kand. J.W. Hooydonk
30/9 • 18.30u - Ds. J.C. de Groot

Herst. Herv. Kerk

30/9 • 10.30 en 18.00u - Dhr. C.M. Klok

Onderwegkerk, Blauwkapel

30/9 • 10.30u - Pastor J. van de Steen

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

30/9 • 11.00u - Ds. T. de Haan

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

30/9 • 10.00u - Ds. B.M. van den Bosch
30/9 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

30/9 • 9.30u - Ds. T. de Haan

St. Maartenskerk

29/9 • 19.00u - 
Woord- en Communieviering

30/9 • 10.30u - 
Woord- en Communieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

30/9 • 10.00u - Hr. A. van Hilten
30/9 • 18.30u - Ds. P. Veldhuizen

PKN - Herv. Kerk

30/9 • 10.00 en 18.30u -  
Ds. M. van der Zwan
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Autowasactie

Vrijdagavond (28 september) is er 
een autowas-actie bij zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg, Dorpsweg 85 
te Maartensdijk Een enthousiaste 
groep vrijwilligers staan klaar van 
18.00 tot 20.00 uur om uw auto 
te wassen en/of zuigen. De kosten 
zijn vijf euro voor het wassen en 
vijf euro voor het uitzuigen. De 
opbrengst is bestemd voor mishan-
delde en verwaarloosde jongeren in 
Roemenië.

Repair Café in WVT

 
Op zaterdag 29 september is er 
weer een Repair Café in Bilthoven. 
Tussen 11.00 en 15.00 uur kunt u 
met uw kapotte spullen terecht bij 
de WVT (Talinglaan 10). Repa-

ratiedeskundigen helpen u bij het 
repareren van elektrische appara-
ten, computers, kleding, fietsen, 
houtwerk en speelgoed. De prak-
tijk leert dat het aantal geslaagde 
reparaties groot is. Gereedschap 
en materialen zijn aanwezig. Het 
Repair Café is een initiatief van 
Transition Town De Bilt in samen-
werking met wijkvereniging WVT. 
De toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage is welkom. Meer informa-
tie op www.heuvelrug.transition-
towns.nl

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 29 september a.s. staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de 
openbare bibliotheek van Biltho-
ven. Daar kunt u uw handteke-
ning zetten onder petities waarmee 
Amnesty bij regeringen aandacht 
vraagt voor gewetensgevange-
nen waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er 
informatie over Amnesty zelf .

Ajo Dansa Senang

Op zondag 30 september organi-
seert Ajo Dansa Senang weer een 
gezellige dansmatinee in het H.F. 
Witte centrum te De Bilt, met een 
allround band Fortnight en een 
gastoptreden van een Indonesische 
zangeres Diana Monoarfa. In de 
pauze is er ook gelegenheid voor 
Linedans onder leiding van Chris. 
Ook is er een Indonesische keu-
ken aanwezig tevens met diverse 
snacks. Zaal open vanaf 12.00 tot 
18.00 uur. De aanvang is om 12.30 
uur. Kaarten aan de zaal of vooraf 
reserveren 035 6858262 of e-mail 
info@ajodansasenang.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.

27-09-2009
27-09-2012

Lieve Ellen,

Het is én blijft 
Ónherroepelijk.
Het missen óók.

Wil.

Oud papier Hollandsche Rading

Zaterdag 29 september wordt door 
muziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt om 
9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. U wordt 
vriendelijk verzocht de papiercontai-
ners en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Oud papier Westbroek

Op donderdag 27 september zame-
len leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude 
papier vóór 18.30 uur aan de weg op 
of de daarvoor bestemde plaatsen te 
zetten. Inwoners van de nieuwbouw 
worden verzocht ook de container op 
de vertrouwde plek neer te zetten.

De mooiste bloem verliest haar kleuren

De sterkste boom verliest haar blad

Elke vogel luit haar liedje
totdat zij haar tijd hier heeft gehad.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft,  
geven wij u kennis van het toch nog onverwacht overlijden van  
onze lieve zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Annetje Willemijntje Maria  

van den Berg – de Pijper

sinds 1971 weduwe van Nicolaas van den Berg

in de leeftijd van 89 jaar.

 Gerrij
 Nico
 Marja en Cees
 Klein- en achterkleinkinderen

Westbroek, 21 september 2012
Correspondentieadres:
Fam. van den Berg
Kerkdijk 5
3615 BA  Westbroek

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Ik droomde eens en zie ik liep aan ’t strand bij lage tij.

Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen saam het leven door en lieten in het zand

een spoor van stappen, twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop,

in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan,

daar waar het juist heel moeilijk was, maar één paar stappen staan.

Ik zei toen: “Heer, waarom dan toch? Juist toen ‘k U nodig had,

juist toen ik zelf geen uitkomst zag op ’t zwaarste deel van ’t pad”.

De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen:

“Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was, toen heb ik jouw gedragen”.

De Heere is mijn Herder, 

mij zal niets ontbreken.

      Psalm 23 vers 1

Verdrietig, maar dankbaar dat hij verlost is van alle pijn, geven wij  
u kennis dat God op Zijn tijd heeft thuis gehaald mijn zorgzame man,  
onze lieve vader, opa en overgrootvader

Gerrit Veldhuizen

* 2 oktober 1934 † 20 september 2012

echtgenoot van Gerritdina Johanna Veldhuizen - Gerdes

 Wilma en Peter

 Eef
 Bert

 Chris en Wilma
 Berend en Saskia

 

 klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Kleppermanweg 2
3615 CH  Westbroek

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
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FEESTELIJKE OPENING

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 september opent Kok stomerij & lederwaren 
enzo haar deuren. Vanaf 9.00 uur bent u hartelijk welkom.
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

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

Modieuze
haaraccessoires

Soldaten
speelgoed

Lederen
tassen

Castelijn en
Beerensmeisjes jongens

Exclusieve beenmode

KOM LANGS!
Het is de moeite waard om langs te komen!
•  Voor de meisjes hebben we een speels kado
• Voor de jongens iets stoers
• Voor de volwassenen een smakelijke attentie

advertentie

Overval Bakker Bos 

Maartensdijk

door Kees Pijpers

Vorige week vrijdag rond 15.00 uur stapte in de winkel van bakker Bos 

aan de Dorpsweg een vreemdeling de winkel in die eerst naar binnen kij-

kend al een keer voorbij gelopen was. De jonge vrouw die nog maar kort 

in de winkel werkt vertelt een dag later rustig: ‘Ik begroette hem met een 

vrolijk ‘Hallo meneer’. Maar zijn reactie was anders dan ik had verwacht. 

De bezoeker greep een pistool uit zijn kleding, trok professioneel de lade 

van het wapen door en richtte dat op mij. Hij wilde geld. Dan schrik je 

toch wel even. Ik zette het gelijk op een keihard gillen waardoor hij schrok, 

direct rechtsomkeert maakte en verdween in de richting van de Molenweg. 

Toen ben ik gelijk naar de bakkerij gehold waarna de vier bakkers de boef 

achterna zijn gegaan maar hem niet meer hebben kunnen vinden. De politie 

was er snel bij maar tot nu toe hebben zij hem ook niet meer gevonden. 

Ja, natuurlijk, ik ben wel geschrokken en heb die nacht iets minder best 

geslapen dan anders maar de schrik is intussen voorbij. Het signalement? 

Ja dat vergeet je niet. Een negerachtig type van tussen de 20 en de 30 jaar 

met een wat gezet iguur in zwarte kleding en vrijwel even groot als ik.  
Zo’n. 1.70 meter lang. Ik hoop dat ze hem alsnog vinden’.  

De politie was zeer snel ter plaatse en heeft in samenwerking met de he-

likopter nog een tijdlang in oostelijk richting de Maartensdijkse landerij-

en afgezocht. De onverlaat is niet meer gevonden. De doorgaans drukke 

Dorpsweg is geruime tijd afgezet waardoor vooral veel automobilisten via 

de zijstraten hun weg probeerden te vervolgen maar dat lukte alleen de 

dorpsbewoners. Getuigen worden verzocht te bellen met 0900-8844. [KP] 

De politie was zeer snel ter plaatse en heeft nog een tijdlang de 

Maartensdijkse omgeving afgezocht. [foto Henk van de Bunt]

Emmaüs De Bilt  
oogt na herinrichting gloednieuw
Geslaagde facelift met gebruik van gerecycled materiaal

door Lilian van Dijk

Klanten kenden de Biltse Emmaüswinkel, waar voor een klein prijsje nog prima tweedehandsspullen 

te krijgen waren, als een wat donker onoverzichtelijk pand. Vorige maand vond de heropening plaats. 

De inrichting was zo mooi geworden, dat vaste klanten zich er in een nieuwe winkel waanden. 

‘Ik ben heel blij met de herinrichting’, 

vertelt Irma, die sinds anderhalf jaar 

plaatsvervangend communiteitsleider 

is van de woongroep en de winkel. 

‘We krijgen veel meer licht binnen, 

het is overzichtelijk, en makkelijk 

schoon te houden.’ De communiteit 

heeft een heel traject achter de rug 

voordat de winkel helemaal klaar 

was voor de heropening. ‘We zijn in 

oktober vorig jaar met opruimen be-

gonnen. Pasen 2012 ging de boetiek 

open. De eerste twee weken van au-

gustus zijn we dicht gegaan en toen 

is het pand van binnen volledig ver-

bouwd tot wat het nu is. Bijzonder 

voor de herinrichting is de keuze voor 

de materialen. ‘Er is bijna uitsluitend 

met gerecycled materiaal gewerkt.’ 

Saskia Kok van architectenbureau 

Bytr uit Rotterdam maakte het ont-

werp voor het nieuwe interieur. Het 

contact met dit bureau kwam  tijdens 

de Beursvloer 2011 tot stand. Daar 

bespraken vertegenwoordigers van 

Emmaüs De Bilt met architecten van 

Bytr. Omdat de Emmaüs een goed 

doel is, hoefde voor het ontwerp van 

Kok niet betaald te worden. Het be-

drijf EasyPal, dat stellages maakt van 

gerecycled papier en pallets, heeft het 

materiaal geleverd.

Beter overzicht

Ondanks de rommelmarkt bij de 

Dorpskerk was er zaterdag 8 septem-

ber grote belangstelling bij de Em-

maüswinkel in de Burgemeester De 

Withstraat. ‘Het loopt vandaag heel 

goed’,  aldus Irma. ‘Er komen veel 

nieuwe klanten binnen, maar ook 

oude, die hier al heel lang niet meer 

geweest waren. Iedereen is vol lof 

over de prachtige vernieuwde inrich-

ting.’ De winkel heeft boogvorming 

doorgangen gekregen, die van gerecy-

clede MDF-platen zijn vervaardigd. 

Een oude klant vertelt: ‘Ik kwam hier 

een enkele keer binnen, maar ik vond 

het lastig om datgene wat ik zocht 

te vinden en als ik zomaar binnen-

kwam, lag er zoveel door elkaar dat 

ik me overweldigd voelde door het 

te grote aanbod. Nu zie je veel meer 

soort bij soort staan en in kleine com-

partimenten langs de muren, zodat je 

je een beter overzicht hebt.’ Ze vindt 

het interieur ook heel mooi. ‘Niet te 

geloven dat dat gerecyclede materiaal 

inderdaad alles houdt. Je zou zeggen 

dat de spullen die in die hokjes staan 

te zwaar zouden zijn voor zo’n fra-

giele structuur, maar kennelijk lijkt 

dat maar zo.’ Een andere klant vraagt 

zich af of er nu minder spullen in de 

zaak staan. ‘Nee,’ weet de vrijwillig-

ster achter de kassa. ‘Er staat dezelfde 

hoeveelheid in de winkel als voor-

heen, eigenlijk nog meer zelfs, maar 

omdat het aanbod verspreid wordt 

gepresenteerd, lijkt het minder, maar 

het valt eerder op.’ De kledingboe-

tiek ziet er precies uit als een echte 

boetiek, met rijen kleding aan weers-

zijden van de gang en een paskamer 

achterin. Alle kledingstukken zien er 

frisgewassen en (zo goed als) nieuw 

uit. 

Drie ilialen
Stichting Emmaus De Bilt omvat 

drie afdelingen: een meubelwinkel 

aan de Looydijk 85, een boekwinkel 

in de Burgemeester de Withstraat 18 

en een winkel met brocantespulletjes 

en een boetiek in de Burgemeester 

de Withstraat 14. Emmaüs De Bilt 

is geopend van woensdag tot en met 

vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur, en 

op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. 

Spullen aanleveren is mogelijk tij-

dens deze openingstijden. Emmaus 

De Bilt beschikt daarnaast over een 

vrachtwagen om spullen bij mensen 

thuis af te halen. Voor meer informa-

tie: bel 030-2210513.

Klanten verwonderden zich om de fraaie lichte uitstraling van het pand van 

Emmaüs De Bilt in de Burgemeester de Withstraat 14. De spulletjes staan 

op een aantrekkelijke manier zowel in het midden van de winkel als langs de 

wanden geëtaleerd.



VOORDEEL HELE WEEK

Reclame geldig vanaf 
donderdag 27 september
t/m woensdag 3 oktober

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Eigengemaakte schouderham 

Kiprollade

Rosbief

Najaarssalade
Filet Americain
Sellerysalade

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

SALADE-TRIO

3x 100
gram 4.49

3x 100
gram 4.49

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

100
gram 1.49

DIVERSE SOORTEN 
VERSGEBRANDE 
CASHEWNOTEN

100
gram 1.25

500
gram 5.50

500
gram 5.50

VERS GEBRANDE 
HUISMIX

DIVERSE SOORTEN 

Grieks braadstuk 
lekker gevuld! 

Lasagne 
in mooie ovenschaal 
kánt en klaar

Varkens 
filetrollade

Gehaktspeciaaltjes

Gehaktschnitzels

Gehaktstaven

per
schaal 10.-

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
gram 5.50

500
gram 5.98BOERENKRUIMELKAAS

6 halen / 
   5 betalen

Voor de herfstavonden….
DROGE WORSTJES 
NAAR KEUZE

3
stuks 10.-

VERSGEBRANDE 
CASHEWNOTEN

 DONDERDAG

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor 

zo'n lage prijs!!!

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

LOW BUDGET VLEESWAREN-TRIO

Braadham
Boterhamworst
Katenspek 3x 100

gram 2.98

Alléén DONDERDAG

SAP... SAP...SAP...

Mineola’s
Héél Kilo

 Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Vers gewassen 

Spinazie
300 gram

• Kip-Kerrie 
MET GROENTERIJST _____ 100 GRAM 0,99

• Varkenshaas
MET GEBAKKEN AARDAPPELS

____________________ 100 GRAM 0,99

• Jonge Kapucijnersschotel
____________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse sushi

Italia

Druiven
500 gram

0,99 0,79
Hollandse!

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Vers gesneden

Spitskool _________  400 GRAM  0,99

Vers gesneden

Meloenmix
__________________  2E BAKJE GRATIS!  1,49

Moussaka _________  100 GRAM  0,99

MAANDAG 24 SEPTEMBER, DINSDAG 25 SEPTEMBER 

EN WOENSDAG 26 SEPTEMBER

  
Hagelwitte
  Champignons
____________ BAK 250 GRAM 0,49
Dagelijks verse 

paddestoelen, kiwibessen 

en cherry potatoes!

0,99

Alle stamppotten

Er is weer boerenkool, 

hutspot en zuurkool

Alle rauwkostsalades

_____________________ 100 GRAM  0,60
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Ebbe Rost van Tonningen schreef een 

indrukwekkend boek.

Vragen over Onkruidbestrijding
Gemeenten kunnen onkruid beter met gif bestrijden dan met niet-chemische  

technieken zoals branden, borstelen, hete lucht en heet water. Chemische  

bestrijdingsmiddelen zijn, mits zorgvuldig gebruikt, beter voor het milieu

.

Volgens de Biltse afdeling van het 

CDA blijkt dit uit onderzoek van 

Plant Research(PRI), onderdeel van 

Wageningen UR. Samen met IVAM 

research & consultancy on sustaina-

bility van de Universiteit van Am-

sterdam hebben zij de milieueffec-

ten bepaald van de meest gangbare 

onkruidbestrijdingstechnieken op 

stoepen en wegdekken. Henk van 

den Broek is gemeenteraadslid van 

het CDA en stelt daar vragen over 

aan het College: ‘Zij deden dat door 

een levenscyclusanalyse te maken, 

waarmee van alle gangbare bestrij-

dingstechnieken kan worden bere-

kend wat de belasting is voor het 

milieu. Het totaalbeeld laat zien dat 

chemische bestrijdingsmiddelen het 

minst slecht zijn voor het milieu. Mits 

zorgvuldig gebruikt, volgens de richt-

lijnen voor duurzaam onkruidbeheer.  

De uitkomst valt niet altijd in goede 

aarde en het woord gif zorgt ervoor 

dat de hakken in het zand gaan. 

Echter het hete water dat gebruikt 

wordt ten behoeve van onkruidbe-

strijding dient verwarmd te worden 

en dit kost energie (CO2 uitstoot).  

Borstels slijten en deze worden ma-

chinaal vervaardigd, wat ook energie 

kost. De afgesloten borstels belanden 

in het milieu en moeten afgebroken 

worden door het zelfde milieu. Ook 

de onderhoudswagens verbruiken 

energie.

Vragen

Henk van den Broek heeft voor de a.s. 

raadsvergadering namens zijn politie-

ke partij de volgende vragen daarover 

gesteld: ‘Is het College bekend met 

het onderzoek van Plan research en 

IVAM research van de universiteiten 

van Wageningen en Amsterdam be-

treffende onkruidbestrijdingstechnie-

ken?’, ‘Overweegt het College naar 

aanleiding van dit onderzoek te bekij-

ken of chemische onkruidbestrijding 

een mogelijkheid is om structureel te 

bezuinigen op de kosten’ en ‘Is uw 

College bekend met de berichten van 

burgers waarin zij hun onvrede uit-

spreken over het welig tierende on-

kruid’. [HvdB]

Fractievoorzitter Cees Beringen (l) en gemeenteraadslid Henk van den Broek 

brengen de heersende onvrede van burgers over de falende onkruidbestrijding 

onder de aandacht van het College.

Grote belangstelling  
voor Kenniscafé

Op 17 september jl. vond het tweede Kenniscafé van Samen voor De Bilt 

plaats. Ditmaal met als belangrijk thema arbeidsparticipatie. Maar liefst 50 

deelnemers waren aanwezig om met elkaar kennis te delen, elkaar te inspi-

reren en samen de dialoog aan te gaan rondom arbeidsparticipatie.

Het thema leeft zowel bij commerciële- als ook maatschappelijke werk-

gevers. Gastheer van de bijeenkomst was Sportvisserij Nederland, zelf al 

enkele jaren actief met het bieden van werkmogelijkheden voor mensen met 

een arbeidsbeperking. Samen voor De Bilt had, in het kader van arbeidspar-

ticipatie, twee medewerksters van de BIGA gevraagd om mee te helpen bij 

de ontvangst in de vorm van het uitreiken van de badges.

Tijdens de bijeenkomst lichtte gastspreker Martine Breedveld van MVO 

Nederland het landelijke project ‘De Normaalste Zaak’ toe. Vervolgens 

vond er een interactieve paneldiscussie plaats onder leiding van Sylvia Val-

kenburg van Valkenburg Trainingen. Het panel bestond uit koplopers uit 

De Bilt op het gebied van arbeidsparticipatie, t.w.: Albert Agterberg van 

Agterberg B.V., Joop Bongers van Sportvisserij Nederland, Bob Huussen 

van Huussen Elektro en Tjitske Tabak van Reinaerde. De discussie leidde 

tot vele interessante vragen, inzichten en inspiratie onder de deelnemers. Na 

aloop van de bijeenkomst werden de eerste concrete resultaten al geboekt. 
Sportvisserij Nederland matchte al met Reinaerde De Reiger en nodigde 

hun bewoners uit langs te komen om de diverse aquaria te bekijken, maar 

ook om te onderzoeken of er werkzaamheden kunnen worden gedaan door 

cliënten. Het Groenhorst College neemt contact op met de BIGA om werk-

zaamheden te gaan invullen bij het Groenhorst College. 

Zo’n 50 deelnemers bezochten het kenniscafé.

Rost van Tonningen sluit hoofdstuk af  
door Guus Geebel

Op 25 september verschijnt bij Uitgeverij Balans het boek ‘In Niemandsland’ van Ebbe Rost van 

Tonningen. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel ‘Leven met een verstoten moeder’ 

beschrijft Rost van Tonningen zijn leven dat niet los te zien is van de nationaalsocialistische ideeën 

van zijn ouders. In het tweede deel ‘Speurtocht naar de verloren vader’ wordt de familiegeschiedenis 

en de zoektocht naar de doodsoorzaak van zijn vader beschreven. Hij heeft dit boek geschreven om 

het verleden van zijn ouders achter zich te laten. 

In de landelijke media zal de komende 

tijd veel aandacht voor het boek zijn. 

Rost van Tonningen ziet daar wel wat 

tegenop. ‘Het is geen vrolijk onder-

werp, maar wel iets dat je emotioneel 

sterk heeft beziggehouden. Ervarin-

gen in het verleden bij onderwerpen 

waar  mijn familienaam bij betrokken 

was zijn niet erg positief. Het is in de 

ogen van mensen vaak moeilijk om 

het goede te zeggen.’ Hij vergelijkt 

zijn situatie met kinderen van ortho-

doxe christenen die niet meegaan in 

het geloof van hun ouders. ‘Zelfs als 

je afstand neemt blijft nog een pri-

maire relatie waar je nooit helemaal 

los van komt.’

Begin

De aanzet om het boek te schrijven 

werd in 1999 door Paul Witteman 

gegeven. Ebbe Rost van Tonningen 

was in Wageningen als interim-direc-

teur werkzaam bij het Instituut voor 

Bos- en Natuuronderzoek en had 

Witteman als gespreksleider uitgeno-

digd bij een debat over natuurbeleid.  

‘Hij heeft me in contact gebracht met 

Uitgeverij Balans. Ik heb een opzet 

gemaakt maar door drukke werk-

zaamheden ging ik er toen niet mee 

door. Twee jaar geleden heb ik het 

opnieuw opgepakt en dit jaar heb ik 

het afgemaakt.’ Hij heeft het boek op 

persoonlijke verantwoordelijkheid 

geschreven.  

Actief

De econoom Ebbe Rost van Ton-

ningen werd in 1943 in Schalkhaar 

geboren. Hij beschrijft zijn zeer ac-

tieve leven in het boek gedetailleerd 

en openhartig. ‘Op de een of andere 

manier was ik steeds bij allerlei 

maatschappelijke vernieuwingsbe-

wegingen aanwezig.’ Hij was actief 

bij de oecumenische gemeenschap in 

Utrecht, het opbouwwerk in Wijk bij 

Duurstede, in oude wijken, met groe-

ne economie begin jaren 80 en bij het 

onderwijs in de overgang naar ge-

bruik van de computer in het onder-

wijs. Als interim-bestuurder kwam 

Rost van Tonningen  in aanraking met 

de zorg en het natuurbeleid, waar tel-

kens nieuwe dingen moesten worden 

uitgevonden. ‘Dat vond ik erg avon-

tuurlijk en het lag me wel. Strategisch 

denken zit in mij.’

Worstelingen

In het boeiende werkzame leven van 

Ebbe Rost van Tonningen maakte hij 

worstelingen door die vaak alleen 

met zijn naam te maken hadden. ‘De 

naam Rost van Tonningen achter-

volgt me overal.’ Over de publieke 

optredens van zijn moeder zegt hij: 

‘We zijn geteisterd door de vrijheid 

van meningsuiting, in dit geval door 

mijn moeder. Ik ken kinderen van 

NSB’ers die hun hele leven in angst 

voor ontdekking hebben geleefd. Dat 

was bij ons niet mogelijk. Toch denk 

ik dat het voor je eigen ontwikkeling 

beter is. Uiteindelijk ben ik verant-

woordelijk voor mezelf en ik heb zelf 

niet voor die naam gekozen. Als je 

het met open vizier doet valt het ei-

genlijk wel mee en beoordelen men-

sen je op jezelf.’

Vader

‘Mijn moeder was biologe en een 

natuurmens. De liefde voor de na-

tuur heeft ze ons bijgebracht maar 

haar ideeën drong ze niet op. Daar 

waren wij ook niet ontvankelijk 

voor.’ Zijn vader werd in 1936 lid 

van de NSB. Rost van Tonningen 

denkt dat voor hem de angst voor 

het communisme de belangrijkste 

reden was om lid te worden. In deel 

2 van het boek beschrijft hij ook de 

zoektocht naar de doodsoorzaak van 

zijn vader. Die zou volgens de of-

iciële lezing in de gevangenis in 
Scheveningen zelfmoord hebben ge-

pleegd door over de balustrade van 

een trap naar beneden te springen.  

 

Op 1 juli 2000 gaf voormalig NIOD-

medewerker A.J. van der Leeuw 

in het programma ‘Het Zwarte 

Schaap’ als zijn mening dat Rost 

waarschijnlijk tot zelfmoord is 

gedreven,’gezelfmoord’. Rost van 

Tonningen kreeg in 2004 een docu-

ment met onder ede afgelegde verkla-

ringen in handen waarin staat dat hij 

de ergste mishandelingen ondervond. 

‘Dat wisten we al maar het werd of-

icieel bevestigd. Het is nu afgerond 
maar het was voor mij en mijn moe-

der een stuk gemakkelijker geweest 

om te verwerken als die helderheid 

veel eerder was gekomen.’

Interactie

‘Ik ben voor mezelf heel diep gegaan 

in het openleggen van de slechte kant 

van de eigen familie. Daar heb ik 

wel de kracht uitgehaald om te kun-

nen spreken over dingen die ik mis-

standen vind en waarvan ik vind dat 

ze niet kunnen.’ Hij vind het jam-

mer dat de Nederlandse politiek zo 

weinig toekomstgericht is, het gaat 

bijna alleen over de korte termijn. 

‘De echte problemen zoals het milieu 

blijven onbesproken. Rost van Ton-

ningen had aanvankelijk een andere 

opzet voor het boek in gedachten.  

‘Meer een echt biograisch verhaal, 
waarin het gedeelte over mijn ouders 

veel kleiner was dan nu, maar de uit-

gever vond de interactie met de naam 

van mijn ouders het enige interes-

sante. Daarom heb ik vrij gedetail-

leerd het optreden van mijn moeder 

beschreven. Dat optreden had wel de 

nodige invloed op mijn leven.’ Het 

boek ‘In Niemandsland’ met als on-

dertitel ‘De vader verloren, de moe-

der verstoten’ ligt vanaf 27 september 

in de boekhandel. 
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advertentie

Utrechts Landschap maakt plannen voor 

Beerschoten-Houdringe bekend

door Lilian van Dijk 

 

Het parkbos op Beerschoten is in de negentiende eeuw ontworpen in de Engelse  

landschapsstijl door tuinarchitect J.D. Zocher jr. Stichting Utrechts Landschap heeft  

plannen om Beerschoten en het aangrenzende Houdringe hun oorspronkelijke allure terug  

te geven. Diverse historische elementen in het parklandschap hebben een opknapbeurt nodig. 

Hendrieke Geessink, plaatsvervan-

gend directeur van Utrechts Land-

schap, legt uit wat er allemaal te ge-

beuren staat. ‘Aan weerszijden van de 

toegangsweg naar het Paviljoen van 

Beerschoten staan bij de entree twee 

lelijke rasters. In plaats van die rasters 

willen we mooie maar simpele smeed-

ijzeren langdgoedhekken neerzetten, 

die passend zijn voor deze plek waar 

het landgoed zich aan de bezoekers 

presenteert.’ Er staan nog twee stenen 

pijlers bij de ingang waar ooit een en-

treehek heeft gestaan. ‘Daarop willen 

we een mooi hek terugplaatsen.’ Even 

verderop langs de toegangsweg heeft 

een oude boerderij gestaan. ‘De laatste 

boer is jaren geleden vertrokken. De 

boerderij is toen gesloopt en er is een 

moderne woning voor in de plaats ge-

komen. Die willen we opknappen. Een 

deel van de stallen en schuren willen 

we slopen en op die plaats een kleine 

woning bijbouwen. Het terrein moet 

wel een agrarische uitstraling houden. 

De hooiberg zou bijvoorbeeld kunnen 

worden opgeknapt.’ Het gras langs de 

oprijlaan wordt op drukke dagen ge-

bruikt als overloop voor het parkeer-

terrein. ‘Die stroken gras willen we 

beter inrichten. Ze blijven wel groen,’ 

aldus Geessink. Het Paviljoen is over 

een paar jaar ook aan een opknapbeurt 

toe. ‘We willen het informatiecentrum 

vernieuwen in combinatie met horeca. 

Bezoekers zouden er een goede kop 

kofie of thee moeten kunnen drin-

ken en er zou een lunchkaart moeten 

komen. Bedrijven zouden het kunnen 

gebruiken als vergaderruimte.’ 

Andere aanpassingen

Een gedeelte van het landgoed staat 

bekend als de Grote Hoek. Hier is al 

iets veranderd, deelt Geessink mee: 

‘We hebben er een roggeakker van 

gemaakt.’ De historische wandelbrug 

aan de overkant van de akker wordt 

gerestaureerd. ‘We willen door de ak-

ker een pad naar de brug maken, zodat 

mensen dwars door de rogge, hopelijk 

gelankeerd door akkerbloemen als 
klaprozen en korenbloemen, erheen 

kunnen wandelen.’ Een andere plek 

staat bekend als de Konijnenberg. Het 

is een verhoging in het parkbos waar 

verschillende lanen bij elkaar komen. 

Deze “berg” is door de jaren heen be-

hoorlijk afgesleten. ‘We hebben geko-

zen voor een duurzame en esthetisch 

verantwoorde oplossing. Met behulp 

van concentrische stalen ringen wordt 

de verhoging opnieuw aangelegd, met 

daarin een trap.’ Zo wordt de bezoeker 

net als vroeger verleid om naar boven 

te klimmen om het parkbos vanuit een 

ander perspectief te ervaren. Ook zijn 

er plannen voor de zogeheten Goud-

vissenkom. In deze kom stond ooit 

water, maar door de verlaging van de 

grondwaterstand staat hij al decennia-

lang droog. Het is de bedoeling dat er 

weer water in komt te staan. 

Houdringe

Op Houdringe staan nog oude mei-

doornhagen. ‘Daar zijn gaten in geval-

len. We willen de hagen herstellen en 

de wandelpaden opknappen’, meldt 

Geessink. Het is de bedoeling dat het 

aantal plantensoorten in dit gebied 

gaat toenemen. ‘De begrazing door 

paarden en koeien levert te weinig 

verscheidenheid op. Daarom gaan we 

wat gevarieerder onderhoud plegen. 

Een deel van het gebied wordt be-

maaid en de Lakenvelders gaan in de 

winter in een veld dichterbij de Holle 

Bilt lopen.’ Door het nieuwe beheer 

zijn minder grazers nodig. De paar-

den zullen daarom verdwijnen uit dit 

gebied. ‘De eigenaar zal een nieuwe 

bestemming voor de kudde zoeken.’ 

Het hondenlosloopgebied wordt ver-

groot. ‘Maar we gaan wel scherper 

toezicht houden op de rest van het ge-

bied, waar honden aangelijnd horen te 

zijn of niet mogen komen.’ Geessink 

heeft nog ander nieuws: ‘Op 1 oktober 

krijgt stichting Utrechts Landschap 

een nieuwe directeur: Saskia van Doc-

kum.’ Utrechts Landschap hoopt op 

donateurs die een bijdrage willen le-

veren aan de Doneren kan online via 

de website www.utrechtslandschap.nl.  

Belangstellenden kunnen ook bellen: 

030 - 220 55 55.

Het is de bedoeling dat er veel gaat veranderen aan de toegangsweg naar het 

Paviljoen Beerschoten en de Beeldentuin.

Samenspeeldag

Zaterdag 22 september was er bij de KBH in De Bilt een Samenspeeldag, waaraan leden van 

verschillende verenigingen deelnamen. De leeftijden van de deelnemers waren zeer divers. Onder 

meer kwamen er leden van de Brandweerharmonie uit Bilthoven, KZHM uit Zeist en de Bazuin uit 

Utrecht. In totaal waren er iets meer dan 50 deelnemers aanwezig. 

Rond 14.00 uur startte het program-

ma. Na het repeteren werd er rond 

19.00 uur afgesloten met een con-

cert. De klank die tijdens het concert 

werd gemaakt was mooi, ondanks het 

grote verschil in het muzikale niveau. 

De dag was voor alle deelnemers 

erg gezellig en leerzaam. De muzi-

kale leiding was in handen van Arie 

Roelofsen. Arie is de dirigent van het 

Klein Harmonieorkest en de Melodie 

Percussiegroep van de KBH.

(Marja Kooij)

Heimwee naar De Biltsche Duinen

door Rascha Ravestein

Zaterdag 22 september was de presentatie van ́ Duiken in het Verleden’ over 

het natuurbad ‘De Biltsche Duinen’ in de Bibliotheek in Bilthoven. Karel en 

Marcel Beesemer verzamelden vijftig verhalen vol heimwee en verlangen 

naar het roemruchte zwemparadijs.

Anderhalf jaar werkten vader Karel en zoon Marcel Beesemer aan het 

‘zwemboek’.’ Samen met de verhalen van de badgasten en foto’s van de 

Historische Kring D’Oude School is het een fraai en nostalgisch boek ge-

worden.

Karel Beesemer reikte afgelopen zaterdag het eerste exemplaar van ́ ’Duiken 

in het verleden’ uit aan wethouder Bert Kamminga. Hij schreef dit boek 

over het natuurbad ´De Biltsche 

Duinen’ samen met zijn zoon 

Marcel Beesemer. Het roemruchte 

zwemparadijs was open van 1933 

tot 1980 op de plek waar nu het 

‘Golfpark De Biltse Duinen’ is. 

Het boek bevat verhalen van oude 

badgasten, brieven uit 1940 en 

prachtige foto’s. 

Laatste zomerconcert van 2012
Zondag 16 september was het eerste en direct ook het laatste zomerconcert bij de Beeldentuin 

Beerschoten. Alle voorgaande edities konden dit jaar vanwege de weersomstandigheden niet 

doorgaan. Groot was dan ook het enthousiasme onder de veelvuldig toegestroomde luisteraars. 

De Beeldentuin aan de achterzijde 

van het mooie bosgebouw is een 

unieke locatie om een openluchtcon-

cert te geven. Voor de pauze was een 

optreden van het koor ‘De Parels van 

de Kromme Rijn’. Het koor zong uit 

een repertoire met vooral smartlap-

pen die menig oudere uit het hoofd 

kon meezingen. Vrolijke liedjes uit 

het alledaagse leven van 100 jaar ge-

leden. Na de pauze was een optreden 

van het Groot Harmonieorkest van de 

KBH. Een aangename verrassing was 

de uitvoering van een componist uit 

Wales. 

De klanken, in deze omgeving, riepen 

een sprookjesachtige sfeer op. De in-

terpretatie van enkele nummers van 

Queen was verrassend en fris.

Kortom er viel genoeg te genieten. 

Onze gemeente mag blij zijn met dit 

soort evenementen, die zonder de 

inzet van vrijwilligers niet mogelijk 

zouden zijn. (Frans Poot)

De aanhouder wint. Het laatste zomerconcert vond onder uitstekende 

weersomstandigheden plaats.

KBH dirigent Arie Roelofsen wist 

de uiteenlopende speelniveaus van 

het ‘gelegenheidsorkest’ tot een 

harmonieus geheel te kneden.
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NAJAARS
AANBIEDING

NEEM ALVAST EEN VOORPROEFJE
OP WWW.NAGELFASHION.NL

PULLOVER IN 

DIVERSE KLEUREN 

NU € 49.95
---------------------------------------------------------------------------------------------

VEST PAISLEY PRINT 

NU € 39.95

its sport

Meld je aan of kom kijken bij:
Its sport

Industrieweg 11a tel: 06 46 10 46 00

3738 JW  Maartensdijk email: itsfarida@hotmail.com

Op vertoon van 

deze advertentie:
 

1 week gratis sporten! 

Geldig hele maand oktober 2012

Onze sportactiviteiten: sh’bam, pilates, zumba, fi tness, kickboksen, 
steps, fysiofi tness, bodyshape, fat burning, kick&fun, personal training.

Familie all in abonnement 26 euro / studenten all in abonnement 18 euro.

Voor meer informatie zie 

www.lydiapedicure.nl of bel 06 - 20 90 92 97

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG  Groenekan

Pedicurebehandeling

Schimmelnagels

Likdoorns verwijderen

Voetmassage

Voetverzorging bij reuma

Nagelreparatie

Nagelproblemen

Voetverzorging bij diabeet

Voetscrub

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

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

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 407 
SW XS 2.0 16V

2007, 115.000, ZILV GRIJS MET, 

CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/

CD, CRUISE C, ABS, ESP, TREKH,

€ 9.350,00 

TYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

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

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

AIRDREAM RAD/CD,MLV,ABS,LMV,  € 16.495,00 

CITROEN C3 1.4 EXCLUSIVE 2007 100.000 D BLAUW MET,VELOURS,CLIMATE C,RAD/CD,  € 6.500,00 

CITROEN C5 2.0 HDIF AUT 2010 164.000 GRIJS MET,HALF LEDER,RAD/CD/NAV,ABS,ASR,

CLIMATE C,CRUISE C,LMV,PARKEERHULP,  € 18.950,00 

CITROEN C8 2.2 16V AMBIANCE 7PERS 2004 151.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,ABS,ASR,ER,CV,SB,

LMV,RAD/CD,LEDER INT,ESP,  € 7.250,00 

PEUGEOT 207 X-LINE 1.4VTI 16V 3DRS 2008 46.000 GRIJS MET,AIRCO,CRUISE C,ER,CV,SB,ESP,

RAD/CD,ABS,  € 7.250,00 

PEUGEOT 207 SW 1.4 2008 53.000 ROOD,ER,CV,SB,ABS,AIRCO,RAD/CD,AIRBAGS,  € 8.750,00 

PEUGEOT 308 SW 1.6 HDIF 109PK 2008 151.000 GRIJS MET,PANORAMADAK,TREKH,CRUISE C,ABS,

PARKEERH V/A,LMV,ER,CV,SB,ESP,RAD/CD  € 9.500,00 

PEUGEOT 508 1.6 THP ALLURE 2010 1.185 GRIS HARIA,RAD/CD/NAV,CRUISE C,ABS,ESP,

NAVIGATION CLIMATE C,PARKEERH,REGENS,XENON,  € 24.950,00 

PEUGEOT BIPPER 1.4 HDI XT 2009 57.000 BLAUW,RAD/CD,ER,CV,SB,ABS,PRIJS EX BTW  € 7.250,00 

VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT 2007 198.000 GRIJS MET,LEDER INT,CLIMATE C,ABS,ESP,ASR,

LMV,RAD/CD/NAV,PARKEERS,TREKH,XENON  € 17.945,00 
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Maertensplein 37, Maartensdijk  |  Tel. 0346-211380

www.marjoleinsbloemenboetiek.nl

HORTENSIA PLANTEN 

€6,50 p.st.

  2e GRATIS!!!

  ---------------------------------

ROZEN 

20 st. voor €5,95

Gespecialiseerd in rouw- en bruidswerk

Lekker fris!

Appeltjesbrood

Nieuw!
Appelnotentaartje

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

4,25

6,95

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

06 - 53 14 67 33

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

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

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

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

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

 

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

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 
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Feestelijke Burendag in Dijckstate
door Kees Pijpers

Jongstleden zaterdag was er een gezellig feest in Dijckstate. Het restaurant was druk bezet.  

Bewoners van het huis en bewoners van Toutenburg, maar ook bewoners van  

het Maertensplein waren uitgenodigd. Zij vierden Burendag, een feest dat je  

samen met je buren viert op de vierde zaterdag in september.

Het is een dag waarop je gezellig sa-

menkomt en waarbij veel mensen iets 

goeds doen voor elkaar en de buurt. 

Van 14.00 tot 16.00 uur werd er heel 

wat afgepraat met kofie, thee drank-

jes en lekkere hapjes. 

De bewoners werden goed verwend 

door de sponsoren zoals het Oranje 

Fonds, Douwe Egberts, Woningstich-

ting S.S.W., Groenrijk, Cordaan en de 
medewerkers van Sojos. We spraken 

met de mede-organisatoren, de dames 
Thea Bestevaar en Emma Knecht van 
Cordaan die vertelden over hun werk 
en de toegankelijkheid en dat je altijd 

bij hen binnenlopen kunt en over hun 

spreekuur elke dinsdag van 11 tot 12 

uur. We spraken met bewoners die ge-

noten van de samenkomst.

Een verrassing was de komst van een 
zevental jonge medewerkers van So-

jos die spontaan een handje kwamen 

helpen. Een verrassing was ook de 
gift van zes grote plantenpotten van 

Groenrijk en de helpende handen die 
de potten vulden met de meegelever-

de aarde en de vele mooie bloemen. 

Deze gebeurtenis die in het teken 

staat van het vieren en bevorderen 

van contact tussen bewoners is weer 
heel goed geslaagd.

advertentie

Een verrassing was de komst van een zevental jongeren van St. Animo die spontaan een handje kwamen helpen.

Excursie naar nieuwe Provinciehuis
De Stichting Dag van de Ouderen wil in het kader van de Internationale viering van de Dag van de 

Ouderen op 15 oktober a.s. een excursie organiseren naar het nieuwe Provinciehuis in Utrecht.

Op 16 april 2012 is het provinciebe-

stuur verhuisd naar het voormalige 

Fortis- gebouw gelegen aan de Archi-
medeslaan te Utrecht. 

Tijdens deze excursie kunnen de be-

zoekers kennis maken met de prakti-

sche inrichting van het gebouw en op 

welke wijze de Provinciale Statenle-

den hun taken uitvoeren. Aanmelden 

kan door inlevering van een envelop 

met 5 euro per persoon, uw naam, 
adres, telefoonnummer en opstap-

plaats. De aanmelding sluit 4 oktober 

2012. Bij meer dan 50 aanmeldingen 

krijgen zij, die niet mee kunnen be-

richt en de betaalde kosten terug.
Enveloppen kunnen ingeleverd wor-
den bij Mevr. A. Stijlaart, Kon. Juli-
analaan 21 Maartensdijk, Mevr. H. 
Ockhuijsen, Kometenlaan 34 Biltho-

ven, Mevr. G. Verkuil, Hessenweg 
77 de Bilt, Dhr. H. v.d. Loo, Geel-
gorslaan 124 Bilthoven.

Culinair genieten in De Koperwiek
Donderdag 20 september opende 

woon- en zorgcentrum De Koperwiek 
haar deuren voor de nieuwste editie 

van Diner on Tour. Dit gezellige en 

culinaire samenzijn maakt onderdeel 
uit van de vrijwilligersactiviteiten van 
de gemeente De Bilt. Medewerkers 

van de gemeente verrichten hierbij 
verschillende  hand- en spandiensten 
zoals het serveren van eten en drinken 

en het  dekken van de tafels. 

De gemeente De Bilt vindt het be-

langrijk om betrokken te zijn bij de 

samenleving. Dat doet men middels 

het dagelijkse werk, maar zeker ook 
door het organiseren van vrijwilli-

gersactiviteiten.  

Dit keer heeft de gemeente De Bilt 

er met ‘Samen voor de Bilt’, voor 
gekozen om bewoners van Stichting 
De Bilthuysen een lekkere maaltijd 

voor te schotelen en samen een heer-
lijk toetje te bereiden. Eerder dit jaar 
hield de gemeente De Bilt ook al met 

veel succes een ‘Diner on tour’ bij 
de zorglocaties Bremhorst en Rinne-

beek. 

De bewoners van de Koperwiek kregen een lekkere maaltijd geserveerd door 

o.a. medewerkers van de gemeente De Bilt. [foto Reyn Schuurman]

Kerstballen gezocht
De Bremhorst bereidt zich voor op de jaarlijkse kerstmarkt in december. 
Voor het maken van kerstkransen wordt gezocht naar alle maten en kleuren 
kerstballen. De kerstkransen worden verkocht op de kerstmarkt en met de 
opbrengst willen ze iets leuks organiseren voor de bewoners. U kunt de 

kerstballen afgegeven bij de receptie.

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 28 september kunt u weer klaverjassen bij SVM. 

In de kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk 

bent u van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen 

kost 3 euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Stokje naar Dinie
Dinie van der Linden is per 1 

oktober a.s. de nieuwe directeur-

bestuurder van VitrasCMD.  Dinie 

volgt Ella van Lingen op, die 

de functie van voorzitter Raad 

van Bestuur bij Reinaerde heeft 

aanvaard. VitrasCMD participeert 

ook in De Bilt in de zorg, hulp- 

en dienstverlening. Verder is 

VitrasCMD kernpartner in het 

Centrum voor Jeugd en Gezin en 

neemt zij deel aan het innovatieve 

programma Sociaal Werk in de Wijk 

in deze gemeente.

Jumelage Coesfeld op internet
door Guus Geebel

De stichting Jumelage De Bilt-
Coesfeld heeft de afgelopen maanden 
een website ontwikkeld. Voorzitter 

Meep van Kampen ziet hiermee nieu-

we mogelijkheden om de stedenband 

wat meer onder de aandacht te bren-

gen. ‘We gaan de website gebruiken 
om onze activiteiten op een gemak-

kelijke manier kenbaar te maken.’Op 

de website staan de geschiedenis en 
de doelstellingen van de jumelage 

en wat voor soort uitwisselingen er 

plaatsvinden. Verder zijn er de jaar-

verslagen van de laatste drie jaar in te 

zien. Aan de hand van de foto’s is te 

zien wat er zoal gedaan wordt. Ook 

zijn er links naar de websites van de gemeente De Bilt en de stad Coesfeld. 

Werkplan

Op dit moment ontwikkelt het bestuur het werkplan 2013, dat op 27 oktober 
met Coesfeld besproken gaat worden. ‘Er ligt al een concreet plan om tij-
dens het muziekweekend op 21 juni 2013 in het kader van 900 Jaar De Bilt 
Coesfelders uit te nodigen voor een optreden. We denken ook aan optredens 
van dansgroepen. We hebben om drie groepen gevraagd, waaronder een fol-
kloredansgroep van de historische vereniging in Coesfeld. Verder liggen er 
plannen voor een scholenuitwisseling.’

Contact

Meep van Kampen denkt dat door de website meer mensen de mogelijk-

heid krijgen ideeën aan te dragen. Hij moedigt inwoners aan hiervan ge-

bruik te maken. ‘We willen graag dat er gereageerd wordt en mensen met 
suggesties komen. De jumelage is bij veel mensen niet erg bekend. Met de 

website hopen we meer bekendheid te krijgen. De website is te vinden op  

www.jumelage-debilt-coesfeld.nl. Daar staat ook het telefoonnummer van 
het secretariaat op.

Meep van Kampen, voorzitter van de 

stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld.

Tuincursussen
Zie www.koningtuinen.nl

P I E T E R  D E  K O N I N G

T U I N E N



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

www.hairdesque.nl

THE ART OF HAIRCOLORING

EENS EVEN HELEMAAL IETS 
ANDERS MET UW HAAR!!!

 

Durft u dat? 
 -  Heerlijke wasmassage 

obv aromatherapie
 -  Een nieuw herfstkapsel 

volgens de laatste trends
 -  Glansspoeling in prachtige 

warme najaarstinten
 - Haarmasker
 - Volumetips voor thuis

 
All incl. €44,95

 
Ook leuk om kado te geven!! 

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds geopend.

Arinfo BV

Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan

The Netherlands

T +31(0)346 213204

F +31(0)346 213824

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

service voor ondernemers

Heb je extra handjes nodig op het gebied van 

communicatie en PR maak dan gebruik van 

onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

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

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

NIEUW IN MAARTENSDIJK: PODOTHERAPIE

De praktijk voor podotherapie in Maartensdijk is nu een feit. 

Ik, Nienke Schwebke ben al ruim 15 jaar als podotherapeut werkzaam en 

ga nu starten in Maartensdijk. Op dit moment volg ik de 2-jarige post-

bachelor opleiding tot sportpodotherapeut.

•  De podotherapeut is al sinds jaar en dag dé specialist in de 

voetengezondheidszorg.

•  De podotherapeut is een wettelijk erkend paramedicus met een 

beschermde titel.

•  De podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten 

die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten en/

of looppatroon. Bijvoorbeeld klachten aan knie, heup of rug. Er 

zijn verschillende soorten klachten, zoals vermoeidheidsklachten, 

overbelastingsklachten, speci� eke voetproblemen bij kinderen, 

sportblessures of nagelafwijkingen zoals een ingegroeide teennagel. 

Bij het eerste consult zullen we ingaan op de klachten dmv een 

vraaggesprek en daarna volgt een uitgebreid onderzoek (inspectie, functie-

onderzoek, ganganalyse, voetdrukmeeting). Tijdens het onderzoek kijken 

we hoe de voet in elkaar zit. Aan de hand van alle bevindingen wordt er 

een behandelplan opgesteld en zal dit met de patiënt besproken worden. 

Er zijn verschillende therapieën, zoals podotherapeutische zolen, siliconen 

ortheses ter correctie van de stand van de tenen, taping, nagelbeugels bij 

hyperconvexiteit (bol) van de nagels van de tenen, wondbehandeling bij 

DM-patiënten en schoenadviezen.

De kosten voor de behandeling zullen met de patiënt besproken 

worden. Voor vergoedingen zult u contact op moeten nemen met uw 

zorgverzekeraar. U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts meer nodig.

Graag tot ziens in de praktijk !!

Nienke Schwebke, Podotherapeut

Tolakkerweg 217 - 3738 JM Maartensdijk - T.: 085 48 94 379

www.podotherapiemaartensdijk.nl - info@podotherapiemaartensdijk.nl - lid NVvP

OPENING GEZONDHEIDSCENTRUM IN MAARTENSDIJK

WOENSDAG 3 OKTOBER VANAF 15.00 UUR.

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

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

Cadeaus met een verhaal

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk van 10 tot 15 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Dopper
Het lekkerste water komt gewoon uit 

de kraan. Met de Dopper geen bergen 

plastic. Een prachtige duurzame les, vrij 
van schadelijke stoffen. De opbrengst 

gaat naar drinkwaterprojecten van 

Simavi in ontwikkelingslanden.

Maandaanbieding thee: 

Alle thee van Fair Trade Original:  

2e pakje voor de  
helft van de prijs! 

Maandaanbieding glaswerk
Op het glaswerk 10% korting

Oktober wijnmaand
Wijn rood Pinotage, van € 5,49 voor € 4,67 
Wijn wit Chardonnay, van € 5,49 voor € 4,67 
Wijn Rosé, van € 5,49 voor € 4,67 

15% korting

Tijd voor 
thee

Tijd voor thee
De maand september staat in het teken van thee. 

De thee van Fair Trade Original is niet alleen 

lekker en gezond maar ook nog eens duurzaam en 

verantwoord. Wanneer je deze thee koopt gaat een 

deel van de opbrengst naar sociale projecten binnen 

de gemeenschap van de producent. 
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Zonnige septembermorgen  
voor Willem Hendrik Gispen

door Henk van de Bunt

Professor dr. W.H. Gispen heeft maandag 3 september jl. bij de opening van het Academisch Jaar 

een Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw ontvangen. Deze hoge 

en eervolle onderscheiding werd Gispen in Utrecht opgespeld door Yvonne van Rooy, de scheidend 

voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Professor Willem Hendrik Gispen 

ontving de onderscheiding zowel 

voor zijn prestaties op wetenschappe-

lijk gebied als voor zijn verdiensten 

als universitair bestuurder. In de mo-

tivatie wordt Gispen genoemd als een 

vooraanstaand internationaal neuro-

wetenschapper, onderzoeksleider en 

uitmuntend docent. Hij was onder an-

dere lid van de Raad van Toezicht van 

Het Utrechts Landschap en is onder 

meer lid van de Raden van Toezicht 

van de Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht en de Technische Universiteit 

Eindhoven en voorzitter van de Stich-

ting Academisch Erfgoed.

Vier pagina’s 

De in Utrecht geboren medisch bio-

loog Willem Hendrik Gispen (69) 

heeft een curriculum vitae van vier 

pagina’s lang, is getrouwd met dr. 

Christine de Wied en vader van vijf 

dochters. Na het Christelijk Gymna-

sium in Utrecht heeft Gispen biologie 

gestudeerd aan de UU. Als student 

was hij vicevoorzitter van de Utrecht-

se Biologen Vereniging en zat hij in 

het bestuur van de Utrechtse Studen-

ten Faculteiten. In Utrecht is hij ook 

gepromoveerd. Zijn promotieonder-

zoek ging over hersenen en gedrag. 

Hij heeft zich verder gespecialiseerd 

in de farmacologie. In de jaren zeven-

tig deed hij onderzoek aan universi-

teiten in Amerika, Italië en Zweden. 

Binnen de UU is hij opgeklommen 

van wetenschappelijk medewerker tot 

hoogleraar. Hij was directeur van het 

Rudolf Magnus Instituut voor Neu-

rowetenschappen en bekleedde die-

zelfde functie bij de Onderzoekschool 

Pathofysiologie van het Zenuwstel-

sel. Hij was decaan van de faculteit 

geneeskunde en Rector Magniicus 
van de Utrechtse universiteit. 

Hobby’s

Had en heeft een zo’n druk bezet ie-

mand naast werk en gezin nog tijd 

voor andere dingen? Het antwoord 

is qua omvang even indrukwekkend 

als die eerder genoemde CV. Gis-

pen noemt zijn hobby’s: ‘Het lezen 

van Nederlandse poëzie, (Europese) 

geschiedenis en proza en het kijken 

en luisteren naar vogels. Bij muziek 

heeft de klassieke muziek mijn voor-

keur. Ik tennis en ik jaag’. Van zijn 

hand verschenen essaybundels; o.a. 

‘Slapende geluiden in mijn hoofd’ 

(2007), Ik adem Utrecht (2010), Ik 

beleef U nerf voor nerf (2010) en 

Utrecht mijn Vrede (2011). Gispen 

heeft van huis uit wel gevoel voor 

taal meegekregen en kreeg op de 

middelbare school hoge cijfers voor 

opstellen: ‘Maar voor een enigerma-

te woordblinde hersenwetenschap-

per als ik, blijft de taal toch een vak 

apart’, vertelde hij in een interview 

t.g.v. een Schrijversmarkt in 2009. ‘Ik 

heb wel altijd cabaret geschreven en 

gespeeld, maar mijn echte schrijven 

kreeg pas vorm tijdens mijn Recto-

raat van de Utrechtse universiteit. 

Een bewust gekozen middel om op 

gezette tijden mijn hoofd schoon te 

vegen. Mijn boekjes werden eerst in 

eigen beheer uitgegeven, maar vinden 

nu hun weg naar de boekhandel via 

uitgeverij Pharos’.

Utrecht

Hoewel woonachtig in Bilthoven 

kreeg Gispen de Koninklijke Onder-

scheiding in Utrecht uitgereikt: de 

stad, waarmee hij iets heeft en die 

als een rode draad door zijn leven is 

geweven. Hij is er geboren, heeft er 

jaren gewoond, werkt er en heeft er  

essays over geschreven: ‘Het begon 

met een Culturele Boottocht door de 

Utrechtse grachten en singels die ik 

omwerkte tot Tuindorp en Utrecht: 

decor van een jeugd. Als geboren en 

getogen Utrechter schrijf ik vaak over 

Utrechtse gebouwen, hun geschiede-

nis en mijn eigen leven. Ik weef daar 

graag gedichten doorheen. Poëzie is 

de taal van de dichter, die preciezer 

de beelden die ik oproep, verwoordt. 

Bilthoven, waar ik nu meer dan 25 

jaar woon, heb ik nog nooit bezon-

gen. Wel de vogels die er in over-

vloed op de voedertafels te vinden 

zijn’. In eerdere interviews werd hem 

ooit gevraagd: ‘Wat is uw stekkie in 

Utrecht?’ Willem Hendrik Gispen 

antwoordde: ‘De Nieuwe Gracht om 

de sfeer, de architectuur en de gracht 

zelf’. En ook zijn favoriete dichtre-

gel (van Marsman) verwijst er naar:  

‘Die komt uit Zonnige september-

morgen en gaat over die gracht: ‘De 

zomer en de late rozen zijn zacht ont-

blaadrend uitgebloeid’. Maandag 3 

september was voor Willem Hendrik 

Gispen weer zo’n zonnige september-

morgen.

Neurowetenschapper Willem Hendrik Gispen: ‘Schrijven is voor mij een 

bewust gekozen middel om op gezette tijden mijn hoofd schoon te vegen’.

De Biltse Grift
Onlangs verscheen alweer het derde nummer van de 21ste 

jaargang van De Biltse Grift, het tijdschrift van Historische 

Kring D’Oude School in De Bilt.

In dit nummer gunt Lies Haan - Beerends ons een blik terug in de tijd aan 

de hand van oude adresboeken uit het bezit van de Historische Kring. In 

Negen Eeuwen verkeer door de Biltse dorpen schetst Anne Doedens een 

helder beeld van de belangrijke positie, die deze gemeente door de eeuwen 

heen op verkeerstechnisch terrein heeft ingenomen. Tenslotte vervolgt de 

redactie de publicatie van de oorlogsdagboeken van mevr. van Bodegraven.

De Biltse Grift is verkrijgbaar bij: Bouwman, Hessenweg 168, De Bilt, The 

Readshop, Hessenweg 133, De Bilt, Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 

1, Bilthoven en Tobaccoshop Henk Hillen, Planetenbaan 17/21, Bilthoven. 

[HvdB]

Lezing ‘Stedelijk Museum 

Amsterdam Opent’

Op donderdag 4 oktober van 10.00-12.00 uur geeft 

kunsthistorica Cora Rooker een lezing in Bibliotheek 

Bilthoven, naar aanleiding van de heropening van het 

Stedelijk Museum in Amsterdam. De lezing geeft een breed 

beeld van het gebouw en de collectie.

Er wordt aandacht besteed aan zowel de geschiedenis als de architectuur 

van het monumentale pand uit 1895. Ook komt de geheel nieuwe, zeer 

moderne aanbouw van het museum aan bod. Vervolgens  worden topstuk-

ken uit de vaste collectie behandeld, waaronder werken van Eduard Manet, 

Jongkind, Malevich, Karel Appel en Andy Warhol.

Daarnaast worden de twee tentoonstellingen, die vanaf 23 september ter 

ere van de heropening in het museum te zien zijn, besproken. Beyond Ima-

gination toont vernieuwende kunstwerken, speciaal in opdracht  gemaakt 

door in Nederland wonende kunstenaars. De tweede expositie bestaat uit 

grootschalige hedendaagse kunstwerken en installaties uit de collectie van 

het Stedelijk Museum.

Kaarten: Bibliotheek Bilthoven. Reserveren: activiteiten@ideacultuur.nl, 

tel. 030 2285803. 

Gezocht: Coördinator voor MS collecte

Het Nationaal MS Fonds zoekt in De Bilt-Oost een coördinator voor de MS 

collecte in november. Als je van regelen en organiseren houdt, je sociaal 

bent en ongeveer 10 uur tijd per jaar hebt, dan kun je aan de slag. Overigens: 

Nieuwe collectanten zijn ook meer dan welkom.

De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten, bestelt de col-

lectematerialen, maakt een wijkindeling, is verantwoordelijk voor de admi-

nistratie en tellen van de collectebussen. De coördinator ontvangt een uitge-

breide handleiding en wordt ondersteund door het MS Fonds in Maassluis. 

De collecteweek is van 19 t/m 24 november. Neem contact op met Pamela 

Zaat, tel. (010) 591 98 39, pamela@nationaalmsfonds.nl of kijk op www.

nationaalmsfonds.nl voor meer informatie.

TOEN EN NU
‘Toen en Nu’ was de naam van de tentoonstelling van de Historische Kring D’ Oude School, welke 

eerder dit jaar te zien was bij WVT aan de Talinglaan in Bilthoven. Het was een expositie van beelden 

op oude foto’s en ansichtkaarten en de actuele beelden op dezelfde locatie. Inmiddels zijn selecties uit 

dit tentoonstellingsmateriaal op een wandeling langs woon- en zorgcentra in De Bilt en Bilthoven. De 

Historische Kring D’ Oude School wil u in deze serie artikelen van hun hand graag laten meegenieten 

van dit interessante beeldmateriaal.

De woning en schuur van de familie Van Santen met 

daartussen een steegje in ca. 1950.

De huidige situatie op de zuidelijke ingang van de 

Tuinstraat in De Bilt.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

• Orthopedische Revalidatie 
• Begeleiding van Ouderen
• Sportbegeleiding
•  Samenwerking UMC 

sportgeneeskunde
• Medical Taping Concept
• Mulligan Methode
•  Aangesloten bij netwerk 

claudicatio intermittens
•  Begeleiding bij diabetes 

mellitus type II

zaterdag 6 oktober van 11.00 tot 15.00 

OPEN DAG 

Ter  gelegen-

heid van ons 

5-ja
rig bestaan

 en wereld-

dierendag
Alfred Nobellaan 441 - 3731 DN De Bilt - 030 2205588

Met veel leuke activiteiten en informatie waaronder: 

Speurtocht door de kliniek - Springkussen

Ponyrijden - Behendigheidsparcour hond/kind

Schminken - Demonstratie dier fysiotherapie

www.dierenkliniekdebilt.nl

De Bilt
dierenkliniek

Met een beentje. Lekker gemarineerd en gekruid, ca. 10 min. braden

LAMSBOUTSCHIJVEN ........................ 100 GRAM € 1,98

Om ouderwets te stoven. Voor een lekkere jus! 

2 tot 2½ uur in de stoofpan…

RUNDERSTOOFLAPJES  .................... 500 GRAM € 4,98

Bakken als een biefstuk. Lekker gemarineerd & heerlijk zacht.

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

Uit onze poeliershoek: lekker gemarineerd, met een beentje.

KIPKARBONADE’S ................................ 500 GRAM  € 3,00

Uit onze panklaarhoek: puur rundvlees met kaas; op veler verzoek!!

CHEESEBURGERS ......................................3 STUKS  € 3,75

Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. kipfilet, kruidencrème en mager spek.

FILET DE PARIS ........................................ 100 GRAM € 1,45

Met o.a. rundvlees, varkensvlees, kruiden, eitje en champignons.

CHAMPIGNON GEHAKT .................. 500 GRAM € 4,98

Iets aparts voor de liefhebbers. 

Met o.a. lamsbiefstuk, rode ui en aubergine

LAMSGYROSVLEES ............................... 100 GRAM  € 2,25

Van grof gemalen biefstuk met zout, peper, ei & ui; 

ook lekker op een broodje

RUSSISCHE TARTAAR ......................... 100 GRAM  € 1,40

Uit onze traiteurhoek: naar Italiaans recept. 

Ca. 25 minuten in de oven op 170 graden.

LASAGNE ...................................................... 100 GRAM  € 0,95

Ca. 20 minuten in de oven op 170 graden. 

Met o.a. varkenshaas, marinade, brie en parmaham.

SLEETJE DE PARIS .................................. 100 GRAM  € 1,85

Uit onze herfsthoek: ouderwets lekker.

BALKENBRIJ ............................................... 100 GRAM  € 0,85

Lekker met bijvoorbeeld een schijfje goudreinet erbij te bakken.

BAKBLOEDWORST................................ 100 GRAM  €0,98

Uit eigen keuken: lekker op een toastje of een stokbroodje.

AMERIKAANSE GRILLSALADE ... 100 GRAM  €1,25

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 29 september. Zetfouten voorbehouden.
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G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Raaijen Interieurs
ALTIJD PERSOONLIJK ZITCOMFORT!

Keuze uit 100 Relaxfauteuils. 

Diverse modellen direct uit 

voorraad leverbaar. 

Lederen Relaxfauteuil 

vanaf  € 850,00. 

Bezoek onze winkel en showroom  

Meubelmakerij en stoffeerderij sinds 1931 

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012 

www.raaijeninterieurs.nl

Het autobedrijf waar de klant nog echt koning is.

In- en verkoop reparatie, 

onderhoud en schade,

 van alle merken (nieuw en gebruikt).

Ook voor uw merk onafhankelijke APK keuring 

kunt u bij ons terecht.

Bij groot onderhoud en reparaties eventueel 

GRATIS vervangend vervoer. 

Ook vervangend vervoer voor bedrijfswagens.

receptie@hartendorp.nl  •  www.hartendorp.nl

Utrechtseweg 259  •  1213 TR HILVERSUM

(Hoek Vuurse Dreef-Hollandsche Rading)  •  035-5772045

Rover 75 1.8 Automaat
Business Edition G3

Sedan (4 drs) feb 2004

232.112 km

€ 4.945
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GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Patio Cyclaam
in houten kistje

Potmaat 25x25 cm. 

Per stuk

van 12,99Cvoor

8,99

wk 39. Geldig van 27-09 t/m 03-10. OP=OP

advertentie

Lezing ‘Sweelinck’
Op donderdag 27 september om 10.00 uur geeft musicoloog en 

organist Jaap Jan Steensma een lezing in bibliotheek Bilthoven 

over één van Nederland grootste componisten, Jan Pieterszoon 

Sweelinck (1562-1621), 450 jaar dat hij geboren werd.

.

Het Sweelinckjaar is een goede aanleiding dieper op zijn composities in te 

gaan. Hij heeft grote invloed gehad op de muziekpraktijk van zijn tijd, toch 

is zijn muziek bij weinig mensen bekend. Waarom vond men Sweelinck 

zo belangrijk? Waaruit blijkt zijn invloed en kun je je als luisteraar in deze 

oude muziek verplaatsen?

Jaap Jan Steensma neemt u mee terug in de tijd en zal aan de hand van 

muziekvoorbeelden laten zien en horen hoe we Sweelinck in de muziekge-

schiedenis tegenkomen en hoe we zijn muziek  kunnen waarderen. Kaarten: 

Bibliotheek Bilthoven. Reserveren: activiteiten@ideacultuur.nl, tel. 030 

2285803. 

Zoekt u een leesgroep?
Donderdag 4 oktober van 10.00 tot 12.00 uur is er een kennismakingsbij-

eenkomst in Bibliotheek Bilthoven voor de nieuwe leesgroep die in novem-

ber begint. Deelnemers bespreken een aantal tekstfragmenten met elkaar. 

Tevens worden de verwachtingen en wensen geïnventariseerd. Voor deze 

bijeenkomst is geen voorbereiding vereist; alle literatuurliefhebbers zijn 

welkom. Bij voldoende belangstelling komt de leesgroep vier keer bijeen 

in de periode van november tot begin april 2013, in principe op donderdag-

ochtend. Centraal staat een goed gesprek over literatuur in een toeganke-

lijke sfeer. Achtergrondinformatie over schrijvers, boeken, verhaallijnen en 

personages verrijkt de discussie. De titels worden door de deelnemers ge-

kozen. Meer informatie: www.bibliotheekdebilt.nl of via Carla Heerschop 

tel nr. 030 2299003.

Henk Carbo wint SWO midgetgolftoernooi

door Guus Geebel

Op dinsdag 18 september werd op de midgetgolfbaan aan de Julianalaan in Bilthoven  

het jaarlijkse SWO midgetgolftoernooi gehouden. Voor de 26 deelnemers, die twee rondjes  

deden, waren vijf bekers te verdelen. Daarnaast kregen de beste man en vrouw een  

wisselbeker. Sportwethouder Herman Mittendorff reikte de prijzen uit.

Het SWO midgetgolftoernooi is het 

hoogtepunt van het seizoen voor de 

senioren die van begin april tot eind 

oktober wekelijks van 10.00 tot 12.00 

uur zonder competitie-element met 

elkaar midgetgolfen. Baaneigenaar 

Erik Polders vertelt dat mensen tot 

op zeer hoge leeftijd de sport beoe-

fenen. Onlangs overleed de oudste 

deelneemster op 98-jarige leeftijd. 

Het toernooi is de enige wedstrijd en 

werd voor de 42ste keer gehouden. 

SWO De Zes Kernen De Bilt stelde 

bekers voor de winnaars beschikbaar. 

Uitslagen 

De eerste prijs was voor Henk Car-

bo. Wil Leijs werd tweede, Harry 

Boonstra derde, Jaap Noorlander 

vierde en Heintje van de Ham vijfde.  

De bijna 94-jarige Heintje van de 

Ham sloeg ook de meeste keren een 

hole-in-one, waarvoor zij een extra 

prijs kreeg. De aanmoedigingsprijs 

was voor Els Klouwens. ‘In de win-

tertijd zien ze elkaar niet, daarom or-

ganiseren we in januari een gezellige 

dag met een lunch en bingo in restau-

rant In den Vollen Potvisch’, vertelt 

Erik Polders.

V.l.n.r. Jaap Noorlander, Harry Boonstra (achter) daarvoor Heintje van de 

Ham, Melanie Engeldal (SWO), Willy Leijs, wethouder Herman Mittendorf, 

Henk Carbo, Else Klouwens en baaneigenaar Erik Polders.

Nog meer Dudok in De Bilt
door Henk van de Bunt

Aan de Julianalaan bij station Bilthoven ligt een complex van Dudok uit de jaren vijftig van de vorige 

eeuw. Algemeen bekend is dat de Julianalat van deze beroemde architect is, maar minder bekend is 
dat ook het lage deel, waarin nu de Bilthovense Boekhandel is gevestigd en dat in het kader van het 

Masterplan Centrum Bilthoven met afbraak wordt bedreigd, eveneens door Dudok is ontworpen. 

Nog minder bekend is dat in De Bilt 

nog meer architectuur op naam van 

Dudok staat, waaronder zelfs een hele 

wijk ‘Plan Bieshaar’. De kunsthisto-

rica Korine Hazelzet schreef voor 

De Biltse Grift, het blad van de His-

torische Kring D‘Oude School, een 

artikel over het plaatselijk werk van 

Dudok. De Vierklank mocht alvast 

meekijken.

Bieshaar

Plan Bieshaar is een wijkje, dat maar 

weinig Biltenaren zullen kennen en 

ligt verborgen in de hoek die de Groe-

nekanseweg met de Eerste Branden-

burgerweg maakt. Toch is het een 

stedenbouwkundig juweeltje van We-

deropbouwarchitectuur, dat bewonde-

raars tot uit Japan trekt. Dudok wierp 

zich na de Tweede Wereldoorlog na-

drukkelijk op als stedenbouwkundige 

en was als zodanig jarenlang actief 

in verschillende steden, vooral voor 

Den Haag. De nijpende woningnood 

eiste ook de nodige voortvarendheid. 

‘Dit jaar nog 159 woningen in De Bilt 

gereed’, kopte de Biltse pers dan ook 

enthousiast op 18 februari 1955, toen 

de maquette voor plan Bieshaar ge-

presenteerd werd. Plan Bieshaar was 

door Matser in samenwerking met de 

gemeente opgezet volgens de idealen 

over (volks-)woningbouw, die al vóór 

de Tweede Wereldoorlog in architec-

tenkringen waren geformuleerd. In 

plaats van de traditionele gesloten 

woonblokken met etagewoningen 

zien we een open bebouwing met een 

kleine 80 eengezinswoningen in stro-

ken, optimaal op de zon gelegen en 

gesitueerd aan informele, collectieve 

groene ruimten met speelweiden en 

bloemperken. Twee stroken met wo-

ningwetwoningen (ontworpen door 

architect J.F.M. van Klooster), een 

school en wat later ook een kerk com-

pleteerden het vriendelijke wijkje. 

De woningen waren klein, maar zeer 

praktisch ingericht, met de keuken 

aan de voorzijde en de berging aan de 

voorkant uitgebouwd. Het waren ide-

ale huizen voor middenstanders met 

een of twee jonge kinderen, die in de 

wijk zonder doorgaande wegen volop 

veilige speelruimte hadden.

Julianacomplex voltooid

Het complex aan de Julianalaan werd 

intussen afgebouwd. Pikant is dat Du-

dok zelf eigenlijk helemaal niet ge-

porteerd was voor hoogbouw. Alleen 

vanwege die ellendige woningnood 

gaf hij eraan toe. Hij heeft er echter 

altijd voor gezorgd dat zijn etagewo-

ningen karakter hadden en de mensen 

zich er niet in massale anonimiteit 

verloren, zoals gebeurde bij latere 

Wederopbouwwijken als de Bijlmer. 

Het vertrouwen dat het Biltse bestuur 

in de architect stelde was terecht. Du-

dok is er met subtiele middelen in ge-

slaagd interessante bouwblokken te 

maken die zijn architectuur ver uittilt 

boven de standaardwoningbouw uit 

de Wederopbouw. 

Na de voltooiing van het Julianacom-

plex lag het terrein van Plan Bieshaar 

aan de Groenekanseweg, waar de vil-

la en het koetshuis van Meijenhagen 

hadden gestaan, nog steeds braak. 

Die villa stond zoals gezegd op de as 

van de Hessenweg, zodanig dat die 

weg fungeerde als zichtas voor het 

huis met zijn eerbiedwaardige ouder-

dom. Er is met 24 etagewoningen een 

complex gekomen dat bestaat uit een 

vierkant blok met negen lats op de 
as van de Hessenweg, gelankeerd 
door negen eengezinswoningen met 

driehoekige topgevels. Het ontwerp 

uit 1961 is uiterst modern. Het luidt, 

na de jaren waarin de Biltenaren met 

de naweeën van de Tweede Wereld-

oorlog te kampen hadden, een nieuw 

tijdperk in. 

Conclusie

Dudok is wereldberoemd geworden 

door zijn monumentale Hilversumse 

Raadhuis. Maar hij verdient het om 

ook geëerd te worden om zijn wo-

ningbouw voor gewone mensen. Die 

opdracht nam hij zeer serieus: het 

ontwerpen van een arbeiderswoning 

vergde minstens zoveel tijd als een 

grote villa; nog meer eigenlijk, omdat 

men bij het ontwerpen van een kleine 

woning geen ruimte mocht verspillen 

en dus goed moest nadenken. Het is 

aanbevelenswaardig dat de bewoners 

van Bieshaar een vereniging van ei-

genaren opzetten om de belangen van 

dit unieke wijkje te behartigen en dit 

kleinood van Wederopbouwarchitec-

tuur voor de toekomst te bewaren. 

Langs de Groenekanseweg is er een complex, dat bestaat uit een vierkant blok met 

negen lats, gelankeerd door negen eengezinswoningen met driehoekige topgevels.

Een aantal van de eengezinswoningen in stroken.



Op maandag 1 oktober 
organiseert Modehuis Rovers 
in wooncentrum Dijckstate in 
Maartensdijk een modeshow 

met aansluitend een 
dameskleding verkoop.

Wij zullen daar onze 
herfst/winter colleci e 

aan u presenteren.
U bent van harte welkom 

vanaf 09.45 uur. 

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

MODESHOW 

DAMESKLEDING 55+

Cycle Store Maartensdijk

Voor onze nieuwe fi etsenwinkel in Maartensdijk 
zijn wij op zoek naar een:

nieuwe fulltime collega

Werkdagen dinsdag t/m zaterdag

De merken die wij verkopen zijn o.a. Batavus, 
Gazelle, Sparta, Rih, Koga & Giant.

Salaris is conform CAO

Heb jij verkoop en/of werkplaats ervaring en 

ben je toe aan een nieuwe uitdaging?

Stuur dan je CV met motivatie naar 
Cycle Store Maartensdijk, 
p/a Oostergracht 3, 3763 LX Soest.
Of mail naar: personeel@cycle-stores-holland.nl

                    woensdag 3 oktober om 15.00 uur

                    Tolakkerweg 217 in Maartensdijk

                    Opening door wethouder H. Mittendorff

Activiteiten oa

    bij Fysio Atlas: gratis bodycheck, gratis sporten tijdens open middag

    VitrasCMD: poppendokter, info over zorgartikelen, gratis welzijnstest

    Centrum voor Jeugd en Gezin: er komt een clown!

KINDERBRILLENDAG 

Kom jij ook?

BIJ VAN EIJKEN OPTIEK  

1 glas gratis!

WOENSDAG 3 OKTOBER 10.00 - 17.00 UUR

EXTRA VEEL KINDERMONTUREN 

ÉÉN GROOT KINDERFEEST! 

SUIKERSPINMACHINE  

VETTE PRIJZEN WINNEN 

KLEURPLATENWEDSTRIJD!

Kunst kaarten

Lolke v.d. Bij 

Marielle Braanker

Jaap te Kiefte

Nel Knoop 

Lesley Kolmer

Loes Koster

Marjori Lutter

Cees Meijer 

Daniëlle Orelio

Ansèl Sandberg 

Joke Struik

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Kattenkunstkaarten mapje.indd   1

29-11-10   16:04

Jacquelien Beenen

Imke Beek

Cobi Dierikx

Lei Hannen

Romee Kanis

Barbara Kluiver

Peter de Koning

Joan Lichtenbelt

Paul Reeskamp

Ansèl Sandberg

Henk Slomp

Hans Volten

Paula Withagen

Karel Zoete

15x Kunst in beweging

Het 3e mapje kunstkaarten is uit.
En net als ‘Katten Kunst’ en 

‘DierenKunst’  bij onderstaande 
adressen verkrijgbaar.  

Anne Versteyne

15x Katten Kunst

Paul Berghuis
Lei Hannen

Desiré Haverkamp
Lesly Kolmer

Peter de Koning
Cees Meijer 

Ageeth van den OeverAnsèl Sandberg
Harm Struik

Ary Suiker
Anne Versteyne

Armien Visser
Hans Volten

Mirjam Wieringa
Eva Zegers 

15x Dieren Kunst

Dierenkunstkaarten mapje.indd   1

10-11-11   10:00

15 kunstkaarten € 5,95

Verkrijgbaar bij:

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk Maertensplein 24, Maartensdijk



Alpha cursus in De Bilt
door Henk van de Bunt

Dorpskerk De Bilt start een Alpha-cursus. In deze cursus 

wordt heel basaal nagedacht over het christelijk geloof. 

Wijkpredikant van de Dorpskerk Ds. Gert-Jan Codée vertelt 

dat bijvoorbeeld vragen als ‘Wie is Jezus?’ en ‘wat zegt de 

Bijbel ons?’ aan bod zullen komen.

De laatste Alpha-cursus in Bilthoven, waaraan ook mensen vanuit de Dorps-

kerk meewerkten, is al heel wat jaren geleden. Wel is er in Bilthoven een 

goed draaiende Youth-Alpha: dat is een ‘gewone’ alpha-curus voor mensen 

van 18 jaar en ouder. Dit jaar is de landelijke campagne: Is er meer? gestart. 

Een goede reden om weer opnieuw de Alpha-cursus onder de aandacht te 

brengen!

Begeleiding

De begeleidingsgroep bestaat uit vier personen; ieder is om een eigen per-

soonlijke reden er bij gekomen. De cursus begon op maandag 24 september 

om 20.00 uur in De Voorhof gelegen naast de Dorpskerk en wordt wekelijks 

gehouden. 

De volgende keren is de aanvang om 19.00 uur met een maaltijd. Mocht 

iemand de eerste keer gemist hebben, dan kan gerust later nog worden aan-

gehaakt. Stuur snel een e-mail naar gj@codee.nl voor verdere informatie of 

om je aan te melden! 
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Op Marktdag was een speciale kraam voor de Alpha-cursus ingericht.

Informatieavond autodelen
Een aantal autobezitters in onze gemeente deelt hun auto met plaatsgenoten 

door deze te verhuren, voor een dagdeel, een hele dag of een aantal dagen. 

Dit wordt gedaan om een deel van de autokosten terug te verdienen, een 

leefbare wijk te krijgen of vanwege ideële motieven.

Tijdens een informatieavond van TT De Bilt op woensdag 3 oktober van 

20.00 tot 21.30 uur wordt veel aan-

dacht besteed aan hoe dit werkt, 

gezien vanuit zowel de verhuurder 

als de huurder. Ook wordt gekeken 

naar wat er allemaal geregeld is en 

de ondersteuning van het proces 

door mywheels.nl.

Locatie: Waterweg De Bilt. S.v.p. 

vooraf aanmelden bij Roel Si-

mons: e-mail  roel@simonix.nl of 

tel. (06) 54984249.

advertentie

Drukke verkoopdag Westbroek

De jaarlijkse verkoopdag op zaterdag 8 september van de Hervormde Gemeente te Westbroek was een gezellige en 

zonnige dag, met een opbrengst van € 10.313,50. De opbrengst is bestemd voor de plaatselijke kerk en de zending.

Jochem op ten Noort (1976, Naarden) 

is opgeleid aan de Hogeschool voor 

de Kunsten in Utrecht. Het gebruik 

van grafi sche vormen en het kleurge-
bruik in zijn schilderijen vallen direct 

op bij het bekijken van de expositie. 

Qua thema’s is zijn werk in het be-

ginstadium niet vastomlijnd. Uit een 

grote verscheidenheid aan gegevens 

haalt hij fragmenten die op het eerste 

gezicht niet direct met elkaar verbon-

den zijn, maar voor hem gevoelsmatig 

een raakvlak hebben. Herinneringen 

vormen het uitgangspunt voor zijn 

werk. Hij associeert een breed scala 

aan onderwerpen met nostalgie: land-

schappen, details uit de natuur, ano-

nieme foto’s van mensen uit de jaren 

vijftig en verloren pluche speelgoed-

beesten. Birnie legt uit: ‘Voor Jochem 

staat een knuffel symbool voor ver-

latingsangst.’ Zijn werk is niet alleen 

een weergave zijn persoonlijke herin-

neringen, maar doet ook een beroep 

op de associaties en gevoelens van de 

toeschouwer.

Dubbelbeelden

Vaak baseert hij zijn werk op foto’s 

die hij zelf heeft gemaakt in de om-

geving van zijn atelier of tijdens rei-

zen door Zuid-Europa en Midden-

Amerika. Soms maakt hij gebruik 

van bestaand beeldmateriaal uit zijn 

immense beeldarchief. Deze foto’s 

zet hij zeer nauwkeurig over op can-

vas. Dit tijdrovende proces voert hij 

zo precies uit dat het van een afstand 

lijkt of het werk geprint is, maar van 

dichtbij zijn de penseelstreken in de 

acryl en de kleine imperfecties waar-

neembaar. Op ten Noort voorziet zijn 

schilderijen altijd van een tweede 

laag, waardoor spannende dubbel-

beelden ontstaan. De ene keer schil-

dert hij letterlijk twee afbeeldingen 

door elkaar heen, de andere keer legt 

hij horizontale of verticale brede stre-

pen over de afbeelding waarin hij een 

verspringend kleurenpalet aanbrengt. 

Soms brengt hij een raster aan over de 

eerste schildering of schildert hij er 

geometrische vormen overheen. Voor 

hem is dit een logische manier om de 

afbeelding te systematiseren. ‘Alle 

werken hebben een bepaalde gelaagd-

heid’, aldus Birnie. ‘Ze hebben een 

optische werking en stellen je voor 

een soort raadsel voor het brein: wat 

is voorgrond, wat is achtergrond?’ 

Contrast

Op ten Noort werkt hoofdzakelijke 

in series. Per serie wijdt hij zich aan 

één thema. Onderling verschillen de 

series nogal in thematiek. Sommige 

behandelen een aspect van zijn jeugd: 

hij groeide op in de VS en bracht met 

zijn familie vakanties door in Mexico 

en Midden-Amerika. Andere refere-

ren aan het maatschappelijke contrast 

tussen het heden en het verleden. 

Vaak probeert hij kleine scènes uit 

het leven van alledag te reconstrue-

ren en die in een compacte vorm te 

herstructureren. In het werk vertaalt 

hij diverse aspecten van het dagelijks 

leven, zoals identiteit, geluk, teleur-

stelling, grote en kleine confl icten 
van alledag, vrees en hoop. Door de 

betekenis van de gebruikte elemen-

ten te herformuleren, te ontkrachten 

of juist te versterken probeert hij op 

zijn eigen manier zijn herinnering 

vast te leggen. Hij streeft ernaar een 

atmosfeer te creëren met herkenbare 

situaties die we dagelijks registreren 

of ondergaan. Het proces dat hij als 

schilder doorloopt refereert altijd aan 

het contrast van oppervlakkigheid 

en diepgang van de visuele, materi-

ele, interne en externe wereld om ons 

heen.

Rondleiding

Tijdens de openingstijden van het 

gemeentehuis zijn de schilderijen 

van Jochem op ten Noort te bezichti-

gen tot en met dinsdag 13 november 

2012. Het is ook mogelijk om met 

een groep een begeleide rondleiding 

te krijgen met deskundige uitleg van 

vrijwilligers van ArtTraverse. Voor 

verdere informatie en boekingen: zie 

de website www.arttraverse.nl.

Schilderijen van Jochem op ten Noort 
te kijk en te koop bij ArtTraverse

door Lilian van Dijk

Annabelle Birnie (44), die per 1 november tot directeur van het Drents Museum is benoemd maar nu 

nog werkzaam is bij de ING-bank als directeur Sponsoring, Art Management & Events, opende bij 

ArtTraverse de schilderijenexpositie van Jochem ten Noort. Voor een klein, maar select gezelschap 

presenteerde zij haar visie op zijn werk aan de hand van een rondleiding die de kunstenaar 

haar voorafgaand aan de opening gaf. 

Jochem op ten Noort verbeeldde aanvankelijk vooral van zijn maatschappelijke 

betrokkenheid in zijn werk, maar tegenwoordig zijn er meer autobiografi sche 
elementen ingeslopen.

Stichting
Kunst en Cultuur
De Bilt

ArtTraverse al bezocht?

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl

Reisvriendenreunie 
Na bijna 15 jaar reizen met Reisclub 55+++ uit Maartensdijk gaat het doek nu toch 

defi nitief vallen. In de eerste week van oktober is er als apotheose nog een zesdaagse reis. 
Bij thuiskomst op zaterdag 6 oktober a.s. wordt deze zesdaagse trip en het bestaan van de 

reisclub afgesloten met een diner in Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk.

De organisatie van Reisclub 55 + 

zou het zeer op prijs stellen om bij 

dat diner veel ‘oud’- deelnemers en 

medereizigers te mogen ontmoeten. 

Mogelijk kunnen oude herinnerin-

gen opgehaald worden en kunnen 

hoogtepunten en memorabele verha-

len nog eens worden uitgewisseld.

Aanmelden

De kosten voor dit afsluitende 

diner zijn 10 euro per persoon. 

Deelnemers worden verzocht ui-

terlijk vrijdag 28 september zich 

hiervoor aan te melden; tel. 0346 

212288 of 06 53853557. E-mail kan 

ook: broekhu2@xs4all.nl. De kos-

ten kunnen zaterdag 6 oktober wor-

den voldaan; men is welkom vanaf 

16.00 uur. 

De touringcar met de zesdaagse-

deelnemers wordt rond 16.30 uur bij 

Dijckstate verwacht. 



EERLIJKE KEUKENS, EERLIJKE PRIJZEN

Een Svea keuken is helder, eerlijk, uiterst 

eigentijds en bovenal stijlvol. Je vindt precies 

wat bij je past, je kiest wat je wilt en krijgt 

wat je wenst. 

  Keukenkasten zijn volledig voorgemonteerd, 

dus makkelijk zelf plaatsen

  Ook professionele montage mogelijk

  5 jaar garantie

  Je wordt door de ondernemer geholpen, 

één aanspreekpunt tot keuken klaar is

  Topkwaliteit keukens

  Direct de laagste prijs op tafel

  Wij maken een 3D tekening

  Installatietekening verzorgen wij voor jou

  Bezorgen de keuken gratis thuis.

Svea Amersfoort 
Euroweg 93 (bij Ikea), tel.: 033-4946170, 
amersfoort@sveakeukens.nl, 
Open: ma,di,wo, vr: 9.30-17.30, 
do: 9.30-21.00, za: 9.30-17.00.
sveakeukens.nl

*Vraag naar de voorwaarden.

Afm.: 183,6 x 323,6 cm

Compleet met apparatuur! E 5.995E 4.595
Afm.: 335 x 305 cm

Compleet met apparatuur!

GOSS

Ontzorgservice GRATIS* voor de ouderebond!

Verwijderen
oude keuken

Aanpassen
leidingwerk

Vakkundige
plaatsing

Ik sta op het podium als heks in 

mijn zelfgeschreven kindervoorstel-

ling ‘De lelijke heks die mooi wilde 

zijn’. Ik zie kleindochter Loïs van 

vier jaar met open mond vooraan 

zitten, en kleinzoon Jurre van drie 

op opa’s schoot. Hoewel ik hem uit-

gebreid heb voorbereid op wat hij 

op het podium te zien zal krijgen, 

trekt hij het niet meer als er twee 

andere ‘heksen’ verschijnen: vertel-

len en echt zien, is een te groot ver-

schil en hij wordt door zijn moeder 

afgevoerd. Toch is juist hij een kind 

met acteertalent: hij speelt met veel 

mimiek hele stukken uit ilmpjes na. 
Ik kan me niet herinneren dat ik dat 

vroeger deed.

Als kind droomde ik wel van toneel-

spelen. Ik zag mezelf op de planken, 

liet het publiek schateren of huilen. 

Iedere rol kon ik aan, ik was be-

roemd! De waarheid was totaal an-

ders: ik was verlegen en  had wei-

nig zelfvertrouwen. Ruim achttien 

jaar geleden trok ik tijdens een in-

terview met de Biltse toneelvereni-

ging Steeds Beter eindelijk de stoute 

schoenen aan: konden ze misschien 

een nieuw lid gebruiken? Dat kon-

den ze, en na een auditie werd ik lid 

van deze toneelvereniging met die o 

zo hoopvolle naam. 

De eerste jaren kreeg ik slechts  on-

belangrijke rolletjes toebedeeld, 

maar toen gaf de regisseur mij een 

komische rol van een slissend meis-

je. Voor het eerst moesten mensen 

om mij lachen. Een openbaring! In 

die jaren had Steeds Beter veel spe-

lende leden, en ik moest weer een 

tijdje wachten voordat ik wederom 

een grotere rol kreeg, ditmaal die 

van een oude tante die voortdurend 

boven haar theewater was. In de 

daaropvolgende jaren meldden zich 

verschillende leden af: ze gingen 

trouwen en verhuizen, hadden een 

te drukke baan of gewoon geen zin 

meer. Vervelend voor de club, maar 

voor mij had dit grote voordelen! Ik 

kreeg steeds vaker een grotere rol, 

was onder meer een minnares, een 

zeemeermin in een kinderstuk en 

een dementerende oude vrouw. 

Ik ging meedoen aan eenakterfesti-

vals, en zo vond ik me op een gege-

ven moment als godin in een lange 

mantel van pauwenveren bovenaan 

een glijbaan terug: ik ‘daalde uit 

de hemel’ neer op aarde. Een mooi 

idee, alleen bleef ik door die mantel 

halverwege steken en verliep mijn 

reis naar de aarde minder elegant 

dan de bedoeling was! 

Deelnemen aan festivals is gewel-

dig: spelen op een groot toneel met 

alles erop en eraan zoals dat van 

De Speeldoos in Baarn, de spanning 

achter de coulissen als de vereniging 

wordt aangekondigd, die enorme 

zaal, en na de voorstelling de ont-

lading. Maar ook het plezier dat je 

met de medespelers hebt, al is dit 

nog niets vergeleken met de lol tij-

dens repetities. Nooit geweten dat je 

op je zestigste nog zo de slappe lach 

kunt krijgen! 

Verhaal insturen?

Dit kan via de mail of als u geen 

computer hebt via de post. Als u graag 

een verhaal wilt vertellen, maar het 

zelf niet op kunt schrijven, vragen we u 

contact met ons op te nemen. Dan zoeken 

wij een schrijver in overleg met u.

De Bilt Schrijft

Copijnlaan 13

3737 AV Groenekan

E: info@debiltschrijft.nl

Petra Cremers 0346-573040

Wilma van der Laan 0346-591062

In 2013 wordt het 900-jarige jubileum van De Bilt gevierd, vandaar dat 

De Vierklank samen met De Bilt Schrijft op zoek is gegaan naar verha-

len uit de zes kernen van de gemeente. Deze maand presenteren we het 

15e schrijfthema - Verenigingen & Organisaties – met een verhaal van 

Anneke Iseger over toneelvereniging Steeds Beter. (Een iets uitgebrei-

dere versie vindt u op onze website www.debiltschrijft.nl.)

Van zeemeermin  
tot bemoeizuchtige 

oude tante

Anneke Iseger (derde van links) samen met Bert Blankensteijn, Lisa  Beniest en Martin van Weelden in het 

kinderstuk ‘De lelijke heks die mooi wilde zijn’, opgevoerd op 15 april 2012.
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Brandweerploeg Van Asselt  
9de van Nederland

In juni behaalde de brandweerwedstrijdploeg van Van Asselt in Borne  

de eerste plaats in de gewestelijke wedstrijden. En daardoor mochten ze meedoen  

aan de landelijke inale afgelopen zaterdag in Oudewater. De beste 9 ploegen  
van uit heel Nederland streden om de titel Landskampioen Klasse 112.

Het scenario bestond uit een auto-

matische brandmelding in een be-

drijfspand, wat veroorzaakt werd 

door de stoom uit een waterkoker. 

Op het moment dat de brandweer ar-

riveerde eindigde een achtervolging 

van een crossauto door de politie te-

gen de gevel van hetzelfde pand. De 

bestuurder van de crossauto werd met 

veel vertoon gearresteerd en meege-

nomen. Door de aanrijding ontstond 

binnen in het gebouw een kleine gas-

brand, die snel bestreden kon wor-

den door de gaskraan buiten dicht te 

draaien. Binnen in het gebouw was 

een werknemer een heftruck aan het 

lossen met een kraan. Door de klap 

van de aanrijding van de crossauto 

tegen het gebouw schrok deze werk-

nemer zo dat hij de heftruck te snel 

liet zakken, waar door er een andere 

werkneemster bekneld kwam te zitten 

onder de heftruck. De heftruck moest 

met behulp van hefkussens opgelicht 

worden om de werkneemster te be-

vrijden. In deze laatste opdracht bleek 

de grote moeilijkheid te zitten. 

Niemand

Geen enkele ploeg kreeg het voor el-

kaar om binnen de gestelde speeltijd 

het slachtoffer te redden. Ook de Van 

Asselts niet. Zij werden zaterdag uit-

eindelijk 9de en laatste, maar kunnen 

wel zeggen dat ze 9de van Nederland 

zijn geworden, er deden tenslotte in 

totaal 320 ploegen in deze klasse mee. 

Een ander ploeg uit de regio, Zeist, 

behaalde een 7de plaats. Het feit dat 

er 2 ploegen uit de regio mee deden 

was voor Radio M aanleiding om een 

kijkje te nemen bij de wedstrijden in 

Oudewater. Er zijn diverse interviews 

gemaakt met diverse brandweermen-

sen van Van Asselt en van Zeist. Deze 

fragmenten zijn afgelopen maandag 

op radio M tussen 06.00 en 09.00 uur 

uitgezonden, maar zijn ook nog via 

www.rtvutrecht.nl terug te luisteren.

(Jaap van Es)

De Groenekanse brandweerploeg Van Asselt. 

De Maartensdijkse Tourrally
Vanaf dit jaar is er weer een nieuwe activiteit in de omgeving voor liefhebbers van old-timers.  

De Maartensdijkse Tourrally is een tweedaags evenement en vervangt de eerdere  
Loosdrechtse Tourrally die na 10 jaar de activiteit aan de wilgen hing.

Daniëlle van der Meij en Miche 

Meijer zijn zelf tourrally-liefhebbers 

en stippelden voor het weekend van 

15 en 16 september 2012 een prach-

tige route uit. De rally ging van start 

op de Industrieweg bij Garage van 

der Meij in Maartensdijk en over het 

mooie gebied van de ‘Sallandse Heu-

velrug’ richting de Holterberg. Daar 

wachtte onderaan de berg een diner 

en een gezellige avond alvorens de 

bedden werden opgezocht. De dag 

daarop werd de rit vervolgd over de 

glooiende wegen in een prachtig na-

tuurgebied. Via de Veluwe naar Maar-

tensdijk en ter afsluiting werd met 

zijn allen gegeten in Groenekan.

De deelnemers kijken nu al weer uit naar de Maartensdijkse Tourrally editie 

2013.

Servicecentrum ’t Hoekie – Stichting Animo

Workshop Kaarten maken

Samen creatief bezig zijn. Op 3 ver-

schillende woensdagen in oktober zal 

er een workshop worden geven door 

twee enthousiaste vrijwilligers. Op 

3, 10 en 17 oktober bent u van harte 

welkom van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

De prijs is € 2,50 per keer, inclusief 

materiaal en een kopje kofie. Vooraf 
aanmelden is nodig! 

Eten met je buurtgenoten!

Als maatschappelijke stage organise-

ren scholieren van de Werkplaats een 

aantal lunches voor de buurt. Iedereen 

is van harte welkom. Gezellig met uw 

buurtgenoten aan tafel. De lunch is 

gratis, achteraf gaat er een pet rond 

voor een vrijwillige bijdrage. Wilt u 

graag een lunch meemaken dan kunt 

u zich aanmelden bij het Servicecen-

trum ’t Hoekie! De lunches zijn op 

donderdag 27 sept, 25 okt, 29 nov 

2012 en 7 mrt,  4 apr, 23 mei en 20 

juni 2013 van 12.30 uur tot 13.30 uur.  

Vooraf aanmelden is nodig!

Bingo bij Servicecentrum ‘t Hoekie 

stopt

Wegens teruglopende belangstelling 

stopt de bingo van Servicecentrum ‘t 

Hoekie.  Ook de  bingo van 28 sep-

tember gaat dus niet door. In plaats 

van de bingoavond zal er nu gestart 

worden met spelavonden. De eerste 

spelavond begint op 28 september 

en toegang is gratis. U bent van harte 

welkom om er een gezellige avond 

van te maken!! De deuren zijn vanaf 

20.00 uur geopend. 

Voor meer informatie en aanmeldin-

gen:  Servicecentrum ’t Hoekie, prof. 

Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De 

Bilt, 030-2201702 of via info@ani-

mowerkt.nl 

Brandweerharmonie 
start nieuwe cursussen

‘Fun with Music’, voor kids tussen 7 en 10 jaar, de kans om kennis te ma-

ken met muziek. Ritmes, zingen en elke week een ander instrument uit een 

harmonieorkest leren kennen. In een kleine groep en gezellige sfeer kijken 

of muziek maken iets voor jou is.

Daarnaast begint ‘Start with Music’. Je vindt muziek maken leuk, maar 

weet echt niet welk instrument je het aller leukste vindt? Dan is dit de cursus 

voor jou! Maak kennis met de alt-saxofoon, klarinet, trompet, hoorn, bari-

ton of slagwerk. 3 weken lang oefen en speel je met een ervaren iemand op 

het instrument. Daarna 3 weken op het volgende instrument. Zo kom je er 

achter wat het beste bij je past!

Alle cursussen zijn op vrijdagavond van 19.00 tot 19.45 uur in basisschool 

De Regenboog in De Bilt. Kennismaken en inschrijven vrijdagavond 28 

september tussen 19.00- 19.45 uur. Start: 5 oktober t/m 21 december 2012 

‘Fun with Music’  26 oktober t/m 15 april 2013 ‘Start with Music’. Informa-

tie of al aanmelden? Mail secretariaat@brandweerharmonie.nl of bel met 

het secretariaat Helen van der Vliet tel. 030-2213513

King of the 
Fairies

King of the Fairies speelt Ierse muziek, zowel instrumentaal als vocaal. 

De groep bestaat al ongeveer 25 jaar in steeds wisselende bezettingen. De 

groep heeft zich ontwikkeld tot een band van grote kwaliteit en heeft tal-

loze succesvolle optredens gedaan. De huidige bezetting bestaat uit luit, 
blokluit, viool, harp, accordeon, banjo, bodhrán (Ierse trommel) en gitaar. 
Deze groep speelt vrijdag 28 september in het restaurant ‘Maertenshoek’ 

van Dijckstate. Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur), kosten € 5,50 
(incl. 1 x kofie of thee) Zie ook www.swodebilt.nl

Keramiekcursus
Vorige week woensdag 19 september startte Philipp van der Zeeuw weer 

een nieuwe beginnerscursus keramiek. In zijn atelier aan de Doctor J.J.F. 

Steylingweg 23 Maartensdijk is de sfeer gezellig. Elisabeth en Jolanda zijn 

nieuw en ingespannen bezig met het boetseren van een kop uit klei. Joke 

schildert op de dinsdagavond en zet haar werk, een meisjeshoofd, deze 

avond voort. De ervaren leraar adviseert met mooie teksten waardoor er 

veel gelachen wordt. Aan het einde van de avond tonen de dames trots hun 

werk. Er is nog plaats voor belangstellenden op de woensdagavonden van 

19.30 tot 21.30 uur. [KP]

Elisabeth, Jolanda en Joke tonen trots hun werk.

Plantenkennis en 
Tuinonderhoud

Op dinsdagavond 23 oktober start de cursus plantenkennis bij Pieter de Ko-

ning. U krijgt veel informatie over de eigenschappen en toepassing van zo’n 

140 soorten zoals (kleine) bomen, heesters, hagen, klimplanten en uiteraard 
veel vaste planten. Deze cursusavonden beginnen om 19.30 en eindigt om 

22.00 uur. 

Veel behoefte blijkt er ook te zijn aan de cursus Tuinonderhoud. Niet buiten, 

maar binnen met de kofie erbij, vanuit de invalshoek dat tuinwerk plezierig 
is maar ook niet uit de hand moet lopen. Arbeidsbesparende adviezen horen 

er daarom zeker bij. Deze cursus wordt gegeven op drie maandagavonden 

van af 8 oktober van 19.30 tot 22.00 uur. Voor info c.q. aanmelden: www.

koningtuinen.nl of tel. 0346 282140. 



Wisper heeft
haar aanbod 
verbeterd!

Meld je aan via www.wisper.nl 

of bel 088-0120300.

Toch 

maar doen 

dan?

• 200/200Mbps voor € 40,-/mnd. 

 Dan haalt u ook echt wat in huis!

• Telefonie voor € 0,-/mnd extra.

• Uw order telt gewoon mee voor 

 de 30% die Reggefi ber stelt.

200Mbps: € 40,-/mnd   

600Mbps: € 47,50/mnd   

1Gbps:  € 130,-/mnd

Wisper heeft nieuwe pakketten, allemaal incl. 

volledige installatie en glasvezelmodem met 

WiFi!

Ook Internet 
zonder bellen 
of TV mogelijk.
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Wereldfeest in de Kinderboekenweek

Een middag vol spelletjes
Ontdek de wereld met boeken en spelletjes op het Wereldfeest in de Bibliotheek  

tijdens de Kinderboekenweek. Op woensdag 3 en 10 oktober kunnen kinderen  

vanaf 6 jaar de hele middag knutselen, allerlei leuke spelletjes doen en meedoen aan swingende 

workshops. Het Wereldfeest vindt plaats op woensdag 3 oktober van 13.00 tot 17.30 uur in 

Bibliotheek Bilthoven en op woensdag 10 oktober van 14.30 tot 16.30 uur in Maartensdijk. 

Kinderen kunnen een ontdekkingsreis 

maken boordevol opdrachten langs 

alle denkbare landen. Na aloop krijgt 
iedereen een leuk souvenir mee naar 

huis. Ook worden er Afrikaanse re-

genmakers geknutseld en kunnen kin-

deren de wereld rond puzzelen. Dit 

alles onder het genot van een tropisch 

drankje of een bakje popcorn. Wie 
liever met een kwast aan de slag gaat, 

kan mee schilderen aan een wereld-

wandschildering.

Afrodance4kids is voor kinderen 

vanaf zes jaar en vindt plaats op 
woensdag 3 oktober van 15.30 tot 

16.00 uur en van 16.30 tot 17.00 uur 

in Bibliotheek Bilthoven. Kinderen 

van groep 4 t/m 7 hebben op school 

een gele spelletjeskaart gekregen.  
Voor € 3,- kunnen de kinderen deze 

kaart laten activeren in de bibliotheek 

en de hele middag meedoen met de 

spelletjes en workshops. 

Projectweek Verkeer op  
De Regenboog

Vorige week was er op De Regenboog een projectweek verkeer. De hele week konden alle leerlingen 

stickers verdienen wanneer zij ‘op voeten en ietsen’ naar school kwamen. Dit is een actie van Veilig 
Verkeer Nederland, die ertoe bijdraagt dat kinderen een goed ‘verkeersgevoel’ ontwikkelen. 

Er zijn veel stickers verdiend. Verder 
hebben alle leerlingen deze week veel 

geleerd, gewerkt en geknutseld over 

verkeer. Op woensdag zijn alle ietsen 
gecontroleerd van de kinderen van 

groep 5 t/m 7. 

Aan de hand van een checklist werd 

gekeken of alle onderdelen van de 

iets in orde waren. Speciale aan-

dacht was er dit keer voor de ver-

lichting. Tijdens de ‘donkere’ da-

gen die weer gaan komen is ‘goed 
gezien worden’ erg belangrijk. 
Kleine reparaties werden gelijk ge-

daan door ietsenmaker Mastwijk.  
De meeste ietsen konden door de 
ietskeurmeesters van Veilig Verkeer 
Nederland, Mastwijk tweewielers en 
de politie beloond worden met de 

‘deze iets is OK’-sticker. De Regen-

boog is dan ook erg blij met alle goed-

gekeurde ietsen! 

Streetwise

De projectweek verkeer werd op vrij-
dag afgesloten met Streetwise. Street-
wise is een bijzonder spectaculair 
educatief programma dat door mede-

werkers van de ANWB wordt gege-

ven in en om de school. Tot slot van 

de vrijdag werden de kinderen van de 
school door een echte agent via een 

ilmpje op het digitale schoolbord be-

dankt voor hun inzet en betrokkenheid.  

Met de projectweek over verkeer 
stopt niet de aandacht voor het on-

derwerp op school. Later dit jaar zal 
De Regenboog oficieel het ‘Utrechts 
Veiligheidslabel’ (UVL) gaan beha-

len. Het UVL is een certiicering voor 
scholen die structureel aandacht be-

steden aan verkeersveiligheid. 

Er werden veel ‘deze iets is OK’-stickers uitgedeeld tijdens de controledag.

Open dag bij Scouting Akoteh
Ben jij creatief, sportief, stoer, gezellig, niet bang in het donker of een 
beetje van alles en ben jij een meisje van 6 jaar of ouder en toe aan een 
nieuwe uitdaging? Ga dan naar de open dag van Scouting Akoteh. Het 
nieuwe scouting seizoen is begonnen en daarmee is ook het overvlie-

gen geweest. Hierdoor is bij alle speltakken ruimte voor nieuwe le-

den. De open dag is zaterdag 29 september van 12.00 tot 15.00 uur. 

Scouting Akoteh zit op de hoek van de Sperwerlaan en de Julianalaan.  
Kijk voor meer informatie op www.akoteh.nl.

Jeugd EHBO cursussen
Het Rode Kruis afd. De Bilt organiseert ook dit jaar weer Jeugd EHBO cur-
sussen in Maartensdijk. De cursus Jeugd Eerste Hulp A is bestemd voor jon-

geren van 11 en 12 jaar. De cursus Jeugd EHBO B is bestemd voor jonge-

ren van 13 t/m 15 jaar. De cursussen worden wekelijks op woensdagavond 
gegeven in de recreatieruimte van Toutenburg, Kievitlaan 81-A in Maar-
tensdijk. De cursussen starten op woensdag 26 september 2012 en worden 
t.z.t. afgesloten met een examen. De lestijden zijn van 19.00 tot 19.45 uur. 
Meer infor¬matie en/of aanmelden kan via jannekelam@msn.com of tel. 06 
12876219 of kom naar Toutenburg op 26 september.

Nieuwe bomen in Houdringe
Op donderdag 4 oktober a.s. vanaf 17.00 uur organiseert bso de blauwe okapi een markt op het 

schoolplein van de Sint Michaëlschool. Op die middag zullen er allerlei zelfgemaakte spulletjes 

worden verkocht van gerecycled materiaal. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanplant van 

nieuwe bomen in natuurgebied Houdringe. De markt is voor iedereen toegankelijk.

In samenwerking met het Utrechts 
Landschap leveren de bso-kinderen 

een bijdrage aan een natuurproject in 
Houdringe (De Bilt). Er worden daar 
nieuwe bomen geplant om het land-

schappelijk erfgoed te herstellen. De 
kinderen dragen zo bij aan de natuur 
in hun eigen omgeving. 

Okapi-bomen

Als het geld is ingezameld gaan de 

kinderen de bomen samen met de 

boswachter planten. Het Utrechts 
landschap zorgt voor een bordje 
waarop ‘Mede mogelijk gemaakt 
door de kinderen van bso de blauwe 

okapi’ zal staan. Het groeien van de 
bomen kunnen de kinderen door de 

jaren heen volgen.

Zelfgemaakt 

Bij de blauwe okapi, een natuur-bso 
van skon kinderopvang zijn de kinde-

ren al geruime tijd bezig met het ma-

ken van portemonneetjes, sieraden, 
nestkastjes, bijenhotels en nog veel 
meer. Alles wordt gemaakt van gere-

cycled materiaal en is op 4 oktober te 

koop op de markt. Op de markt zijn 
ook de Kinderkooktuin, het Utrechts 
Landschap, de Natuurwinkel De Bilt 

en Scouting Ben Labre van de partij. 

Kinderen zijn al druk bezig om spullen 
voor de markt te maken.

Kinderbrillendag  

Van Eijken Optiek De Bilt

Kinderen stellen andere eisen aan brillen dan volwassenen. Kinderen ravot-

ten veel waardoor een kindermontuur stevig en tegelijk lexibel moet zijn. 
Bovendien willen kinderen best een bril dragen als deze ‘vet’ en ‘cool’ is. 

Peter van Eijken: ‘De huidige merken spelen daar steeds beter op in. Kin-

derbrillen worden steeds leuker en beter. Om het nog leuker te maken voor 

kinderen organiseren wij op 3 oktober een echte Kinderbrillendag’. Op die 
dag beschikt de opticien over een extra groot assortiment monturen. Alle 

kinderen krijgen een suikerspin en bovendien maken ze kans op leuke prij-
zen met de kleurwedstrijd! 

Ogen

Niet alleen zijn er die dag extra veel kinderbrillen in de winkel, maar ook 
kunnen de ogen van het kind, op afspraak, door een gediplomeerde optome-

trist worden gemeten om te kijken welke glazen er nodig zijn. Van Eijken: 
‘Want juist bij kinderen is het nog belangrijker om de juiste en exacte oog-

meting te verrichten. Door op tijd de juiste bril te dragen, kunnen toekom-

stige oogafwijkingen worden voorkomen’. [HvdB]

Peter van Eijken: ‘Kinderbrillen worden steeds leuker en beter’. 
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Beagle Kampioenschapsclubmatch  
in H.F. Witte Centrum

De Beagle Club Nederland (BCN) organiseerde voor de veertiende keer haar 

Kampioenschapsclubmatch, die dit jaar plaatsvond in het H.F. Witte Centrum in De Bilt.  

Op zondag 16 september was het een komen en gaan van beagles en hun trotse eigenaars.

Theo Viets uit Aalten is secretaris van 

deze show, vertelt hij. En daar gaat 

veel tijd in zitten: ‘We zijn nu al bezig 

met de organisatie van de show voor 

volgend jaar. Zelf heeft hij geen be-

agle meer. ‘Vroeger wel, maar tegen-

woordig woon ik buiten, dus ik heb 

een herder genomen als waakhond. 

De hazen lopen bij mij over het erf 

heen. Een beagle gaat daar achter-

aan.’ Wie een beagle neemt, moet 

beseffen dat het in de eerste plaats 

een jachthond is. ‘Ze zijn nogal ei-

genwijs, maar ook slim. Je moet heel 

consequent zijn bij de opvoeding, 

want ook al mag iets niet, ze blijven 

het proberen. Ze moeten dus goed 

leren luisteren. Je moet er tijd in ste-

ken en naast de kortere wandelingen 

minimaal  een uur per dag een lange 

wandeling met ze maken.’ Een groot 

voordeel van het ras is, dat de beagle 

weinig gezondheidsproblemen heeft. 

‘Bij de keuring wordt gelet op het to-

taalbeeld en het gangwerk, dus hoe de 

hond loopt. Bij beagles zijn alle kleu-

ren toegestaan, maar ze moeten wel 

een gladde, niet doffe vacht hebben.’

Lima

De veertienjarige Corijn Brock staat 

met het jonge teefje Lima van vijf 

maanden te wachten tot Lima aan de 

beurt is. Zij doet mee in de categorie 

babyklas. ‘Mijn ouders runnen vanaf 

dat ik vier jaar was een dierenpension 

voor honden en katten in Haaren en 

ze fokken ook beagles’, vertelt hij. 

‘De dieren die bij ons in pension zit-

ten zijn van mensen die bijvoorbeeld 

met vakantie zijn, hun huis laten ver-

bouwen of in het ziekenhuis liggen.’ 

Terwijl Corijn Lima showt en haar 

door de keurmeester John Finnich 

Pederson uit Denemarken aan een 

nauwkeurig onderzoek laat onderwer-

pen, vertelt Corijns moeder Anjo: ‘Je 

moet de bouw van de hond goed la-

ten zien, dus je probeert hem zo goed 

mogelijk te presenteren.’ De familie 

Brock heeft gemiddeld vier nestjes 

per jaar. ‘De hondjes worden in huis 

opgevoed. Mijn dochter Amber heeft 

een eigen hond, Jesse. Die traint ze 

vaak, met een clicker. Hij kan allerlei 

kunstjes. Je kunt een beagle niet on-

der dwang iets laten doen. Hij vindt 

het gewoon leuk.’ Amber laat Jesse 

allerlei knappe kunstjes doen en ver-

telt ondertussen: ‘Ik doe het rustig aan 

met hem, stapje voor stapje. Ik train 

hem een paar minuutjes, dan speel ik 

met hem, dan weer een paar minuut-

jes trainen, dan met de bal gooien. Ik 

wissel makkelijke en moeilijke kunst-

jes af. Hij kan al een heleboel kunst-

jes van doggy dansen.’  

w

Jesse is 20 maanden oud en doet ook 

mee deze dag, in de tussenklasse. ‘Er 

zijn hier vandaag veel fokkers aan-

wezig’, vertelt Anjo. ‘Het is belang-

rijk om het ras goed te houden. Als 

je een hond wil fokken, moet hij bij 

de tentoonstelling Zeer Goed hebben 

gehaald. Dat betekent niet dat ze per 

se kampioen moeten zijn geworden, 

maar dan zijn het goede honden.’ 

[LvD]

Corijn Brock laat het jonge hondje Lima keuren tijdens de 

Kampioenschapsclubmatch van de Beagle Club Nederland.

Week van de opvoeding bij het CJG De Bilt

Van maandag 1 oktober tot en met 

zondag 7 oktober is het de Week van 

de Opvoeding. Gedurende deze week 

organiseert het Centrum voor Jeugd 

en Gezin (CJG) De Bilt verschillende 

leuke activiteiten voor ouders, opvoe-

ders en kinderen die passen bij het the-

ma van de week: ‘Luister ’s naar me’.

Het CJG is gevestigd in Bilthoven 

aan de Jachtlaan en in Maartensdijk 

aan de Tolakkerweg 217. Tijdens de 

Week van de Opvoeding kunt vrijblij-

vend binnenlopen voor advies over 

opvoeden en opgroeien. 

Kijk op www.cjgdebilt.nl voor de 

exacte locatie en openingstijden. 

Grote kans dat u een clown tegen 

het lijf loopt die de jonge bezoekers 

schminkt en mooie balloniguren 
maakt. De clown is in ieder geval aan-

wezig bij de opening van het nieuwe 

gezondheidscentrum in Maartensdijk 

op woensdag 3 oktober. 

Thema-avond 

Op donderdag 4 oktober organiseert 

het CJG een thema-avond voor ouders 

en opvoeders van basisschoolkinde-

ren uit groep 5 t/m 8 over ‘Positief 

opvoeden’ en ‘Beeldschermgebruik’. 

Het volledige programma vindt u in 

de agenda op www.cjgdebilt.nl.

Dierenkliniek De Bilt 
viert Jubileum

 

Vijf jaar geleden nam dierenarts Marinus Korthals Altes de dierenkliniek 

aan de Looydijk over. Met zijn komst heeft de praktijk een ander verfrissend 

gezicht gekregen. Vorig jaar verhuisde de kliniek naar de nieuwe locatie aan 

de Alfred Nobellaan 441 in De Bilt. De kliniek bestaat uit tot een hecht team 

van 2 dierenartsen en 4 assistentes.

Op zaterdag 6 oktober van 11.00 tot 15.00 uur is er een Open Dag. Iedereen 

die nieuwsgierig is en van dieren houdt, is welkom op deze dag. Voor kin-

deren is er van alles te doen; een speurtocht door de kliniek, een behendig-

heidsparcour voor de hond samen met baasje, springen op een luchtkussen, 

geschminkt worden en ponyrijden.Tevens zijn er informatiestands van een 

kattengedragadviseur, een dierfysiotherapeut, ‘Pas op de kat’ en konijnen-

opvang. 

Schoolkorfbal 2012
Op woensdag 19 en vrijdag 21 sep-

tember jl. vond het jaarlijkse school-

korfbaltoernooi bij KV Nova te 

Larenstein plaats. Op woensdag 

mochten de groepen 3 en 4 voor de 

1e plaats gaan strijden. Waar het weer 

in eerste instantie goed was, bleek dit 

later toch niet het geval. Rond een uur 

of 5 begon het verschrikkelijk hard 

te regenen en te hagelen. Helaas met 

gevolg dat het toernooi vroegtijdig 

moest worden afgebroken.

Op vrijdag was het de beurt aan de 

groepen 7 + 8. Het zonnetje scheen 

en het was dan ook gezellig druk bij 

Nova. Onder leiding van veel vrijwil-

ligers werd er rond 16.00 uur gestart. 

Uiteindelijk bracht het een gelukkige 

winnaar op: Juliana School 3. Alle 

vrijwilligers en de organisatie be-

dankt voor alle inzet!

Woensdag 3 en donderdag 4 oktober 

is het mogelijk om een keer gratis 

mee te traienen. Wel even aanmelden 

via trainen@kvnova.nl

Alle halveinalisten van het schoolkorfbal (groepen 7+8). [foto Henk van de 
Bunt]

Ruime overwinning 
voor DOS

Eindelijk mocht DOS deze competitie aantreden  

op het eigen veld in Westbroek. De tegenstander VIKO  

uit Vianen heeft de Westbroekers de afgelopen seizoenen 

geregeld ontmoet, maar meestal trok VIKO aan het  

langste eind. Deze wedstrijd was het anders.

Marjolein van Zijtveld was nog niet hersteld van haar blessure, zodat Linda 

Nap nu in de basisopstelling startte van een wedstrijd die langzaam op gang 

kwam. Het was Jeroen Groot die pas na negen minuten de score opende. 

Enkele minuten later vergrootte hij de voorsprong naar 2-0. Het aanvals-

spel van DOS zag er verzorgd uit, maar de thuisploeg had geen geluk in de 

afronding. Hierdoor bleef het aantal doelpunten beperkt in de eerste helft. 

Hoewel DOS een duidelijk veldoverwicht had, lukte het niet om VIKO van 

zich af te schudden. Net voor rust bij de stand 6-3 miste DOS een strafworp, 

terwijl Fiducia in de laatste seconden voor de rust wel van 2½ meter wist 

te scoren. Zodoende geen vier doelpunten verschil maar een 6-4 ruststand. 

DOS kwam zeer goed uit de kleedkamer. Het bal- en looptempo ging om-

hoog en het lukte nu wel om afstand te nemen. Binnen tien minuten had 

DOS de voorsprong uitgebreid naar 10-5 en had VIKO het nakijken. DOS 

verzwakte niet en bleef aanvallend goed spelen, waarbij er over veel schij-

ven werd gescoord. Waar DOS vorig seizoen nog teveel afhankelijk was 

van een puntspeler, zijn er nu meerdere scorende spelers. Tegen het einde 

van de wedstrijd bij een stand van 16-9 wist VIKO nog enkele doelpunten 

te scoren. De 17-12 einduitslag geeft duidelijk aan dat DOS deze wedstrijd 

veel sterker was dan VIKO. Dit leidde dan ook tot vrolijke gezichten na 

aloop in het Westbroekse clubhuis. 
DOS 2 speelde voorafgaan tegen het reserveteam van VIKO en was ook 

duidelijk de sterkste. DOS won met 16-9 en is hierdoor weer terug aan de 

kop van de ranglijst.

Volgende week speelt DOS een uitwedstrijd tegen Hebbes. In Utrecht be-

gint de wedstrijd om 15.30 uur.

Nova verliest in Terschuur
Het vlaggenschip van Nova trad afgelopen zaterdag aan 

 tegen koploper Revival. Nova dat dit seizoen op veel punten  

is veranderd, is duidelijk nog zoekende naar de vorm.  

De laatste twee wedstrijden gingen verloren,  

voornamelijk door een gebrek aan doelgerichtheid. 

Tegen Revival stond er desondanks een zeer gemotiveerde ploeg op het 

veld. Het gazon annex speelveld van Revival lag er goed bij en een aange-

naam zonnetje zorgde voor ideale speelcondities. Ondanks een zeer korte 

wedstrijdvoorbereiding (werkzaamheden, ile’s, paarden op de weg) begon 
Nova zeer goed aan het duel; twee doelpogingen zorgden voor een 0-2 voor-

sprong. Bij vlagen liet de ploeg zien waartoe zij in staat is, maar de fases 

waarin het concentratieniveau daalde, zorgden ervoor dat Revival aan het 

eind van de eerste helft een 5-7 voorsprong kon laten noteren.

De tweede helft kende een stug begin voor Nova, dat moeite had de korf te 

vinden. Revival wist het gat gaandeweg te vergroten naar zes doelpunten, 

maar van opgeven was bij Nova geen sprake. Tot het eindsignaal werd er 

geknokt door de spelers van Nova, maar men miste het vermogen om het tij 

te keren. Bij een 13-9 stand loot de prima leidende scheidsrechter voor het 
einde van de wedstrijd.

De schakels binnen dit vernieuwde team beginnen langzaam in elkaar te 

vallen wat vertrouwen geeft voor komende weken. Volgende week staat er 

een zeer belangrijk duel op het programma, er wordt dan op eigen bodem 

gespeeld tegen Woudenberg, dat een punt meer heeft dan Nova. Een heus 

degradatieduel dus. Voorafgaand aan deze wedstrijd speelt Nova 2 tegen 

medekoploper Wageningen, ook voor hen dus een belangrijke middag.
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Gebroeders van Ginkel trekken 
samen Tweemaal Zes-kar

door Martijn Nekkers

Met ingang van het nieuwe korfbalseizoen staan de gebroeders Arjen en Maarten van Ginkel 

gezamenlijk als hoofdtrainers voor de Tweemaal Zes selectie. Zij volgen trainer Remco Ontijt op die 

na één jaar TZ al weer is verdwenen. Toen in februari duidelijk werd dat Ontijt zou vertrekken was 

het al rijkelijk laat om een nieuwe trainer van buiten aan te trekken voor het nieuwe seizoen. 

Arjen van Ginkel: ‘Ik heb toen aan-

geven dat ik de kar wel wilde trek-

ken maar dan samen met mijn broer.’ 

Maarten: ‘Ik ben daar graag inge-

sprongen. Ik had er net een sabatical 

jaar opzitten en ik vind het coachen 

heel erg leuk. Zowel in mijn werk 

als in de sport werk ik graag met ta-

lentvolle mensen. Daar wil ik zo veel 

mogelijk uithalen. Op deze manier 

vind ik een balans tussen werk en 

vrije tijd.’ Samen willen de broers de 

selectie een stapje hoger brengen. Als 

groep maar ook individueel. Ze heb-

ben in het verleden al eerder samen-

gewerkt als trainer voor TZ.

Clubmensen

Maarten van Ginkel (44) is in het da-

gelijkse leven directeur van Control, 

een bedrijf dat op interim basis dien-

sten verleent aan het bedrijfsleven. 

Broer Arjen van Ginkel (46) inan-

cieel hoofd van de administratie van 

Bouwfonds Ontwikkeling. Beiden 

zijn echte clubmensen. Ze speelden 

jarenlang samen in het eerste team 

van de Maartensdijkse vereniging.

Waarom is het eigenlijk mis gegaan 

met de vorige trainer? Volgens de 

broers komt het er op neer dat deze 

toch moeite had om zijn ambitie over 

te brengen op de groep. De resultaat-

verwachting was te hoog. Arjen: ‘Zijn 

ideeën waren goed. Daarvan zullen 

wij ook dingen overnemen in onze ei-

gen aanpak. De methode lag ook niet 

ter discussie. Het ligt achteraf best 

heel genuanceerd.’

Assistent-trainers

Wat vonden de spelers van deze wis-

seling van trainer? Maarten: ‘Dat was 

voor mij wel een voorwaarde om hier 

aan te beginnen. Ik wilde dat men 

eerst de spelers zou vragen hoe die er 

tegenover stonden. Maar deze nieuwe 

opzet is door de selectie alleen maar 

positief ontvangen.’ Nieuw is ook 

dat er wordt gewerkt met assistent-

trainers die individueel spelers gaan 

begeleiden. In groepjes van vier of 

zes wordt er dan getraind. Daarvoor 

is bijvoorbeeld ex topspeelster Merle 

van Rijn aangetrokken Zij is vooral 

heel goed in het spel rond de korf. 

Maar ook Frank Timmer en Anita 

Broekhuizen gaan met individuele 

spelers aan de gang. Alle twee wa-

ren ze jarenlang heel goede spelers in 

het eerste team van TZ.  Beiden zijn 

ze fysiotherapeut en om de week be-

schikbaar voor de verzorging van de 

spelers van de selectie. Daarnaast zijn 

ze ook nog reservespeler bij het twee-

de team. ‘Korfbal is eigenlijk een hele 

technische sport, maar ook een denk-

sport’, leggen de trainers uit, ‘Je moet 

steeds anticiperen op je tegenstander 

en proberen hem of haar een stap voor 

te blijven, vooral bij het spel rond de 

korf. Dat proberen we door die indi-

viduele training te verbeteren bij onze 

spelers. Je ziet dat er steeds meer ge-

specialiseerd wordt in aanvallend en 

verdedigend spel’

Inwisselbaar

De broers gaan samen de trainingen 

in het veld en in de zaal verzorgen. Na 

een uur neemt Maarten dan het eer-

ste en Arjen het tweede team voor z’n 

rekening. De coaching op zaterdag 

doen beiden bij hun eigen team. Den-

ken ze allebei hetzelfde over korfbal. 

‘In beginsel wel’, is het eendrachtige 

antwoord van de broers. ‘We doen 

dit helemaal samen.’ Zijn ze in feite 

inwisselbaar? Ook hier weer een vol-

mondig ja van de broers.’Maar mis-

schien leggen we ieder wat eigen ac-

centen in de aanpak. En natuurlijk is 

er altijd de verantwoordelijkheid voor 

het eigen team’. Hebben ze nooit eens 

ruzie? Arjen: ‘Af en toe, maar nooit 

over korfbal’. We zien elkaar ook bui-

ten TZ vaak genoeg.’ De verhouding 

blijkt verder uitstekend. Zo waren ze 

samen met hun gezinnen de afgelo-

pen zomer bij de Olympische Spelen 

in Londen.

Ambitie

Wat is de ambitie van de trainers voor 

dit seizoen? Beide teams komen nu 

uit in de overgangsklasse. Maarten 

wil met het 1e team zowel in het veld 

als in de zaal een stabiele overgangs-

klasser worden en bij de eerste vier 

eindigen. Arjen hoopt zich met zijn 

2e team dit jaar te kunnen handhaven 

in het veld en in de zaal kampioen te 

worden. ‘Dat moet kunnen lukken, 

vorig jaar eindigden ze op de tweede 

plaats.’ Het is de verenigingsdoelstel-

ling om een stabiele overgangsklasser 

te zijn. Binnen die kaders stellen de 

broers hun eigen doelstellingen. Maar 

met een goede lichting spelers kan het 

zo uitkomen dat TZ in de toekomst 

weer in de hoofdklasse terugkomt. 

Maar belangrijk voor dit jaar vinden 

de trainers vooral dat iedereen gezond 

en blessurevrij blijft. De selectie is 

nu 18 m/v groot en dat is geen hele 

brede basis. Hebben de beide trainers 

nog wensen? Dat blijkt dan vooral 

een betere zaalaccommodatie te zijn. 

De Vierstee is eigenlijk niet meer ge-

schikt. Er zijn al een hele tijd plannen 

voor een nieuwe zaal. Wat Arjen en 

Maarten betreft mag die er heel gauw 

komen. Over het eigen veldcomplex 

zijn ze daarentegen dik tevreden. 

In ieder geval hopen beiden dit jaar 

hun steentje bij te kunnen dragen aan 

‘hun’ club Tweemaal Zes.

Maarten en Arjen van Ginkel, trainers van de selectie van Tweemaal Zes.

Drie hattricks voor en bij SVM
Onder leiding van scheidsrechter de Jong zette SVM direct al veel druk op tegenstander  

Fortius uit Amsterdam. Dat het nog ruim 15 minuten duurde voordat SVM  

aan een monsterscore begon lag meer aan SVM dan aan Fortius.

SVM speelde nog zonder de van een 

blessure herstellende Sjoerd Burgers, 

maar weer met aanvoerder Kevin van 

Dronkelaar als regisseur in het veld. 

Roy Wijman voetbalde weer op het 

middenveld. SVM speelde de eerste 

15 minuten nog te slordig en vaak te 

gehaast. 

Het wachten was op de openings-

treffer. Die kwam na een kleine 20 

minuten toen Roy Wijman Tom Jan-

sen goed vrij speelde. SVM ging op 

jacht naar meer treffers. Roy Wijman 

scoorde de 2-0 uit een prachtige pass 

van Björn Engel. Heel af en toe kwam 

er ook aanval van Fortius. SVM kreeg 

de smaak te pakken en voerde de 

score op naar 3-0 door een score van 

Mike de Kok. Tom Jansen tekende 

vlak voor rust voor de 4-0 na knap 

aangeven van Mike de Kok.

Na de theepauze ging SVM door 

met het opvoeren van de score ter-

wijl Fortius probeerde. met te zware 

overtredingen om dat te beletten. 

In de 55ste minuut maakte alweer 

Tom Jansen zijn doelpunt. Diederik 

Hafkemeijer verving Djoey Engel 

en even later kwam Arjan Grooten-

dorst in het veld voor de goed spe-

lende Björn Engel .Het wachten was 

(alweer) op de doelpunten. Eerst 

scoorde de hardwerkende Erik Rö-

ling (die even later gewisseld werd 

voor Jeroen Geurtsen) de 6-0. Mike 

de Kok maakte de 7-0 met dank aan 

Kevin van Dronkelaar.Fortius speelde 

toen al met 1 man minder. De SVM 

aanhang riep toen al ‘tien tien’. Tom 

Jansen bediende het publiek met de 

8-0 en even later kwam de ‘Diederik 

Hafkemeijer show’: de 9-0 en de 10-

0. Nog was de scoringsdrift niet op: 

11-0 Mike de Kok en weer Diederik 

Hafkemeijer de 12-0. Hattricks van 

Mike de Kok,Tom Jansen en Diede-

rik Hafkemeijer. De tegenstander be-

eindigde de wedstrijd met 9 spelers! 

SVM klimt hierdoor naar de 2e plaats 

in de stand na 4 wedstrijden spelen.

Ook SVM-2 deed goede zaken door 

met 2-1 te winnen van UVV 2 en 

langzaam maar zeker naar de top in 

die klasse te klimmen. SVM 1 speelt 

de volgende week in en tegen Maars-

sen. 

De aanvallers van SVM scoorden er lustig op los tegen het zwakke Fortius. 

De bezoekers uit Amsterdam werden met maar liefst 12-0 verslagen. [foto 

Jeroen Kemp]

Salvo - Promotietoernooi
Volleybalvereniging Salvo ‘67 uit Maartensdijk organiseert het traditionele 

herfsttoernooi. Dit jaarlijks terugkerende sportieve evenement, dat open 

staat voor elk bedrijf-, familie-, vrienden-, sport- of buurtteam uit de regio, 

wordt dit jaar op Vrijdag 26 oktober 2012 gespeeld en wordt mede mogelijk 

gemaakt door een inanciële bijdrage van het Fonds Sportbevordering de 
Bilt.

Men kan met collega’s, familie, vrienden of buurtgenoten lekker met elkaar 

een balletje slaan en na aloop wat napraten in de bar van De Vierstee door 
als team in te schrijven! Dus doe je best een eigen team te vormen met je 

familie, collega’s/medestudenten of straat/buurt.

Het toernooi kent een recreantenpoule, een poule voor gevorderden en een 

poule voor competitiespelers. Bij een beperkt aantal inschrijvingen zullen 

de teams in slechts 2 poules ingedeeld worden. Een team telt 6 personen, bij 

voorkeur met 2 vrouwen in het veld. De wedstrijden beginnen rond 19.00 

uur, de prijsuitreiking is rond 23.00 uur. Het aantal teams dat maximaal mee 

kan doen is 20, dus een snelle aanmelding kan nuttig zijn. De kosten per 

team bedragen 15 euro. De aanmelding sluit op 12 oktober 2012.

Aanmelden kan bij: eric.landwaart@online.nl of adenanjo@online.nl

Zie ook www.salvo67.nl

Voordrachten gevraagd 
voor Sportgala

De Werkgroep Bilts Sportgala vraagt om met voordachten 

te komen voor de editie van 2013. Het gaat om sporters 

die in (de loop van) 2012 dusdanige sportprestaties hebben 

neergezet, dat verenigingen, of individuele personen, 

deze sporters/ploegen willen voordragen voor sportman, 

sportvrouw, sporttalent en sportploeg van het jaar.

De werkgroep wil trachten op het gala, dat op vrijdag 25 januari plaatsvindt 

in het H.F. Witte centrum, dit keer ook bewegende beelden te tonen. De 

organisatie heeft meer tijd nodig om deze beelden te verkrijgen en te be-

werken, daarom wordt iedereen gevraagd om de voordrachten zo spoedig 

mogelijk te doen en niet te wachten tot het einde van het jaar. Uiteraard kan 

dat altijd nog gedaan worden als een sporter of sportploeg in de komende 

vier maanden nog goede prestaties levert.

Het voordrachtformulier kan ingevuld worden op de website van de Biltse 

Sport Federatie (www.bsfnet.nl/voordrachtformulier-sportgala), en direct 

digitaal worden ingestuurd. 
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Let op!  prijzen gewijzigd

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

GEFELICITEERD!

Lieve Terry. Alvast van harte gefeliciteerd  
met je 18e verjaardag. Maak er een onvergetelijk feest van.

Te koop aangeboden

QUAD 110 cm³. € 350,-. Tel. 
06-10766800

4 AUTOBANDEN z.g.a.n. 
225/65 R 17. Vraagprijs 
€ 175,-. Tel. 06-10881380 
Holl. Rading

Zwart lederen heren jack 
(Nickolson) zware uitvoering 
(mt. Large). € 75,-. Tel. 035-
8200359 / 06-16641083

In goede staat verkerende 
Fischer XTR Carve Plus Skies 
met Marker bindingen, leng-
te 180 cm. € 49,-. Tel. 030-
2286182

Bamboestokken c.a. 2 m. 
(bijv. geleiders planten) c.a. 60 
stuks. € 2,-. Tel. 06-22189277

Een kunststof ligbed, 
hoofdsteun verstelbaar. 
Verplaatsbaar op wielen tevens 
te gebruiken als ligstoel. 
€ 20,-. Tel. 030-2286278.

Super leuke Nijntjes loopwa-
gen, zeer stabiel. Bij het lopen 
kan Nijntje en het beertje op en 
neer. € 20,-. Tel. 06-13044754

Loopwagen V-tech met alle-
maal leuke geluidjes van 
een soort piano. € 15,-. Tel. 
06-13044754

4 Mooie verschillende dame-
shoedjes. Merk o.a. KayBee, 
HTB. € 10,- p.s. Tel. 0346-
212963

2 Poppen met porseleinen 
hoofdjes. € 7,50 p.s. Tel. 0346-
212963

Mooie commode kleur grenen/
licht blauw veel opbergruimte 
incl. 3 rieten opbergmanden 
ziet er netjes uit. € 40,-. Tel. 
06-14147198

Witte voet voor onder een 
vogelkooi, h72xb44x23,5 
cm z.g.a.n. € 10,-. Tel. 
06-14147198

Prenatal logeerbed met matras 
met draagtas. € 25,-. Buggy 
met regenhoes. € 12,50. Tel. 
030-2291160

Zeer goede staat droogmolen 
met grondanker. € 20,-. Tel. 
06-29023506

Satelliet ontvanger Nokia 9500 
voor free to air zenders. € 25,-. 
Molenwiek 10, Maartensdijk

Nieuwe contactgrill in de 
doos. € 19,50. Woezel en pip 
kubus in de doos. Van € 12,95 
nu voor € 4,-. Tel. 06-5466550

Goed uitziende kinderledikant 
afm. 120 x60 cm. Kleur: Beige 
met matras. € 30,-. Tel. 0346-
214084

Zinken grijze gieter voor in de 
tuin als decoratie of iets derge-
lijks. € 15,-. Tel. 0346-214084

Prachtige poppen-/kasteelhuis. 
Voor de leeftijd van 4-8 jaar. 
€ 45,-. Tel. 06-29023506

Nieuwe ponshulp (nog in ver-
pakking) ‘Carl’. € 12,-. Tel. 
030-2202996

Zwarte attachékoffer (nieuw) 
afm. 44x32x10 cm. € 10,-. Tel. 
030-2202996

Houten tafeltje 35x35x35 cm. 
€ 5,00. Tel. 030-2202996

Bruin leren dameslaarzen, 
nieuw. Maat 39. € 125,- voor 
€ 49,-. Tel. 030-2202996

Te koop/huur gevraagd

Gezocht: een nette 
VOLKSTUIN ( 60-80 m2 )in 
de buurt van De Bilt. Graag 
een mail naar harheij@case-
ma.nl 

Gevraagd: kleine stenen 
MOZAÏEKSTEENTJES max 
3-3 cm. Kleine vergoeding is 
mogelijk. graag een mail naar 
harheij@casema.nl

Fietsen/brommers

Meisjesfiets roze, tot ca. 8 jaar. 
€ 10,-. Tuin-glij baan. € 10,-. 
Tel. 06-22189277

Personeel gevraagd

HUISHOUDELIJKE hulp 
gevraagd voor 2 of 3 uur per 
week. Tel. 0346-211978

Cycle store Maartensdijk 
zoekt een nieuwe fulltime col-
lega, zie pag. 16

Personeel aangeboden

Za 29-09-12 van 
10.00-14.00 uur grote 
I N B O E D E LV E R K O O P, 
Fazantlaan 16 in 
Maartensdijk. O.a. huisraad, 
meubelen,servies, gereed-
schap, dvd’s video’s, lp’s , 
speelgoed en nog veel meer 
kom gewoon even kijken. 

Tijd om de TUIN op orde te 
maken voor de winter: bollen, 
snoeien, bladeren enz.
Ook voor eenv. klussen 
in/ om het huis. Bel Rein: 
06-82004441

Sport- en relaxmassage 30 
of 60 minuten. Off. Gecert. 
ACTIE!! Eerste keer halve 
prijs. Tel. 06-53529024 
Valklaan 38, M’dijk

Diversen

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

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptopproble-

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

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan
18 Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00
Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 
beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, afschei-
dingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-
opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

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

06-54967985

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor auto's 
en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl Tegen 
inlevering van deze advertentie krijgt u tijdens een complete 
gezichtsbehandeling van € 49,50 een gratis collageen anti rim-
pel oogmasker. Actie geldig t/m 30-09-2012. Spoorlaan 66, 
Bilthoven. Tel: 06-10666673

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie 
van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Tuinservice van Vliet 06-54751296 vrij- en zaterdag verkoop 
N. Weteringseweg 34. Nu weer volop planten: violen, heide, 
skimmia, viburnum, etc. Coniferen, taxus, laulier, buxus, groot 
en klein, verder van alles voor uw tuin. ook...... voor een snoei-, 
opknap-, herfstbeurt.

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn is coach in 
leerprocessen van  hoog)begaafden. Telefoon 030-2258350; 
www.MPGcoaching.nl  

Cursussen/Trainingen

Workshops tekenen, schilderen, aquarelleren. Ervaren 
docent/beeldend kunstenaar geeft in Bilthoven, op een mooie 
locatie, genoemde workshops. Geschikt voor bedrijf, bank, 
team,vrienden enz. Groepen van 2 t/m 10 personen. Inclusief 
materiaal en koffie en lunch overdag en koffie ‘s avonds! Ook 
privéles mogelijk. Wilt u meer weten? Tel. 030 2292461 

5 avonden: cursus voor liefdesrelaties. Albert en Monique 
Mizee starten ‘ik heb je lief’ op 27 september. In deze cursus 
ervaar je samen een andere manier van elkaar ontmoeten. Bij 
Maelique, Looijdijk 146 in de Bilt. Voor opgave + info: www.
maelique.nl of 06-48509921

Gratis proeflessen qigong en taichi. Wil je preventief aan je 
gezondheid werken? Probeer dan qigong eens. Of taichi als je 
al wat verder bent. Deze energie-oefeningen werken direct op je 
meridianen. Veel aandacht voor medische en meditatieve kant. 
Yin in Yang organiseert op vrijdag 28 sept. gratis proeflessen 
(17.00 en 19.45u). De lessen worden gegeven in De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, De Bilt. Aanmeldingen en info: 06-22918560, 
les@yininyang.nl

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

Ouderenraad De Bilt vergadert
De Ouderenraad van De Bilt vergadert woensdag 3 oktober, om 14.00 uur in 
de Coesfeldzaal in het gemeentehuis (Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven).  

De Ouderenraad behartigt de belangen van oudere bewoners in de gemeente en 
adviseert daarover het College en de Gemeenteraad. Een week voor de verga-
dering wordt de deinitieve agenda gepubliceerd op de website van de Ouderen-
raad: www.ouderenraad-debilt.nl. De vergaderingen zijn openbaar.

Taizéviering
Zondagavond 30 september a.s. om 19.30 uur is er 
in de Immanuëlkerk in De Bilt, Soestdijkseweg-
Zuid nr. 49 weer een Taizéviering met koor en  
instrumentalisten. 
Een dienst met zingen en bidden en een lange me-
ditatiestilte, waarbij je kunt zitten op een stoel, of 
voorin op de grond zoals in Taizé de gewoonte is.

Soei-bijeenkomst
 
Op zondag 30 september verzorgt het Soei Cen-
trum Utrecht/Bilthoven een universele eredienst in 
Huize het Oosten, ingang Jan Steenlaan 25, Biltho-
ven. Aanvang 11.00 uur. Het thema is: ‘Vrijheid in 
verbondenheid’.
Het Soeisme is een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, respect voor alle 
religies en het bewust ervaren van het dagelijks le-
ven als bron van spirituele groei. (www.soei.nl)

Middagdienstthema Liefde
Op zondag 30 september a.s. om 17.00 uur start de PKN gemeente Maartensdijk/
Hollandsche Rading weer met een serie middagdiensten in de Ontmoetingskerk, 
Koningin Julianalaan 26 te Maartensdijk. 

Aan deze eerste dienst met als thema ‘Liefde’ wordt medewerking verleend door 
het Praisekoor en de Praiseband uit Loosdrecht. Na aloop van de dienst is er 
nog een moment van ontmoeting en kan er worden nagepraat.

Westbroek ontmoet

Dinsdagmiddag 2 oktober presenteert dhr. Kees Lam ‘Herinneringen aan Acht-
tienhoven’. Westbroek Ontmoet u graag weer van 14.30 tot 16.30 uur in het 
verbouwde Dorpshuis. De kosten zijn 3 euro, inclusief een kop kofie of thee. 
Wanneer u wél wilt komen, maar niet weet hoe, kunt u vervoer regelen via de 
familie Wijnen, tel: 0346 281481. Ook wanneer u niet in Westbroek woont, bent 
u van harte welkom.

Filmgroep Centrum

Op 2 oktober staat bij videoclub Filmgroep Centrum ‘leden voor leden’ op het 
programma. In deze serie vertonen enkele leden hun videoilms; ze lichten hierbij 
toe hoe deze tot stand zijn gekomen. De bijeenkomst wordt gehouden in het De 
Duiventil, Jasmijnstraat 26, De Bilt en begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn 
welkom. Meer informatie: ilmgroepcentrum.nl
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advertentie

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

Voordaanheren laten HGC ontsnappen
De heren van hockeyclub Voordaan hebben in een spannende en goede eerste thuiswedstrijd aan het 

kortste eind getrokken. HGC uit Den Haag wist in een doelpuntrijke slotfase met 3-4 te winnen. De 

dames van Voordaan wisten wel te winnen en pakten hiermee de eerste volle winst dit seizoen.

De Groenekanse dames waren in Nij-

megen de thuisploeg Union de baas. 

Voordaan creëerde veel kansen in 

de eerste helft. Na een kwartier was 

het uitblinkster Maxime Terberg die 

met een fraaie solo langs drie ver-

dedigsters de score opende met haar 

backhand. Uit één van de spaarzame 

Nijmeegse aanvallen viel nog voor 

rust de gelijkmaker: 1-1. Na rust 

bleef Voordaan sterker en maakte 

Emma Drouen 1-2. Snel viel toch 

weer de gelijkmaker: 2-2. Voordaan 

zette nogmaals aan en via Dido Prins 

werd het 2-3. Voordaan kwam nu niet 

meer in de problemen mede door het 

sterke spel van Anne Wijkstra cen-

traal achterin. Tien minuten voor tijd 

zette Charlotte Loozen de eindstand 

op het bord via een door haar zelf 

geforceerde strafbal: 2-4. Assistent 

Coach Martijn Muller: ‘De overwin-

ning vandaag was dik verdiend. Het 

is mooi om te zien dat het groeipro-

ces nu tot de eerste overwinning heeft 

geleid. We hebben veel kansen gecre-

eerd en ondanks dat we Union lieten 

terugkomen hebben we de wedstrijd 

goed uitgespeeld. We leren elke week 

weer wat. Nu deze lessen blijven 

meenemen.’

Slotfase 

De heren van Voordaan schotelden 

het vele publiek een goede wedstrijd 

voor. Voordaan opende de eerste 10 

minuten met enkele mooie aanvallen 

echter de bal viel tot twee keer net 

niet goed bij de tweede paal. Aan de 

andere kant was het Voordaan goalie 

Wytse Engelsman die enkele Haagse 

aanvallen onschadelijk maakte. Voor-

daan kwam uiteindelijk terecht op 

voorsprong. Rik Doesburg contro-

leerde een hoge pass mooi en pas-

seerde op snelheid drie verdedigsters 

om vervolgens de bal hard in de lange 

hoek te slaan: 1-0. Voor rust maakte 

HGC gelijk. De eerste corner werd 

door de Nieuw Zeelandse olympiër 

Richard binnen getikt.

Petherick 

De eerste 10 minuten na rust waren 

voor HGC. De Engelse international 

Barry Middleton maakte van dichtbij 

1-2. Voordaan leek aangeslagen maar 

wist zich uitstekend te herstellen. Met 

geconcentreerd verdedigen en sterk 

aanvalsspel werd het initiatief terug 

veroverd. 

Er waren diverse goede mogelijkhe-

den maar het duurde uiteindelijk tot 

vier minuten voor tijd voor de gelijk-

maker viel. Stijn van ’t Hek was weer 

op rechtsbuiten zijn tegenstander 

de baas en kon alleen maar met een 

overtreding worden tegen gehouden. 

De strafcorner werd met een fraaie 

ingestudeerde variant door Rik Does-

burg benut: 2-2. Voordaan leek haar 

eerste punt te pakken en gezien het 

spelbeeld met uitzicht op meer. Dit 

mocht echter niet zo zijn. Een van 

richting veranderde voorzet werd on-

gelukkig door Adriaan Stolk achter 

zijn eigen keeper getikt. Voordaan 

nam meer risico’s en uit de ontstane 

ruimte verdubbelde HGC de voor-

sprong: 2-4. De in de slotseconde be-

nutte strafcorner van Hans Claassen 

bepaalde de eindstand 3-4. Na aloop 
werd uitblinker Rik van Doesburg tot 

‘Volvo Buitenweg’ man of the match 

verkozen. De champagne voor de eer-

ste punten zal echter nog even op zich 

moeten wachten.

Genoten

Coach Peter Kalfsterman: ‘We heb-

ben vandaag prima gespeeld. Alles 

klopte. Veel inzet en concentratie, de 

juiste tactiek. Spijtig dat we de tegen-

stander met de punten naar huis laten 

gaan. Dit zijn de wedstrijden waarin 

we de punten moeten pakken en ge-

zien het wedstrijdbeeld hadden we 

daar zeker aanspraak op. Ik heb ech-

ter genoten van het team en we gaan 

deze week weer hard trainen voor de 

ontmoeting met landskampioen Am-

sterdam a.s. zondag!’. Volgende week 

ontvangen de dames van Voordaan 

koploper QZ thuis (12.45 uur) en 

spelen de heren uit tegen Amsterdam 

(14.45 uur).

Voordaanspeler Maarten Nyst gooit al zijn kracht in de strijd. (foto www.guidovanderburg.com)

FC De Bilt op winst
Na de 10-0 overwinning van vorige week op DOSC, stond afgelopen zaterdag de uitwedstrijd bij 

SVMM op het programma. Voor de zaterdagtak van FC De Bilt is dit zeker geen onbekende.

Ondanks dat SVMM vorig seizoen 

één van de concurrenten van de Bilt 

was in de strijd voor het ontlopen van 

degradatie, wist de ploeg uit Maarn 

twee keer simpel te winnen van De 

Bilt. FC de Bilt heeft de drie voor-

gaande wedstrijden gewonnen en was 

voor de wedstrijd de koploper van de 

vierde klasse E.

Via met name Bobby Reijerse kwam 

FC De Bilt deze middag uitstekend 

uit de startblokken. Binnen vijf minu-

ten konden er al drie kansen worden 

genoteerd voor de centrale midden-

velder. Waar de eerste nog gekeerd 

kon worden door de keeper en de 

tweede kans, een schot van buiten het 

strafschopgebied, op de onderkant 

van de lat terecht kwam, was het de 

derde keer wel raak. Niet veel later 

verdubbelde Mike Versloot de score 

met een voor hem typerende actie, 

0-2. In plaats van de score nog ver-

der uit te breiden, zoals vorige week 

tegen DOSC, verkleinde SVMM net 

voor de rust de marge tot één doel-

punt verschil.

Na de rust scoorde Bobby al vrij snel 

zijn tweede goal van de middag. Na-

dat doelman Imco van Elk een aantal 

minuten later in een 1-tegen-1 situatie 

de spits van SVMM te slim af was, 

werd hij daarna wel verrast door een 

kopbal uit een makkelijk gegeven 

vrije trap. In het vervolg zorgde FC 

De Bilt ervoor dat de voorsprong niet 

meer in gevaar kwam. Via een vrije 

trap van Erwin Korthals en een mooie 

stiftbal van Mike, die alweer zijn ne-

gende van het seizoen maakte, liep 

De Bilt uit naar een comfortabele 

2-5. De bij SVMM ingevallen spits 

tekende met een droge schuiver voor 

de verdiende 3-5 eindstand.

Een goede uitoverwinning tegen een 

hardwerkend SVMM. Defensief ging 

het een keer wat minder, maar de Bilt 

kon leunen op de makkelijk scorende 

voorhoede. Volgende week komt het 

nog ongeslagen Scherpenzeel naar de 

Bilt. (Marc Schuurman)

Centrals speelt om 
plaats in hoofdklasse

Zaterdag jl. won Robur/Apeldoorn twee keer van  

Pirates/Amsterdam. Het gevolg is, dat Centrals 

tweede blijft en gaat spelen tegen Twins uit  

Oosterhout om een plaats in de Hoofdklasse.

Het wonder bleef uit. Robur won twee keer, terwijl Centrals verloor en won 

van Roef uit Moergestel. In de eerste wedstrijd maakt Centrals pas in de 7e 

inning gelijk, doordat Stephanie Ruiter scoorde op een honkslag van Eva 

Voortman. In de tiebreak ging het opnieuw, voor de derde keer dit seizoen 

in de beslissende inning mis en weer was het coachen op zijn minst opmer-

kelijk. Centrals verloor de wedstrijd met 3-1. Lindsey Vanderlugt pitchte 

uitstekend.

De tweede wedstrijd bleef lang in evenwicht, met Eva Voortman als pitcher. 

Na een 1-0 achterstand werd het in de 5e en 6e inning 6-1. Het slaan ging 

nu veel beter, dan in de eerste wedstrijd, waar veel ballen werden gevangen 

door Roef. Slaan is overigens het zwakke punt van het grootste deel van 

het team. Verdedigend zijn de meiden sterk, maar aanvallend zijn er 3 tot 4 

speelsters, die een goed slaggemiddelde hebben. Mocht Centrals promove-

ren, dan zal daar versterking moeten komen.

A.s. zaterdag speelt het team de 

1e van mogelijk 5 wedstrijden om 

een plaats in de Hoofdklasse te-

gen Twins, de een na laatste van de 

hoofdklasse. UVV degradeerde dus 

er zijn kansen dat midden-Nederland 

terugkeert op het hoogste niveau.

(Bertus Voortman)

Hairdesque sponsort TZ
Hairdesque, de kapsalon van Christa 

Spaan, gevestigd op het Maertens-

plein in Maartensdijk, is sponsor 

geworden van Tweemaal Zes. Hair-

desque draagt op deze manier TZ een 

warm hart toe en ondersteunt de club 

op deze manier. Aan de andere kant 

is dit een mooie gelegenheid om te 

laten zien aan een groot publiek, wat 

ze kan. Hairdesque knipt krullen in je 

haar! TZ is trots op weer een sponsor 

uit de eigen gemeenschap.

Eigenaar Christa met TZ 3, het team 

wat de gesponsorde shirts draagt, 

bij het reclamebord het veld. (Johan 

Rijksen)

FC

DE BILT

sPorTPArK WelTeVreden

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

schildersbedrijf
joh. van doorn

FC DE BILT

SCHERPENZEEL

zaterdag

29 september

aanvang: 15.00
uur
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke feestgelegenheid

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

Paddenstoelenwandelingen IVN 
Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de piek ligt toch duidelijk in de herfst.  

Wanneer en in welke aantallen paddenstoelen precies boven de grond komen,  

hangt af van temperatuur en vochtigheid. Wilt u zich laten verrassen door wat de  

natuur in petto heeft? Ga dan met de gidsen van het IVN De Bilt mee op pad.

Tijdens een tweetal wandelingen van 

ongeveer 2 uur vertellen zij over het 

ontstaan en de functie van padden-

stoelen en hoe ze te herkennen zijn. 

De wandelingen zijn gratis. Aanmel-

den vooraf is niet nodig. 

Zondag 30 september in het Ridder-

oordse bos is de start om 11.00 uur op 

de parkeerplaats aan de Gezichtslaan 

in Bilthoven. Inlichtingen bij Ina van 

den Berge (030 2286511) of Enrico 

van Barneveld (06 33930797). Zon-

dag 21 oktober op Landgoed Sand-

wijck is het vertrek om 11.00 uur bij 

het toegangshek van Landgoed Sand-

wijck, Utrechtseweg 305, De Bilt. 

Inlichtingen bij Roel Maas-Bakker 

(030 2721611) of Enrico van Barne-

veld (06 33930797). Honden worden 

niet toegelaten op Sandwijck. Zie ook 

www.ivndebilt.nl Reuzenzwam

Nostalgie bij Boschoord
De komende week zijn er veel schapen te vinden bij de Hilversumse Golfclub. zo’n 230 schapen 

grazen daar onder toeziend oog van een schaapsherder en zijn honden. Zowel bij restaurant 

Boschoord als op de Hilversumse golfclub aan de Zwarte Weg van Hollandsche Rading wordt de 

groenstrook op natuurlijke wijze gekortwiekt. 

Maatschappelijk verantwoord grasmaaien. (foto Patrick Schuur)

Open Dag Theetuin Bilthoven
Henny Groenwegen sluit het tuinseizoen 2012 af met een 

Open Dag. Op zaterdag 29 september zijn bezoekers welkom 

van 10.00 tot 15.00 uur. Hoewel de herfst zich al heeft 

aangekondigd, zijn er nog veel mooie bloeiende bloemen en 

struiken in haar prachtige biologische tuin te bewonderen.

‘Ik heb laatst wat nieuwe heel bijzondere soorten planten gekocht bij een 

kleine beginnende kwekerij’, vertelt Henny enthousiast. Verder bloeien in 

haar tuin in vele kleuren en vormen onder meer lathyrus, dahlia’s, stokro-

zen, Oost-Indische kers, petunia’s, loxen, komkommerkruid en hortensia’s. 
Die worden nog druk bezocht door allerlei soorten bijen, hommels en ande-

re nectarverzamelaars. Ook groeien er bramen, herfstframbozen en vijgen 

en diverse groenten in de theetuin. Het insectenhotel - een stapel pallets met 

allerlei voor insecten aantrekkelijk materiaal ertussen - heeft het afgelopen 

seizoen niet alleen veel insecten getrokken, maar ook insecteneters als pad-

den en een egeltje. Op 29 september staan er gezellige kraampjes door de 

tuin verspreid met producten als planten, jams, chutneys en tuinattributen. 

Verder is er een grote collectie bric-à-brac met huis- en tuindecoratiema-

teriaal dat leuk is om zelf aan te schaffen of cadeau te geven. Op het nu 

geheel afgeschutte en overdekte terras worden kofie, thee, limonade, ei-
gengemaakte vegetarische soep, zoete en hartige taarten geserveerd. Daar 

is ook een kleine collectie schelpen en stenen te bezichtigen. Het afgelopen 

tuinseizoen is een stuk drukker geweest dan vorige jaren. Ook het aantal 

tuinvrijwilligers is na wat oproepen link toegenomen: ‘Ik heb er nu vier 
en ik ben heel blij met ze. Ze hebben keihard gewerkt. Maar het blijft een 

zware klus om de tuin te onderhouden, vooral in de zomer, als veel vrijwil-

ligers met vakantie zijn.’ Theetuin Bilthoven is gelegen aan de Spoorlaan 

nummer 11. Wie meer informatie wil, kan mailen naar janjhgroen@freeler.

nl of bellen: 030-2292056. [LvD]

Al is het al herfst, er bloeien nog allerlei late plantensoorten in de Theetuin 

in Bilthoven.

Herfst op komst

De herfst kondigt zich aan; zoals deze week, op dinsdag 18 september rond half zeven met een donkere lucht, inclusief 

zonlicht en een heldere regenboog zichtbaar boven de weilanden ten oosten van Maartensdijk. [MD] 

Bij een gezinszak friet 
gratis 4 Westbroekse 
frikandellen (op=op)

----------------------------------------

Bij alle menu’s of 
plateservice gratis een 

blikje fris (behalve Red Bull)
----------------------------------------

Broodje hamburger 
speciaal nu € 2,95

----------------------------------------

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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patatdag, 

patatje 
mayonaise 

€ 1,00

Openingstijden 

Maandag 11.30 - 20.30 uur

Di t/m Do 11.30 - 21.00 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

Wandelen vanuit Hollandsche Rading

Op zaterdag, 29 september gaan de Vrienden van het Gooi o.l.v. twee na-

tuurgidsen wandelen bij de Zwaluwenberg, het Dassenbos, de Bosberg en 

de Hengstenberg bij Hilversum / Hollandsche Rading. Een wandeling door 

een prachtig heuvelachtig bosgebied aan de zuidrand van het Gooi. Speciale 

aandacht voor de twee ecoducten die hier worden gebouwd over de spoor-

lijn en de A-27.

De wandeling begint om 14.15 uur bij het NS-station van Hollandsche Ra-

ding en duurt ongeveer twee uur. Deelname is gratis, honden mogen niet 

mee, ook niet aangelijnd.

Voor nadere informatie: Gooise Natuurwacht Hilversum, telefoon: 035 
6211634 of 06 17763444.

Woe.
26-9

Gestoofd konijnenboutje 
in Belgisch bier

of
Scholfilet met zalmmousse 

en bieslooksaus

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
27-9
Vrij.
28-9
Woe.
3-10

Wildstoof met puree,  
rode kool en stoofpeertje

of
Gebakken forel  

met amandel

11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
4-10
Vrij.
5-10

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

I.v.m. de "week tegen de eenzaamheid"  
za 29 en zo 30 september ook aanschuiftafel.


