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Samen naar 
de tandarts!

Dental Clinics Bilthoven
Tandartsengroepspraktijk

Tweede Brandenburgerweg 1, Bilthoven
Tel: 030 - 229 39 79
www.dentalclinics.nl

Inloopavond over woningbouw 
Holsblokkenweg Westbroek 

door Henk van de Bunt

In 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt overlegd met 
Woonstichting SSW over het ontwikkelen van woningen op een perceel aan 

de Holsblokkenweg in Westbroek.

Het College heeft met SSW moe-
ten vaststellen, dat over de rea-
lisatie van het bouwprogramma 
aan de Holsblokkenweg geen 
overeenstemming kon worden 
bereikt. Daarna is aan de SSW 
bericht dat het College op zoek 
ging naar een andere partij voor 
het ontwikkelen van een alter-
natief woningbouwprogramma 
in de goedkope koopsector; een 
invulling, die ook in lijn is met 
de opvattingen van het Dorpsbe-
raad Westbroek. De visie op wo-
ningbouw in Westbroek van het 
Dorpsberaad is ‘Huizenbouw is 

nodig voor de vitaliteit van het 
dorp. Er zijn nauwelijks voorzie-
ningen in de vorm van winkels en 
openbaar vervoer in Westbroek. 
Dus de mensen die met veel ple-
zier in Westbroek wonen voelen 
zich aangesproken door de ge-
meenschapszin van de vele ver-
enigingen, clubs en commissies. 
Nieuwe aanwas is nodig voor 
deze verenigingen, maar ook voor 
de school en de kerk, om dergelij-
ke zaken en gebouwen in stand te 
kunnen houden. Het niet bouwen 
van huizen is daarom funest voor 
de vitaliteit van ons dorp’.

Aanbesteding
Vervolgens werd de aanbesteding 
voorbereid ten behoeve van de 
ontwikkelopgave voor vijf grond-
gebonden, aardgas-loze, goedkope 
starterskoopwoningen. Het Col-
lege ging uit van een ontwerp voor 
vijf woningen aaneen met daar-
naast een ‘parkeerkoffer’ die voor-
ziet in de eigen parkeerbehoefte en 
behoud van het ter plaatse aanwe-
zige trapveld.Via een meervoudig 
onderhandse aanbesteding werden 
drie partijen uitgenodigd om in 
te schrijven met een architecto-
nisch ontwerp voor de woningen, 

Tussentijdse optimalisatie bushaltes 
bij station Bilthoven

Het spoorstation in Bilthoven ontwikkelt zich volgens het College van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente De Bilt vooral in de relatie tot het Utrecht Science Park steeds 

verder als regionaal knooppunt. Tegelijk treedt daardoor de krappe haltecapaciteit naar voren. 
Vooruitlopend op andere mogelijke aanpassingen van het station zijn 

er nu tussentijdse maatregelen genomen.

Vooral in de spitsuren bieden de 
haltes onvoldoende ruimte voor de 
grote bussen, die bijgevolg vaak 
deels op de rijbaan staan en opstop-
pingen en onoverzichtelijke situ-
aties voor het overige autoverkeer 
veroorzaken. Vooruitlopend op de 
meer strategische lange termijn-
ontwikkelingen en mogelijke aan-
passingen in de directe omgeving 
van het station, heeft het College 
met betrokken partijen gesproken 
over mogelijkheden om de situatie 
ter plaatse op de korte termijn zo 
veel als mogelijk te optimaliseren. 

Enerzijds ten aanzien van de ruimte 
voor de bus, anderzijds ter wille 
van comfort en kwaliteit voor de 
reizigers. 

Knelpunten
Om de bestaande knelpunten op te 
lossen is in samenwerking met de 
provincie Utrecht, de busonderne-
ming en de stedenbouwkundig su-
pervisor van het centrumgebied een 
ontwerp gemaakt voor optimalisa-
tie van de haltes. Het ontwerp voor-
ziet in extra haltemogelijkheden 
voor minibusjes op het plein. Daar-
toe worden de halteplaatsen voor 
‘kiss & ride’, taxi en mindervaliden 
verplaatst waardoor meer ruimte 
ontstaat voor de grote bussen op de 
hoofdhaltes langs de weg. Om het 

oprijden van de halte voor de bus-
sen te vergemakkelijken, worden 
verder enkele kleine fysieke ingre-
pen gedaan aan de bocht en de mid-
den-geleider bij het uitkomen van 
de onderdoorgang. Tot slot wordt 
ter vergroting van het comfort van 
de reizigers de capaciteit aan abri’s 
verdubbeld en worden extra zitban-
ken op het plein gezet.

Uitvoering
Het College meldt de gemeente-
raad te hebben ingestemd met het 
ontwerp, dat in voldoende mate 
de kwaliteit en het gebruik van het 
plein waarborgt. Gegeven de finan-
cieringsmogelijkheden van de Pro-
vincie worden de werkzaamheden 
nog in 2017 uitgevoerd. [HvdB]

Het ontwerp gaat uit van vijf woningen aaneen met daarnaast een 
‘parkeerkoffer’ die voorziet in de eigen parkeerbehoefte en behoud van 
het ter plaatse aanwezige trapveld.

een aanpak voor de toewijzing 
aan Westbroekse starters en een 
bieding op de grond. De te reali-
seren woningen moesten niet al-
leen aardgas-loos zijn maar ook 
voldoen aan de hoge GPR-normen 
volgens het gemeentelijk duur-
zaamheidsbeleid. 
Het College denkt de winnaar van 
de aanbesteding te kunnen selec-
teren in het vierde kwartaal van 
2017, waarna gaandeweg het eer-
ste halfjaar 2018 met de bouw kan 
worden gestart. 

Inloopavond
Intussen heeft de gemeente de 

ruimtelijke randvoorwaarden uit-
gewerkt in het ontwerpbestem-
mingsplan ‘Holsblokkenweg 
2017’. De formele bestemmings-
planprocedure vangt aan met het 
op 12 oktober 2017 gedurende 
zes weken ter visie leggen van 
de ontwerpbestemmingsplan. Op 
23 oktober van 18.00 tot 20.00 
uur is er een inloopavond in het 
Dorpshuis Westbroek gepland. 
Na verwerking van het inspraak-
resultaat wil het College het 
bestemmingsplan in het eerste 
kwartaal van 2018 ter vaststel-
ling voor leggen aan de gemeen-
teraad. 

De omgeving tussen de noordelijke spoor-tunnel-in- c.q. uitgang en de 
rotonde aan het begin van de Jan Steenlaan in Bilthoven geeft vaak een 
onoverzichtelijk beeld. [foto Henk van de Bunt]  



 De Vierklank 2 11 oktober 2017

‘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. Centrumkerk

15/10 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
15/10 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

15/10 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
15/10 • 10.30u - Lauk Spelberg 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

15/10 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
15/10 • 10.30u - Voorgangers Martin 

Meijer en Joke Mourits

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

15/10 • 10.15u - Ds. H. Knigge
15/10 • 16.30u - Ds. K. Folkertsma

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

15/10 • 10.00u - Ds. M. v.d. Poel
15/10 • 19.00u - Ds. H. de Leede

Pr. Gem. Immanuelkerk
15/10 • 10.00u - Ds. A. J. Stam, 

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
15/10 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten 
Samendienst in en met Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
15/10 • 10.00u - Communieviering 

F. Overbeek

V.E.G. De Bilt e.o.
15/10 • 10.00u - Spreker de heer Rob 

de Boer

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
15/10 • 10.30u - Drs. J. Bouma

Herv. gemeente Groenekan 
15/10 • 15.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan
15/10 • 10.00u - Ds. J.C. den Toom 

15/10 • 18.30u - Ds. J.P. Stoel

Onderwegkerk Blauwkapel
15/10 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/10 • 11.00u - Mevr. Ds. Geertien 
Mosink

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
15/10 • 10.00u - Ds. C. Bos 

15/10 • 18.30u - Ds. K. Hage 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

15/10 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. 
Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
15/10 • 09.30u - Mevr. Ds. Geertien 

Morsink 

St. Maartenskerk
15/10 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering Lectoren 

 Westbroek
Ned. Ger. Kerk

15/10 • 10.00u - Ds. W.G. Rietkerk 
15/10 • 18.30u - Drs. J. Winter 

PKN - Herv. Kerk
15/10 • 10.00u - Ds. A. Goedvree 
15/10 • 18.30u - Ds. J. de Vreugd
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Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf u verzekerd bent of waar. U mag mij altijd bellen 

op 06 51 24 77 43. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
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.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging TZ haalt zat. 
14 okt. oud papier op in Maar-
tensdijk. De papierwagens gaan 
zaterdagmorgen om 9.00 uur 
rijden. U wordt verzocht uw pa-
pierkliko of het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zat. 14 okt. haalt het Rode 
Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringse-
weg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringse-
weg. U wordt verzocht het papier 
(gebundeld of in dozen) of de 
papierkliko vóór 8.00 uur aan de 
weg te zetten.

Ontdek Fort Ruigenhoek

Op 14 oktober kunt u het fort 
met de gids van Staatsbosbeheer 
verkennen. Daarbij komt u alles 
te weten over de geschiedenis en 
struint u door de natuur rondom 
het fort. Ingang op de Ruigen-
hoeksedijk t.o. 125a, Groene-
kan. Aanvang: 13.30 (tot 15.00), 
de gids wacht bij het hek. Aan 
de rondleiding zijn kosten ver-
bonden. Kijk voor meer info op 
www.staatsbosbeheer.nl Met een 
eigen groep een rondleiding boe-
ken? Dat kan ook. Informeer via 
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl 
naar de mogelijkheden.

Fietsclub rijdt Herfstroute

Op 17 okt. gaat de fietsgroep, 
voor de laatste maal dit seizoen, 
de herfstroute fietsen. met als 
afsluiting om ca. 13.00 uur geza-
menlijk pannenkoeken eten in 
Hollandsche Rading. De Fiets-
club bestaat uit fietsliefhebbers 
die dagtochten maken in de omge-
ving van Maartensdijk. De start 
is om 10.00 uur met een kopje 

koffie/thee in de ‘Ontmoetings-
ruimte’ van het Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96 
Maartensdijk. Voor meer infor-
matie c.q. aanmeldingen Service-
centrum Maartensdijk, tel: 0346 
214161 of servicecentrummaar-
tensdijk@mensdebilt.nl 

Soefi-meditatieavond

Op woensdag 18 oktober van 
20.00 tot 22.00 uur organiseert 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een meditatieavond in De 
Woudkapel, Beethovenlaan 21 
te Bilthoven. Op deze avonden 
werkt men met verschillende 
meditatievormen binnen de Soefi 
traditie. 

Bewonersavond van De Leijen
 
Op maandag 23 oktober organi-
seert Wijkraad De Leijen de jaar-
lijkse informatieve bewonersbij-
eenkomst ingeleid door wethou-
der Hans Mieras. Bewoners wor-
den bijgepraat over onder andere 
de stand van zaken verkeers-
situatie Jan Steenlaan, apparte-
mentencomplex, afvalscheiding, 
groenonderhoud, HartslagNu. 
Uiteraard is er volop gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan. 
De avond begint start om 19.30 
uur in de recreatiezaal van Zorg-
centrum De Bremhorst aan de 
Jan van Eijklaan. Het is een 
goede gewoonte om de avond af 
te sluiten met een glaasje, aange-
boden door Plus.  (Hetty Loeb)

Soroptimist FilmFeest 

Op vrijdag 27 oktober is de 
tweede editie van het Soropti-
mist FilmFeest. Bezoekers van 
het benefietevenement kunnen 
kijken naar de mooie dramafilm 
Hidden Figures. Soroptimistclub 
De Bilt-Bilthoven organiseert de 

voorstelling in Huize Het Oos-
ten. Het goede doel dat wordt 
gesteund is AFRIpads Founda-
tion, opgericht door de Biltho-
vense Sanne Bolkenstein. Het 
Soroptimist FilmFeest is op vrij-
dag 27 oktober in de sfeervolle 
Tuinzaal van Huize Het Oos-
ten, Rubenslaan 1 in Bilthoven. 
Reserveer kaarten via FilmFeest-
DeBilt@gmail.com 

Aanmelding tentoonstelling 
WVT

Van 20 december t/m 4 januari 
organiseert WVT de tentoonstel-
ling ‘Kunst Uit Eigen Provincie’. 
Deze expositie geeft (beginnen-
de) kunstenaars uit De Bilt en de 
provincie Utrecht  de gelegen-
heid om te exposeren voor een 
breed publiek. Heb je interesse 
om hieraan mee te doen, dan 
kan er t/m 15 oktober aangemeld 
worden via info@vvsowvt.nl. 
Meer informatie is verkrijgbaar 
via  tel. 030 2284973 en www.
vvsowvt.nl.

Collectanten gezocht in De Bilt

Het Leger des Heils zoekt col-
lectanten in De Bilt voor de jaar-
lijkse deur-tot-deurcollecte van 
27 november tot en met 2 decem-
ber. De opbrengst van de collecte 
wordt gebruikt voor het sociaal 
maatschappelijk werk van het 
Leger des Heils. Bent u tijdens 
de collecteweek beschikbaar en 
wilt u zich aanmelden om in uw 
wijk te collecteren? Ga dan naar 
www.legerdesheils.nl/collecte of 
bel met 036 5398175.

 
Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 20 oktober kan 
men weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sportver-
eniging 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. Voor 
aanmelden: 0346 212366 of 06 
51832063.

Sterke Verhalen 

De Bilthovense Kring voor Wijs-
begeerte en Psychologie bestaat 
al 65 jaar. Jaarlijks worden in de 
wintermaanden lezingen gehou-
den met, na de thee of koffie, als 
het even kan een pittige discus-
sie. Het thema van de komende 
maanden is ‘Sterke verhalen in 
tijden van overvloed en onbe-
hagen’. Op maandag 23 oktober 
a.s. zal René ten Bos, Denker des 
Vaderlands, het spits afbijten in 
Huize Het Oosten, van 20.00 tot 
22.00 uur. Op de website, Bilt-
hovensekring.nl is uitgebreide 
informatie en mogelijkheid voor 
aanmelden. 

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 21 oktober is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Workshop Grafbloemstuk 
Op dinsdag 31 oktober organiseert PCB Uitvaartzorg de workshop 
‘Grafbloemstuk’. Aanleiding is Allerzielen; een dag waarop vaak na-
bestaanden een zelfgemaakt bloemstuk op graf, urn of gedenkplaats 
van een dierbare neerleggen. De workshop wordt door bloemenboetiek 
Fonville gegeven in de uitvaartwinkel Bilthoven, Uilenpad 1. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk en kan in de uitvaartwinkel, per e-mail bilt-
hoven@pcbuitvaartzorg.nl.of telefonisch op 030 2217229. Aanvang 
19.00 uur. Meer informatie over workshops en exposities op www.pc-
buitvaartzorg.nl/agenda

Stichting Kashi Mandir dankt 
Emmaus voor steun

door Guus Geebel

Van de opbrengst van de Lentemarkt in kringloopwinkel Emmaus Bilthoven, die op 6 mei jl. 
werd gehouden, kwam 4.000 euro ten goede aan Stichting Kashi Mandir. Deze stichting biedt in 
Madhya Pradesh, gelegen in het centrale deel van India, steun aan de Kashi Mandir Basisschool. 

Op maandag 25 september waren 
Rutger en Margriet Hoogeveen, de 
initiatiefnemers van de stichting, 
bij Emmaus om vrijwilligers van 
de kringloopwinkel wat over het 
project te vertellen. Zij zijn sinds 
2005 betrokken bij de Kashi Man-
dir school, die ze voor het eerst be-
zochten tijdens een vakantie in In-
dia. ‘Wij troffen een school in een 
oud en vervallen gebouw. Als het 
regende of in de winter kon er geen 
les gegeven worden. In de zomer 
kregen de kinderen les onder een 
kapot rieten dak bij een tempera-
tuur van 48 graden. De school is 
gericht op het bieden van onder-
wijs aan kinderen van kastelozen, 
boeren en arbeiders uit het dorp.
 
Ondervoed
‘Thuisgekomen vormden wij met 
een groepje betrokken mensen uit 
onze omgeving een werkgroep en 
al gauw kregen wij donaties om 
de school en de leerlingen te hel-
pen’, vertelt Rutger Hoogeveen. In 
2006 werd de werkgroep omgezet 
in een stichting met als doel hulp 
bieden aan kansloze arme kinderen 
van de Kashi Mandir basisschool 
en kinderen uit de omgeving. ‘We 
gingen er in Nederland ook voor-
lichting over geven. Behalve voor 
het schoolgebouw was er ook 
aandacht voor sanitair, water en 
onderwijskwaliteit. Veel kinderen 
waren ondervoed, hadden kapotte 
kleding, bijna niemand had schoe-
nen en voor een schooluniform was 
geen geld. De stichting nam eerst 
enkele kleinere projecten ter hand, 

zoals de bouw van een toiletblok, 
de aanleg van een waterput en de 
aanschaf van leerboeken, schriften 
en pennen. Ook motiveerden wij 
de leerkrachten om een opleiding 
te volgen en een diploma te halen.’
 
Ontwikkelingen
Vanaf 2008 werd samen met de 
schoolleiding begonnen aan de 
voorbereiding van een volledig 
nieuw schoolgebouw. Er staat nu 
een goed gebouw waar door een 
deskundig team aan 450 leerlingen 
les wordt gegeven. De leerlingen 
hebben nu allemaal een uniform 
en dragen schoenen. Kinderen van 
arme boerenfamilies en kasteloze 

gezinnen uit de omgeving gaan nu 
ook naar school. In twee verderop 
gelegen dorpjes is nog geen on-
derwijs. De kinderen daar helpen 
dagelijks hun ouders en voor hen 
is buiten het dorp geen toekomst. 
Samen met het schoolbestuur werd 
besloten deze kinderen ook naar 
de school te halen. De benodigde 
spullen daarvoor betaalt de stich-
ting. Alle kinderen uit deze dorpjes 
volgen nu onderwijs op de Kashi 
Mandir school. ‘Komend school-
jaar gaan we op een stuk land 
dat direct naast de school ligt een 
schoolplein aanleggen. Het terrein 
wordt ingericht als sport- en spel-
terrein voor de leerlingen.’ 

Hoogwaardige laagdrempelige 
concerten in Centrumkerk

door Guus Geebel

Net als vorig jaar organiseert de Centrumkerk deze herfst een drietal muziekmiddagen onder 
de titel Jong & heel getalenteerd. Zondag 8 oktober was de eerste in de reeks, die op 22 oktober 
en 5 november wordt vervolgd. Jonge talentvolle musici brengen een gevarieerd repertoire van 

klassieke muziek, maar ook met muziek die modern en vernieuwend is. 

Seline Loef is samen met dominee 
Benedikte Bos de trekkende kracht 
van dit project. Seline is cantor-
organist van de Centrumkerk. ‘Ik 
geniet heel erg van de muzikaliteit 

in de gemeente waar ik mijn talent 
voor mag gebruiken.’ Zij doet dat 
met de cantorij die de zondagse dien-
sten versterkt en een kamerkoor dat 
mooie werken zingt voor moeilijke 

vocale muziek. ‘De cantorij is meer 
voor gemeenteleden die plezier heb-
ben in zingen. Ze hebben misschien 
nooit in een koor gezongen en kun-
nen meestal geen noten lezen, maar 
ze vinden het leuk met elkaar iets 
moois neer te zetten. In het kamer-
koor  zingen wat gevorderde zan-
gers die muziek van blad kunnen 
lezen en wat meer kennis van klas-
sieke muziek hebben. Ook dat koor 
is samengesteld uit gemeenteleden.’ 
Daarnaast leidt Seline Loef een kin-
dercantorij die verbonden is aan de 
Julianaschool. Met tussen de dertig 
en veertig kinderen geeft de kinder-
cantorij samen met hun school mede 
vorm aan een viertal diensten per 
jaar in de Centrumkerk. 

Conservatorium 
‘Het kerkgebouw is een hele mooie 
locatie voor kamermuziek. Vorig 
jaar hebben we de muziekmiddagen 
voor het eerst georganiseerd en dat 
is zo goed bevallen dat we het nu Seline Loef en dominee Benedikte Bos (rechts).

opnieuw willen doen’, vertelt Seli-
ne. ‘In het voorjaar zijn we op zoek 
gegaan naar geschikte spelers. De 
musici hebben allemaal een conser-
vatorium achtergrond  De jongste is 
18 en de oudste 37 jaar. Ze bereiden 
zelf het concert voor en kiezen hun 
eigen programma. We hebben ze 
wel gevraagd om een programma 
te brengen dat goed toegankelijk 
is, ook voor mensen die niet zoveel 
naar klassieke muziek luisteren. 
We wilden het ook een beetje prik-
kelend laten zijn, dus er zijn wat 
modernere stukken waardoor het 
concert heel afwisselend wordt.’ 

Sporen verdiend
Het programma in de kerkzaal duurt 
een uur en begint steeds om 16.00 
uur. De muziekduur is 45 minuten, 
maar de musici lichten daarbij toe 
wat ze spelen. Na het optreden is 
er een hapje en een drankje in de 
serre bij de kerk en kunnen bezoe-
kers met de musici napraten over 
wat er gespeeld is. ‘Deze mensen 
spelen ook in het Concertgebouw, 
de Carnegie Hall in New York en 

bij het Prinsengrachtconcert in Am-
sterdam’, vertelt Benedikte Bos. 
‘Ze hebben hun sporen duidelijk al 
verdiend. We hebben gekozen voor 
de herfst omdat er in de zomer al 
heel veel festivals zijn. In deze tijd 
is dat minder. Omdat we om 16.00 
uur beginnen hoeven bezoekers 
niet ’s avonds de deur uit. In het 
Concertgebouw komen de musici 
uit de artiestenuitgang en hier kun-
nen ze een glaasje wijn met ze nip-
pen.’ Iedereen is welkom.

Programma
Op zondag 8 oktober traden Ma-
rieke Vos, klarinet en Daniël van 
der Hoeven, piano op. Zondag 22 
oktober Rineke de Wit, hobo en 
Pim Schipper, orgel en op zondag 5 
november Dagmar Korbar altviool 
en Xavier Boot, piano en live elec-
tronics. Xavier Boot is gespeciali-
seerd in nieuwe muziek met elek-
tronische extensies van de piano. 
Hij behaalde als eerste Nederlandse 
pianist het masterdiploma Live 
Electronics aan het Conservatorium 
van Amsterdam. 

Rutger en Margriet Hoogeveen tijdens hun presentatie over het project 
in India.

Geen onnodige 
bomenkap Vinkenplein

De politieke beweging Forza De Bilt is zeer ongerust over de ophanden 
zijnde bomenkap op het Vinkenplein in Bilthoven. Uit de aangevraag-
de kapvergunning die momenteel ter inzage ligt, blijkt dat binnenkort 
maar liefst 33 bomen gekapt gaan worden op het Vinkenplein en de 
Vinkenlaan. Dit in het kader van de voorbereiding van de bouw van 
het nieuwe pand op het ING-terrein en de herinrichting van het plein.

Gemeenteraadslid Peter Schlamilch: ‘Ik heb bij de gemeente gevraagd 
of er nu waarborgen zijn dat de ontwikkelaar nu wél echt gaat bouwen, 
maar het blijft vooralsnog in alle talen stil. Ik ga in de komende raads-
vergadering in een motie vragen om pas te gaan kappen als alle plannen 
100% zeker en juridisch gewaarborgd zijn’. Wilt u reageren over het 
Vinkenplein? Mail naar info@forzadebilt.nl.

Je kunt een boom maar een keer kappen; ook op het Vinkenplein. [foto 
Henk van de Bunt]
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Grillworst salade
Hammousse
Filet americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 12 oktober
t/m woensdag  oktober

Gebakken boterhamworst 
Gegrilde kalfsrollade 
Gebraden rosbief

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.50

KINDERDIJK KAAS
Lekker pittig oud

500
GRAM 7.95 

VERSE 
KIPDIJ FILET

1
KILO 7.98

Lekker voor het weekend!

2
VOOR 6.-

KIP WRAPS OF 
GEHAKT TORTILLA’S

    VOORDEEL HELE WEEK

Herfstbraadstuk
met abrikozen en noten

Schouderkarbonade

Lamsburgers

Kant-en-klare hachee
Zelfgemaakt

Sucadelapjes

500
GRAM 3.98

500
GRAM 6.50

500
GRAM 5.98

Noten & pinda's

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

100
GRAM 1.98PISTACHENOOTJES

Runderschnitzels, 
kipschnitzels, 
gehaktschnitzels of 
gepaneerde schnitzels

6 HALEN= 
5 BETALEN

5 HALEN=
4 BETALEN

500
GRAM 5.98

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

Er is weer boerenkool, 
zuurkool en hutspot!

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier

Nieuw!
Van onze bakker

Vers van de traiteur
• Spaghetti met scampi’s, 

tomaat en rucola € 6,95
per portie

• Capucijnersschotel € 0,99
per 100 gram

• Zuurkoolschotel met  
gehakt, worst en jachtsaus € 1,25

per 100 gram

Hollandse

Bospeen 

nú € 0,99

De laatste keer

Hollandse
Smaak - Aardbeien 

2 dozen
à 500 gram € 4,99

Vers gesneden

Soepgroente
Fijn of grof 

250 gram € 0,89

Koffie-
mandarijn-taart
Verrassend lekker!

8 personen

nu € 14,95

Op basis van Desem
Landbrood
nu € 2,49

• Rundergoulash 
met groenterijst € 1,49

100 gram

• Roerbakgroente superieur 
Alles tegelijk gaar € 2,49

400 gram

Uit eigen keuken:
• Verse Appelmoes € 1,98

per bakZATERDAG: VERSE SUSHI!
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Onthulling kunstwerk 
op rotonde Jan Steenlaan

door Walter Eijndhoven

Zondag 8 oktober nam burgemeester Sjoerd Potters, namens het honderdjarige Bilthoven, een 
uniek beeld in ontvangst op de rotonde van de Jan Steenlaan. Gerrit van Eijk - grootmeester 

van de Orde van Vrijmetselaren - overhandigde het beeld symbolisch, 
vanwege de langbestaande en hechte verbinding tussen Bilthoven en de vrijmetselarij. Het 

kunstwerk bestaat uit drie elementen die uit de grond lijken op te stijgen 
en vanuit verschillende richtingen zichtbaar zijn. 

Het monument is gemaakt van 
Cortenstaal, dat een fraaie oranje-
bruine uitstraling krijgt en geen 
onderhoud nodig heeft. Elk ele-
ment is zo’n 2 meter in doorsnede 
en heeft in de kern twee symbolen 
uit de vrijmetselarij. Daaromheen 
is een spreuk geplaatst die, niet 
alleen voor vrijmetselaars maar 
voor een ieder iets kan betekenen. 
De diepere betekenis hiervan is 
terug te vinden in de uitgangspun-
ten en levensvisie van de vrijmet-
selarij. 
Na de onthulling liepen 170 vrij-
metselaars, uit zestig verschillen-
de loges, in processie via de Jan 
Steenlaan naar Huize Het Oosten 
aan de Rubenslaan in Bilthoven. 
Burgemeester Sjoerd Potters re-
fereerde aan zijn familie, die 300 
jaar geleden ook opkwam voor 
vrijheid: ‘Ook nu voel ik nog de 
verbondenheid met mijn familie 
en de vrijmetselarij’, vertelt hij.

Rotonde
In 2013 is de rotonde aan de Jan 
Steenlaan aangelegd en vormt 
een belangrijke schakel in de 
verbinding tussen Bilthoven-
Noord, Bilthoven-Zuid, de wijk 
De Leijen, het bedrijventerrein 

aan de Rembrandtlaan en de scho-
len aan de Jan Steenlaan. Potters: 
‘Bij de vaststelling van het beeld-
kwaliteitsplan voor de openbare 
ruimte, het gemeentelijk groenbe-
leid en het reclamebeleid creëerde 
de gemeente mogelijkheden om 
groen te adopteren en op gerichte 
plekken reclame te plaatsen. Dus 

ook ten aanzien van rotondes’. 
Om haar verbondenheid te tonen 
tussen de Vrijmetselarij en Bilt-
hoven diende deze een voorstel in 
om een kunstwerk te plaatsen op 
de rotonde. Ter herinnering aan 
de onthulling van het monument 
worden miniaturen van het monu-
ment gemaakt. Veel belangstelling 

filmvoorstelling

Vrijdag 29 september haalden de PKN Bilthoven en stichting Biltsheer-
lijk de indrukwekkende film down the earth. naar de Centrumkerk in 
Bilthoven. De opkomst was verrassend hoog; ondanks de regen meer 
dan 200 mensen. Na de film praatten ze met elkaar verder in het inspi-
ratiecafé over wat mensen drijft, over de consumptiemaatschappij en 
de samenleving, onder het genot van fairtrade drankjes en lokale, mili-
euvriendelijke hapjes. Mensen gingen geïnspireerd weer naar huis. Wie 
op de hoogte wil blijven van de activiteiten van Biltsheerlijk: info@
biltsheerlijk.nl.         (Willy Douma)

Uitnodiging openbare vergadering 
Fractie Schlamilch in de Biltse 
gemeenteraad organiseert woens-
dagavond 18 oktober, een open-
bare fractievergadering voor be-
langstellende burgers. Zij zijn van 
harte welkom hun problemen te 
komen voorleggen. Tevens bestaat 

de mogelijkheid kennis te komen 
maken met bv. kandidaat-raads-
leden, omdat deze bijeenkomst 
tevens een informatieavond is van 
de politieke beweging Forza! De 
Bilt, welke zich heeft aangemeld 
voor de aanstaande gemeente-

raadsverkiezingen in maart 2018.

De openbare vergadering van 
fractie Schlamilch vindt plaats op 
woensdag 18 oktober om 20.00. 
Aanmelden kan via info@forza-
debilt.nl

SP De Bilt op bezoek 
bij Boeren & Buren

De SP Afd. De Bilt heeft op vrijdag 6 oktober in Hollandsche Rading 
de bewoners getrakteerd op producten afkomstig van de lokale boeren, 
tuinders, bakker en cateraar.

In het kader van ‘’Boeren & Buren’ kunnen de inwoners van Holland-
sche Rading wekelijks tussen 17.00 en 18.00 uur in het Dorpshuis van 
Hollandsche Rading hun biologische producten ophalen, die ze online 
hebben besteld. Dit project loopt ongeveer een jaar en vindt gretig aftrek. 

Tweewekelijks is er in het Dorpshuis tijdens de verkoop van de produc-
ten een dorpscafé ingericht onder de naam B@HR, welke door een en-
thousiaste groep vrijwilligers wordt gerund. Daar kunnen de inwoners 
onder het genot van een drankje met enkele producten kennismaken, 
die door cateraar Eline Luyxs zijn omgetoverd tot smakelijke hapjes.

(Frans de Ruiter)

De SP Steunt de Aktie van de lokale ondernemers. Op de foto v.l.n.r. 
Willem van Rhenen, Tom Wanders, Koos Smits en Mischa van de He-
ijden. 2e van links cateraar Eline Luyxs.

Adviesraden gaan fuseren
door Marijke Drieenhuizen

De Wmo Adviesraad De Bilt is destijds op initiatief van het College van Burgemeester en 
Wethouders opgericht. Zij behartigen de belangen van alle burgers die betrokken zijn bij 

maatschappelijke ondersteuning en jeugdzaken. 

De Cliëntenraad Sociale Zaken 
De Bilt komt op voor de belangen 
van alle mensen met een WWB 
uitkering en mensen met een laag 
inkomen. Ook deze Raad is door 
het College ingesteld en adviseert 
over het gemeentelijk armoedebe-
leid en over de dienstverlening van 
de RSD. Onlangs hebben beide ra-
den de intentie uitgesproken om te 
gaan fuseren tot een brede Sociaal-
domein-raad. Het College bezocht 
onlangs de gefuseerde vergadering. 
Uitgelegd werd wat de verschillen-
de taken en werkterreinen zijn en 
over de plannen om samen verder 
te gaan. Wethouder Anne Brom-
mersma was ook aanwezig en met 
haar werd inhoudelijk ingegaan op 
het VN-Verdrag inzake de rechten 
voor mensen met een handicap en 
een inclusieve maatschappij. 

Grootmeester Gerrit van Eijk overhandigt het boek ‘Magie van de loge’ 
aan burgemeester Sjoerd Potters.

Op de rotonde aan de Jan Steenlaan onthulde burgemeester Potters de 
beelden. 

De Wmo adviesraad en de Cliëntenraad Sociale Zaken vergaderen 
gezamenlijk in het gemeentehuis.



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

 
Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Mantelzorgwaardering 2017
Zorgt u meer dan 8 uur per week voor iemand 
die extra hulp nodig heeft? Duurt deze zorg 
langer dan 3 maanden? Doet u dit vanuit een 
persoonlijke band met die persoon? Dan bent u 
mantelzorger! Gemeente De Bilt waardeert uw 
inzet enorm en biedt u daarom de Mantelzorg-
waardering aan. Kijk voor alle voorwaarden en 
het aanmeldingsformulier op onze website. U 
kunt het aanmeldformulier ook telefonisch of 
per mail opvragen bij het Steunpunt Mantelzorg 
De Bilt, 06 130 71 129, mantelzorg@mensdebilt.nl.

Sjors Sportief & Sjors Creatief 
in gemeente De Bilt
De buurtsportcoaches van MENS De Bilt werken 
samen met gemeente De Bilt om basis-
schoolleerlingen op een laagdrempelige manier 
kennis te laten maken met sport en cultuur.
Het stimuleringsproject genaamd: Sjors Sportief 
& Sjors Creatief geeft kinderen de kans om zich 
te oriënteren op diverse takken van sport en 
cultuur zonder direct lid te hoeven worden.
Het hele schooljaar kunnen activiteiten bij 
verenigingen/(sport)aanbieders uitgekozen 
worden, waar zij enkele introductielessen
(vaak gratis) kunnen volgen. Meer informatie: 
buurtsportcoaches@mensdebilt.nl.

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

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

Met vakmanschap en passie voor uw tuin...
in alle seizoenen...

• Reiki

• Duo massage

• Triggerpoint massage

• Aroma touch massage

• Stoelmassage, ook op locatie

1e behandeling 

10% 
korting

www.powermindbalance.nl
Tel. 06-45718455  |  Waterweg 110  |  3731 HN  De Bilt

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461
in Groenekan. Bel 0346 - 21 12 15, 
mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

John Frieda haarverzorging 
oa volume shampoo 

nu met  40% 
KORTING

service voor ondernemers

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   
 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

	  
 
 
 

Wenst	  u	  vrolijk	  Pasen 
Gezellig	  vakantie-uitje	  of	  familie-/kinderfeestje.	  

Midgetgolfen	  op	  een	  mooie	  baan	  in	  een	  bosrijke	  omgeving.	  
Ook	  gezellig	  terras	  voor	  alleen	  koffie	  of	  een	  drankje	  

Dagelijks	  geopend	  vanaf	  10.00	  uur,	  	  
030-‐2281154,	  b.g.g.	  06.20963766	  

 
 
Advertentie vierklank  
woensdag 16 april 2014 
 

Gezellig (vakantie)-uitje of
familie-/kinderfeestje

“Herfstvakantie dagelijks geopend’’
Midgetgolfen op een mooie baan in een bosrijke

omgeving. Ook een gezellig terras voor koffie,
drankjes en diverse snacks.

T. 030-2281154, b.g.g. 06-20963766

VRUCHTEN PLUKBROOD
MET DADELS, VIJGEN, ABRIKOZEN, 

CRANBERRIES EN ROZIJNEN

DUBBELDEKKER 
TOMPOUCEN!

nu

€ 1,50 p/st

nu

€ 4,95 

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

Bezorgers gezocht! 
Wil jij:
- werken in de buitenlucht?

- tijd overhouden voor andere dingen?

- in je eigen buurt werken?

- lekker bewegen?

- dankbaar werk doen?

- een zakcentje verdienen?

> MELD JE AAN ALS BEZORGER

Bel of mail voor meer informatie:
0346 211992 - info@vierklank.nl

Je maakt er
veel mensen

blij mee!
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Lezing Theo Schouten
door Koos Kolenbrander

Als extra toegift op de tentoonstelling over de geschiedenis van 
Maartensdijk die de Historische Vereniging Maartensdijk, ter 

gelegenheid van haar 30-jarig bestaan, van 30 september 
t/m 5 oktober in Dijckstate in Maartensdijk hield, gaf 

Theo Schouten maandag 2 november een lezing. 

Tijdens zijn voordracht maakte Theo met behulp van foto’s een tocht 
door de Achter Wetering, Kon. Wilhelminaweg en de Dorpsweg. Bij 
iedere foto, die hij op een groot scherm vertoonde, hield hij een boeiend 
en vooral voor de ouderen herkenbaar verhaal. De belangstelling voor 
zijn voordracht was groot en er kwamen enthousiaste en aanvullende 
reacties op zijn verhalen.

Andere kernen
In Westbroek - als laatste kern van de voormalige gemeente Maartens-
dijk - zal er eind oktober in Molen de Kraai een tentoonstelling worden 
gehouden over het ontstaan en de geschiedenis van Westbroek. Ten-
slotte zal er in november in het HF Witte Centrum een tentoonstel-
ling worden ingericht over het ontstaan en de geschiedenis van De Bilt. 
Definitieve data, tijdstip van de officiële openingen en de overige data 
en openingstijden is te vinden op website www.vanzoddetotpleister-
plaaats.nl. 

Tijdens de lezing van Theo Schouten ging het gesprek o.a. over deze 
tekening van Aukje Huisman in Maartensdijk met herkenbare objecten 
uit deze gemeente. Belangstellenden voor een afdruk op brief brief-
kaartformaat kunnen contact opnemen met Koos Kolenbrander, tel. 
0346 211675, of e-mail kooskolenbrander@casema.nl. 

Het Klein Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse Harmonie 
verzorgde afgelopen zaterdag in het eigen verenigingsgebouw 
aan de Jasmijnstraat een afwisselend concert in het teken van 

Dutch Design. 

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat 
‘De Stijl’ werd opgericht, de kunst-
groep rond Piet Mondriaan, Theo 
van Doesburg, Bart van der Lek en 
Gerrit Rietveld, die zich kenmerkte 
door de strakke, geometrische lij-
nen en het felle kleurgebruik.

Onder leiding van de enthousiast 
en helder dirigerende Twan Ste-
kelenburg werden deze uitgangs-
punten in muziek omgezet: niet 
alleen kwamen de kleuren van ‘De 
Stijl’ terug in de titels van enkele 
muziekwerken, zoals ‘Red Cape’, 
‘Yellow Mountains’ en ‘Zwart’, een 
zelfgeschreven bitonaal stuk van de 
dirigent, maar daarnaast werd het 

publiek ook uitgenodigd om op 
grote vellen papier grafische parti-
turen te tekenen, die door dirigent 
en orkest live werden uitgevoerd. 
En natuurlijk ontbraken ook de be-
kende nummers niet, zoals die van 
ABBA en Robbie Williams.

(Peter Schlamilch) 

Het Klein Harmonieorkest is mu-
zikaal, jong en dynamisch, en kan 
altijd nieuwe leden gebruiken. Kom 
eens kijken bij de repetitie op vrij-
dagavonden van 18.30 tot 19.45 
uur en raak onder de indruk van dit 
gezellige en prima spelende orkest 

(foto Han Lucas Luijckx).

Kennisparade bij RIVM
door Walter Eijndhoven

Belandt plastic via het milieu in de vis op ons bord? Zijn antibiotica in de toekomst nog 
effectief? Eet ik volgens de Schijf van Vijf? Wie interesse heeft in dit soort vragen, kon zaterdag 

7 oktober bij het RIVM in Bilthoven antwoord krijgen op deze en vele andere vragen.

Tijdens de RIVM Kennisparade, 
dit jaar voor het eerst in deze opzet, 
gingen bezoekers met medewer-
kers van het RIVM in gesprek aan 
de hand van proefjes, workshops 
en presentaties. Bezorgde burgers 
konden hier hun vragen kwijt en 
eventuele suggesties voorleggen 
aan het personeel. Ook kinderen 
konden nadenken over uitdagingen 
van nu en in de toekomst. Weten-
schappers in de dop mochten on-
derzoek doen naar wat er allemaal 
leeft in onze bodem, bouwden hun 
eigen waterzuiveringsinstallatie en 
ontdekten wat stoffen kunnen doen 
met het milieu.

Proefdiervrije innovatie
De meer dan 1.300 geregistreerde 
bezoekers konden de hele dag hun 
hart ophalen op het terrein van het 
RIVM. ‘Wij hebben inderdaad aan 
iedere geïnteresseerde gedacht’, 
vertelt woordvoerder Harald Wych-
gel. ‘Vragen over de griepprik, wat 
doen medicijnen uit het riool met 
vissen, of vragen over proefdier-
vrije innovatie, alles komt bij ons 
aan bod’. ‘Ja, en dat is nog lang niet 
alles’, vult collega Ron Beekman 
aan. Wat te denken van een ont-
moeting met professor Guus Veld-
ers (één van de 100 invloedrijkste 
personen ter wereld), wat gebeurt 

er met het plastic in zee, of wat leeft 
er op je eten?’ Kortom, genoeg on-
derwerpen om een bezoek te bren-
gen aan het RIVM.

Interesse
Veel bezoekers waren geïnteres-
seerd in het verhaal van Guus Vel-
ders, een lezing over klimaatveran-
dering. De afgelopen jaren toonde 
Velders, samen met Amerikaanse 
onderzoekers de sterke klimaat-
werking van fluorkoolwaterstoffen 
(HFK’s) aan. Deze stoffen worden 
veel gebruikt in koelkasten, air-

conditioners en isolatiematerialen. 
Directeur-Generaal en professor 
Van der Zande is verheugd over de 
belangstelling vanuit het publiek. 
‘Dit is de eerste keer dat wij in deze 
vorm het publiek laten kennisma-
ken met wetenschap en volgens mij 
is deze manier zeer geslaagd. Waar-
schijnlijk gaan wij hier volgend jaar 
gewoon mee door’, vertelt Van der 
Zande. ‘Niet alleen laten wij onze 
bezoekers kennismaken met weten-
schap, zij kunnen hier ook een dag 
rondkijken. Sinds 11 september 
2001 mogen bezoekers hier name-
lijk niet meer zomaar naar binnen-
lopen’. 

Corpus
Vanaf de komende jaarwisseling 
staat het RIVM met een eigen stand 
bij Corpus, een interactief museum 
langs de snelweg in Oegstgeest. 
‘Dat klopt’, vertelt Van der Zande. 
In Corpus maak je een spectaculai-
re reis door het menselijk lichaam. 
Letterlijk: in het gebouw begin je 
bij de knie en eindig je in de her-
senen. Een unieke ervaring die 
nergens anders te beleven is’. Het 
motto van Corpus is “Veel bewe-
gen, verantwoord eten en gezond 
leven”. Leer hoe het lichaam in el-
kaar zit en hoe alles in je lijf werkt. 
Van der Zande: ‘De bezoekers be-

Meer dan 1.300 belangstellenden bezochten het RIVM.

Rondleiding door het lab.

ginnen bij onze stand aan hun ont-
dekkingsreis door het lichaam. Zij 
stoppen hun hand in onze scanner 
en kunnen direct zien hoeveel bac-
teriën aanwezig zijn. De stand staat 
in ieder geval drie jaar bij Corpus. 
Wij hopen dat jongeren meer inte-
resse krijgen in wetenschappen en 
dat zij vaker kiezen voor een Bèta 
pakket op school’.

Klein Harmonieorkest maakt grote indruk

advertentie

088 - 34 38 481
dietist@voedietist.nl

www.voedietist.nl

l d f i c

“Ik geef u graag  
persoonlijk 

voedings-
advies.”

Esmée Kroon:

Nu ook in De Bilt!
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Voordeel

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

799

250100

429

Geldig van donderdag 12 t/m zaterdag 14 oktober 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Alpaca wijn

2 � essen voor

vers uit 
eigen oven

Roomboter 
appel� appen
2 stuks

Jumbo 
aardappelen
zak 3 kilo

biefstuk
250 gram
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Mantelzorgwaardering
Bent u Mantelzorger? Zorgt u meer dan 8 uur per week voor ie-
mand, die extra hulp nodig heeft? Duurt deze zorg langer dan 3 
maanden? Doet u dit vanuit een persoonlijke band met die persoon 
(familie, partner, kind, vriend, buur)?

Iedereen, die deze (drie) vragen met ‘ja’ kan beantwoorden is mantel-
zorger. Als mantelzorger is men belangrijker dan men zelf misschien 
denkt. De Gemeente De Bilt waardeert deze inzet enorm en biedt daar-
om de Mantelzorgwaardering aan.

Hoe?
•  Men komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering van de ge-

meente De Bilt wanneer degene, waaraan zorg wordt verleend in de 
gemeente De Bilt woont.

•  Iedere mantelzorger kan de mantelzorgwaardering één keer per jaar 
ontvangen.

•  Meerdere mantelzorgers (maximaal drie) rondom dezelfde persoon 
komen ieder afzonderlijk voor de waardering in aanmerking.

•  Wie zich aanmeldt voor de mantelzorgwaardering ontvangt vijf vou-
chers ter waarde van totaal 50 euro, te besteden bij winkels in de 
gemeente De Bilt.

•  Aanmelden kan via www.mensdebilt.nl. Het aanmeldformulier kan 
ook telefonisch of per mail worden opgevraagd bij het Steunpunt 
Mantelzorg De Bilt. 

•  Aanvragen kan tot en met 31 december 2017 bij mantelzorg@mens-
debilt.nl en besteden kan tot en met 31 maart 2018.Voorleesochtend in Schutsmantel

door Guus Geebel

Vrijdag 6 oktober werd in Woonzorgcentrum Schutsmantel met een Voorleeskoffie voor de 
tweede keer aandacht geschonken aan de Nationale Voorleeslunch, die hier vanwege het tijdstip 

Voorleeskoffie werd genoemd.

Marlies Dijkkamp, coördinator 
cultuur en welzijn bij Schutsman-
tel en Ans Weerdenburg van bi-
bliotheek Idea hadden de ochtend 
georganiseerd. ‘Voorlezen kan 
een rol spelen in het doorbreken 
van het isolement waarin som-
mige ouderen verkeren.’

Streepjes en de spin
Bewoners, vrijwilligers en een 
aantal leerlingen van groep 8 van 
de Theresiaschool luisterden ge-
boeid naar het verhaal van Vonne 

van der Meer dat werd voorgele-
zen door wethouder Madeleine 
Bakker. Met de deelname wil 
Schutsmantel samen met de Lees-
coalitie laten zien dat voorlezen 
een prettige en gemakkelijk toe 
te passen dagbesteding is, die bij-
draagt aan de kwaliteit van zorg 
voor ouderen. Het verhaal ‘De 
Man achter de streepjes’ schreef 
Vonne van der Meer in opdracht 
van de Leescoalitie voor de Natio-
nale Voorleeslunch 2017. Als toe-
gift lazen Jop en Jan van de The-

resiaschool samen het gedicht dat 
aan het verhaal was toegevoegd. 
Ook declameerden ze samen het 
gedicht ‘De spin Sebastiaan van 
Annie M.G. Schmidt. Schutsman-
tel heeft al jarenlang een band met 
de Theresiaschool. De aanwezige 
leerlingen hielpen na afloop bij 
het koffieschenken.

V.l.n.r. Jop, Jan en wethouder Ma-
deleine Bakker.

Logo 100 jaar 
Bilthoven

Wethouder Hans Mieras en leden van de programma- en PR-commissie 
van de winkeliersvereniging onthulden dinsdag 19 september op de Ju-
lianalaan het logo 100 jaar Bilthoven als startsein van tal van activitei-
ten tijdens het jubileumjaar. Op de foto v.l.n.r. wethouder Hans Mieras, 
Jan Peter Oosterloo, de ontwerper van het logo Benjamin Goeverneur,  
Ike Bekking en Wendy Teunissen.

Een ijsje deed de harten smelten
door Guus Geebel

Op woensdag 4 oktober was het zestig jaar geleden dat Gerrit Adelerhof en Han Hulshof in 
Groningen in het huwelijk traden. Hij was toen 27 en zij 26 jaar oud. Het was op de dag dat 

de eerste Spoetnik werd gelanceerd. Han woonde toen evenals Gerrit in Apeldoorn, maar 
haar ouders woonden in Groningen. Burgemeester Sjoerd Potters kwam het echtpaar thuis 

feliciteren met hun huwelijksjubileum.

Gerrit Adelerhof is geboren en ge-
togen in Apeldoorn. Han is geboren 
in Amsterdam maar heeft in haar 
jeugd in verschillende plaatsen ge-
woond. Ze ontmoetten elkaar voor 
het eerst in een ijssalon in Apel-
doorn. Gerrit kocht daar toen een 
ijsje voor haar. Ze gingen samen de 
ijssalon uit en hij bracht haar naar 
huis. Zo ontstond de verkering. 
Gerrit werkte bij de Nederlandse 
Spoorwegen en Han bij het CBS in 
Apeldoorn. 

Gouden speld
Na hun huwelijk woonde het echt-
paar in bij de ouders van Gerrit. 
Er was grote woningnood en het 
duurde twee jaar voor ze een du-
plex bovenwoning kregen. Daarna 
verhuisden ze nog naar een flat 
en een eengezinswoning in Apel-
doorn. Toen Gerrit naar Utrecht 
werd overgeplaatst gingen ze in De 
Bilt op het La Plataterrein wonen. 
Twee jaar later verhuisden ze naar 
hun huidige woning in De Leijen 
die toen werd opgeleverd en waar 
ze nu 45 jaar wonen. Gerrit Adeler-
hof werkte veertig jaar bij de NS en 
beëindigde zijn loopbaan als hoofd 
verkeersleider. Op 1 oktober jl. was 
hij 70 jaar lid van het FNV en ont-
ving daarvoor een gouden speld 
met een briljant. Hij is ook als be-

stuurslid bij de vervoersbond FNV 
actief geweest. Han heeft in Biltho-
ven twintig jaar in de bejaardenzorg 
gewerkt. Het echtpaar kreeg een 
zoon en een dochter en heeft vijf 
kleinkinderen. 

Ajax
Gerrit was lang als vrijwilliger 
actief bij FC De Bilt waar hij de 
woensdagmiddagbegeleiding deed 
bij de F-jes. Ook heeft hij heel lang 
een volkstuin gehad in het Kloos-
terpark in De Bilt. Hij voorzag in 
die tijd de hele buurt van groenten. 

Zeven jaar geleden is hij daarmee 
gestopt. Han Adelerhof zwemt 
nog elke maandagochtend. Gerrit 
en Han zijn allebei fanatieke Ajax 
supporters. Gerrit heeft jarenlang 
een seizoenskaart gehad. Met fa-
milie en vrienden vierden ze op 7 
oktober het diamanten huwelijks-
jubileum met een high tea in De 
Biltsche Hoek. Er werden felici-
taties ontvangen namens Koning 
Willem-Alexander en commissa-
ris van de Koning van Beek. Het 
Biltse gemeentebestuur stuurde 
bloemen.

Discussieavond ouderenbeleid
Ouderen vormen een belangrijke en groeiende groep mensen in de gemeente De Bilt. Ze hebben 

specifieke wensen als het gaat om wonen, zorg, welzijn en mobiliteit. Genoeg redenen voor de 
PvdA De Bilt hierover van gedachten te willen wisselen tijdens een discussieavond.

PvdA-raadslid Erik van Esterik: 
‘Samenhangend Ouderenbeleid 
kennen we in De Bilt niet. Wij den-
ken dat het verstandig is hier mee 
aan de slag te gaan. De groep oude-
ren neemt toe. Naast vraagstukken 
die een antwoord nodig hebben, 
vormt de groep ouderen een schat 
aan kennis en ervaring waar we als 
samenleving dankbaar gebruik van 
kunnen maken. Ook daar moeten 
we eens goed over nadenken’.

Netwerk 
Enige tijd geleden heeft het Net-
werk Utrecht Zorg voor Ouderen 
(Nuzo) een folder uitgebracht waar-
in ze gemeenten adviseert een reeks 
van concrete acties te ondernemen 
om beleid voor ouderen vorm te 
geven. Van Esterik: ‘In onze ogen 
zeker de moeite waard om serieus 
te nemen. Het document biedt een 
aantal heel concrete voorstellen om 
ouderenbeleid op te pakken. Hier 

willen we ons verder in verdiepen 
met belangstellenden’. 

Avond
De avond staat open voor alle geïn-
teresseerden en vindt plaats op wo 
17 okt. in Cultureel Centrum HF 
Witte in De Bilt. Vanaf 19.30 kan 
men binnen komen lopen, om 20.00 
uur start de bijeenkomst. Geïnteres-
seerden kunnen zich aanmelden bij 
erikvanesterik@hotmail.com.

Het diamanten bruidspaar met burgemeester Sjoerd Potters. 
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Spaar nu voor 
Monopoly Bilthoven

* Beperkte oplage beschikbaar, reserveren is mogelijk met een speciale voucher. ** Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, 
telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.

Vanaf zondag 10 september tot en met zaterdag 4 november kunt u sparen voor het Monopolyspel Bilthoven*. Bij iedere €10,- 
aan boodschappen** ontvangt u een Monopoly spaarzegel, en deze week zelfs 2 zegels. Met 40 zegels is uw spaarkaart al vol. 
U ontvangt ook extra spaarzegels op diverse A-merk producten! Tegen inlevering van een volle spaarkaart en een bij betaling 
van €24,95 heeft u het Monopolyspel Bilthoven in bezit! Met 2 volle spaarkaarten betaalt u slechts €19,95 bij.

Deze week een extra zegel bij:
Royal club
Lemon, Lemon light, 
Ginger ale, Tonic 
of Tonic light.
Fles à 1 liter, 
Per fl es

Lay’s oven baked
Tomato spring onion, 
Paprika and mediteraan, 
Emmenthaler en 
Olive oil and herbs
combineren mogelijk
2 stuks

In Cooperation with Winning Moves             and Hasbro Gaming

Friesland Campina boter
Grasboter gezouten 
of ongezouten 
roomboter gezouten 
of ongezouten
Pak 250 gram 

Geldig van zondag 8 t/m zaterdag 14 oktober

Deze week
dubbele zegels
bij €10,- aan boodschappen**

Vanaf zondag 10 september tot en met zaterdag 4 november kunt u sparen voor het Monopolyspel Bilthoven*. Bij iedere €10,- 

In Cooperation with Winning Moves             and Hasbro Gaming

bij €10,- aan boodschappen

Vanaf zondag 10 september tot en met zaterdag 4 november kunt u sparen voor het Monopolyspel Bilthoven*. Bij iedere €10,- 

In Cooperation with Winning Moves             and Hasbro GamingIn Cooperation with Winning Moves             and Hasbro GamingIn Cooperation with Winning Moves             and Hasbro Gaming

Pickwick 
Joy of Tea
Per stuk

2 voor

2.19

1.19Bij 2 pakjes een 
Monopoly zegel extra

1.79

Bij 1 pak een 
Monopoly zegel extra

Bij 2 zakken een 
Monopoly zegel extra

Per fl es 2 Monopoly 
zegels extra

Spaar nu 
supersnel uw 
Monopolyspel 
Bilthoven bij 
elkaar!

Joy of Tea

1.39 Bij 1 pak een 
Monopoly zegel extra

Bilthoven�/�Donsvlinder 2 // Bilthoven // T: 030 2280605

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00 plus.nl
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Dorpsbijeenkomt verkeersveiligheid 
in Westbroek 

door Walter Eijnndhoven

Donderdag 14 september vond in het Dorpshuis van Westbroek een inloopbijeenkomst plaats 
om belangstellenden te informeren en reacties te ontvangen over de verkeersveiligheid in het 

dorp. De werkgroep Verkeersveiligheid is maandenlang bezig geweest een advies op te stellen en 
was benieuwd naar de reacties op deze voorstellen.

De werkgroep bestaat uit betrok-
ken inwoners en ondernemers uit 
Westbroek. Naar aanleiding van 
de dorpsbijeenkomst op 29 mei 
jongstleden ging zij aan de slag met 
alle reacties om een advies op te 
stellen waarin maatregelen worden 
voorgesteld voor de knelpunten en 
problemen in de verkeerssituatie 
van Westbroek. 

Verstrekkend
Om iedereen in Westbroek bij het 
advies te betrekken, organiseerde 
de werkgroep donderdag 14 sep-
tember deze inloopbijeenkomst. 
‘Deze bijeenkomst is voor iedereen 
van belang. Hier kun je je stem laten 
horen over onze voorgestelde maat-
regelen’, vertelt werkgroepslid en 
voorzitter Dorpsraad Gertjan Braas. 
‘De maatregelen kunnen voor be-
paalde doelgroepen verstrekkend 
zijn’. Een flinke groep van zo’n 
zestig Westbroekers gaf gehoor aan 
de oproep van de werkgroep. ‘Wij 
kregen 26 reacties op ons advies, 
dus daar kunnen wij in ieder geval 
iets mee doen’, stelt Braas tevre-
den vast. Hij vervolgt: ‘De reacties 
waren over het algemeen positief, 

vooral ons voorstel over camera-
toezicht viel in goede aarde. Vraag 
is wel of wij tracé-controle willen 
invoeren of camera’s op bijvoor-
beeld de Korssesteeg. Natuurlijk 
kleven hier voor- en nadelen aan, 
dus wij willen graag nog met ieder-
een om de tafel. Ook willen wij nog 
in gesprek met de lokale bedrijven. 
Kortom, er valt nog veel te doen’.

Drie problemen
Verkeersveiligheid is al jaren een 
probleem in Westbroek. Door 
sluipverkeer, hardrijders en groot 
verkeer is al jaren sprake van een 
onveilige verkeerssituatie, mede 
veroorzaakt door de weginrichting. 
Maandag 29 mei werd een dorps-
bijeenkomst gehouden waarbij de 
gemeente De Bilt in het kader van 
gebiedsgericht werken de dorpsbe-
woners van Westbroek heeft uitge-
nodigd om mee te denken aan struc-
turele oplossingen. Naar aanleiding 
hiervan is deze werkgroep inge-
steld om met oplossingen te komen. 
Volgens de werkgroep heeft West-
broek te maken met drie proble-
men: hoge verkeersintensiteit, hard 
rijgedrag van automobilisten en 

groot verkeer. Vooral het tracé Ach-
terweteringseweg, Korssesteeg en 
Dr. Welfferweg hebben hiermee te 
maken. Ook op de Kerkdijk wordt 
vaak te hard gereden. De werk-
groep richt zich dan ook op deze 
tracés. In het verleden zijn reeds di-
verse maatregelen genomen, zoals 
een geslotenverklaring in spitstijd 
op de Korssesteeg en snelheidsbe-
perkingen. De werkgroep wil nu 
de intensiteit terugbrengen door 
middel van verkeersmaatregelen, 
de veiligheid verbeteren en hand-
haven op genomen maatregelen. 
Deze drie stappen wil de werkgroep 
zetten om de verkeersveiligheid in 
het dorp te verbeteren. Vooral be-
langrijk is een camerasysteem op 
kentekenregistratie, het handhaven 
van de geslotenverklaring en sluip-
verkeer in ochtend- en avondspits 
tegengaan. 

Voorkeur camerasysteem
De werkgroep wil handhaving van 
de geslotenverklaring, waarmee 
sluipverkeer wordt geweerd; qua 
implementatietijd en geld is het 
camerasysteem veel gunstiger dan 
ingrijpende weginrichtingsmaat-

Repair Café bij WVT
Het Repair Café bij de WVT was ook zaterdag 30 september weer ge-
zellig druk. De 12-jarige Salomé uit Bilthoven kwam langs met zijn 
kapotte radio bestuurbare auto. Reparateur Roel uit De Bilt keek ernaar, 
samen met stagiair Pieter uit Maartensdijk. Na grondig onderzoek bleek 
de motor kapot, vermoedelijk doordat daarin ooit kortsluiting plaats-
vond. Salomé gaat met zijn vader op zoek naar een nieuw motortje en 
komt volgende keer terug om verder te gaan met de reparatie. 

Mevrouw Gomersbach kwam binnen met haar oude, trouwe, maar nu 
stukke naaimachine. Reparateur Aart constateerde een draadbreuk en 
wist die ook te repareren. Dansend van vreugde verliet mevrouw Go-
mersbach het pand. Ze had er zo tegenop gezien om dit apparaat, waar 
ze zo aan gehecht is, bij het vuil te moeten zetten, en nu hoefde dat 
helemaal niet!

Al met al werden ruim 50 mensen bijgestaan bij het repareren van elek-
trische apparaten, het verstellen van kleren en het aan de gang krijgen 
van fietsen en klokken. Het Repair Café Bilthoven wordt georganiseerd 
door Transition Town de Bilt in samenwerking met welzijnsorganisatie 
WVT. Het volgende Repair Café vindt plaats op zaterdag 4 november. 
Meer info: https://repaircafebilthoven.wordpress.com/

V.l.n.r. Vader Rene kijkt hoe zijn zoon Salomé samen met reparateurs 
Pieter en Roel de radio bestuurbare auto onderzoekt.

Hoveniersbedrijf Cor van Vliet 
ondersteunt

door Henk van de Bunt

Eind september stond in het teken van Hovenier Helpt. Een week lang zetten hoveniers in het 
gehele land zich geheel belangeloos in om andere mensen te helpen. Landelijk was via de sociale 
media de mogelijkheid geschapen anderen te verrassen: bijv. de buurvrouw, die slecht ter been 

is, met een onderhoudsbeurt aan de tuin door een bedrijf. 

Hovenier Cor van Vliet: ‘Wij vin-
den het prachtig, om ons vakman-
schap te combineren met het hel-
pen van andere mensen. Samen 
maken we Nederland groener. De 
kleinste daden hebben vaak grote 
positieve gevolgen. In heel Neder-
land staan collega-hoveniers klaar 
die het initiatief eveneens steunen. 

Gezamenlijk zetten we ons in voor 
meer tuinplezier en een groener 
Nederland’. 
Massaal
Hovenier Helpt is een initiatief van 
TuinKeur, een organisatie die zich 
inzet voor meer tuinplezier in Ne-
derland. Aanmelden moest voor 1 
september plaatsvinden van of voor 

iemand die wel wat tuinhulp kon 
gebruiken. Eén van de nevenvoor-
waarden was dat de klus in één dag 
uit te voeren moet zijn door een ho-
venier. Cor van Vliet: ‘Landelijk is 
er massaal – via Twitter, LinkedIn, 
Facebook en website - gereageerd 
op de oproep. Er zijn - opnieuw 
landelijk - meer dan 250 projecten 
ingediend. Uitvoeren van al deze 
projecten was helaas onmogelijk. 
Landelijk zijn ruim 85 projecten 
geselecteerd en gekoppeld aan een 
vakbekwaam hovenier’. 

Initiatief
Hoveniersbedrijf Cor van Vliet be-
staat dit jaar 12 jaar. Cor van Vliet: 
’Toen we werden benaderd voor 
dit project hebben we niet lang 
hoeven na te denken. Hoe mooi 
is het als je je met je team en pas-
sie voor groen kunt inzetten voor 
mensen die hulp ontberen. Wij 
stellen graag ons vakmanschap 
beschikbaar voor dit initiatief’. De 
Maartensdijkse ondernemer on-
dersteunt van harte de oproep van 
Hovenier Helpt: ‘Ook volgend jaar 
willen we weer van ons laten ho-
ren. De hoop is, dat nog meer deel-
nemende hoveniers uit de groene 
branche beschikbaar willen zijn, 
zodat er nog meer mensen gehol-
pen kunnen worden’. 

regelen; inwoners en ondernemers 
uit Westbroek kunnen zelf eenvou-
dig een ontheffing vragen. Zodra de 
intensiteit met een camerasysteem 
is teruggebracht, kan worden na-
gedacht over snelheidsreductie en 
het terugbrengen van groot verkeer. 
Maatregelen zijn dan onder andere: 
camerasysteem op kentekenregistra-

tie, maatregelen voor groot verkeer, 
aanpassen bochten Korssesteeg en 
LED verlichting Kerkdijk, Dr. Welf-
ferweg, Korssesteeg en Achterwete-
ringseweg. Braas: ‘Na realisatie van 
deze maatregelen komt een evalu-
atie door onze werkgroep en organi-
seren wij nog een informatieavond 
voor de bewoners’.

Tijdens de inloop worden onderling alle maatregelen doorgenomen.

Taxus voor Hoop
Taxus voor Hoop is een Nederland-
se stichting die zich belangeloos in-
zet voor de strijd tegen kanker. Dit 
doen zij door middel van het lande-
lijk inzamelen van Taxus-snoeisel 
van de Taxus Baccata hagen en 
struiken. Hoveniersbedrijf Cor van 
Vliet verzamelt het taxussnoeisel 

dat als grondstof dient in de bestrij-
ding van kanker en doneert dat aan 
Taxus voor Hoop. Van Vliet: ‘Wij 
zijn dankbaar dat wij als hovenier 
een bijdrage kunnen leveren aan 
het bestrijden van deze vreselijke 
ziekte. Heeft u een taxushaag die 
gesnoeid moet worden? Wij horen 
het graag’. 

Hoveniersbedrijf Van Vliet aan het werk op de Otto Doornenbalweg in 
Maartensdijk. Namens de organisatie ontving de bewoonster ook nog een 
verrassingspakket. 
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FinnComfort

zachte landing

FINNAMMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt.

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie 
van het geleng krijgt u een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen u 
dwingen om rechterop te 
staan.

Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

De Finnamic modellen hebben een 

speciaal gevormde zool waardoor 

iedere stap minder energie kost.

FINNAMMIC

INFO DAG
VRIJDAG
13 OKTOBER
10.00 - 16.00 

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KALFS STAART STUK ( PICANHA )

Heerlijk mals met een klein randje. Om rosé te braden; 

ca. 30 min. op 150°C
100 gram 2,50

BLACK ANGUS RIBLAPJES

120 dagen graan gevoerd & 40 dagen gerijpt; smelt 

op de tong; 1½ tot 2 uur sudderen!
100 gram 1,50

CASSELER RIB

In eigen huis gepekeld & gerookt. Heerlijk voor bij de 

zuurkool of lekker met onze cumberlandsaus
100 gram 1,75

LAMSBIEFSTUKJES

Vers uit Nieuw Zeeland: lekker gemarineerd & gekruid, 

mag kort rosé gebakken worden
100 gram 2,98

VARKENSHAAS IN BLADERDEEG

Lekker gemarineerd & gekruid, in een jasje van 

roomboterbladerdeeg; 20 min. 175°C
100 gram 1,75

VENKEL VERSE WORST

Op veler verzoek. Om kort te braden. Lekker gekruid 

met o.a. venkel en authentieke kruiden
100 gram 1,10
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 9 oktober t/m zaterdag 14 oktober. Zetfouten voorbehouden.

Een fotograaf die de uitvaart vastlegt, 
heeft u daar al eens over nagedacht?

Van alle belangrijke momenten in ons leven maken 
we foto’s. Bij een geboorte, verjaardagen, bruiloften… 
Maar wist u dat het ook mogelijk is om van de uit-
vaart foto’s te laten maken? Dat klinkt misschien raar 
want het is toch geen feestdag? Dat klopt, maar het is 
wel een belangrijke dag. En foto’s zijn dan een dier-
bare en tastbare herinnering aan dat laatste afscheid.

Herinneringen levend houden
Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende 
gebeurtenis. Naast het verdriet moet er ook veel gere-
geld worden. En als de dag van de uitvaart aanbreekt, 
gaat deze vaak in een roes voorbij. Mensen herin-
neren zich niet altijd alles meer, terwijl er vaak veel 
mooie dingen gebeuren. Speciale uitvaartfotografen 
leggen al die momenten op respectvolle wijze vast. 
Zo kunnen nabestaanden achteraf in alle rust terug-
kijken en herinneringen levend houden.

Extra paar ogen
Anna Groot is afscheidsfotograaf en aangesloten bij 
de coöperatie Afscheidsmomenten, een collectief 
van afscheidsfotografen. Anna vertelt: ‘Bij een uit-
vaart loop ik rustig rond en leg veel meer vast dan 

mensen zelf kunnen zien. Wie er allemaal geweest 
zijn, de bloemen, de condoleance, de rouwauto, de 
medewerkers, de kist. Ik fungeer eigenlijk als een 
extra paar ogen.’ Ze vervolgt: ‘Families geven me 
aan dat ze de foto’s zeer waardevol vinden en het 
hen helpt bij de rouwverwerking.’

Inspiratie en advies
Tap DELA geeft u graag meer inzicht over de moge-
lijkheden van uitvaartfotografie. Daarom organiseren 
we samen met de coöperatie Afscheidsmomenten 
op donderdag 26 oktober een speciaal inloopspreek-
uur over dit onderwerp. Tijdens dit spreekuur zijn 
ook fotografen aanwezig. Zij beantwoorden graag al 
uw vragen. Daarnaast liggen er diverse fotoboeken 
ter inzage. U en uw naasten zijn van harte welkom.

Inloopspreekuren
Naast het speciale inloopspreekuur over uitvaart-
fotografie, vinden elke donderdag in oktober tussen  
10.00 en 11.30 uur reguliere inloopspreekuren 
plaats in het uitvaart centrum van Tap DELA aan de 
Soestdijkse weg-Zuid 265 in Bilthoven. 

De inloopspreekuren zijn toegankelijk voor iedereen,  
of u nu lid bent van coöperatie DELA of niet. Deelname  
is gratis en vrijblijvend. Kunt u niet naar ons toeko-
men, maar zou u het wel fijn vinden als er iemand  
bij u thuis langskomt? Belt u dan 030 210 97 65  
om een afspraak te maken.

Out� ts Boots Accessories
Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk

tel. 0346-212279
www.botabootscompany.com/events

BOTABOOTS
Magazijn LEEG verkoop

€ 25,- shoppen

Blessed by
Comfort

t/m 21 oktober a.s.

Magazijn
mag echt leeg!
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Lezing over Villa Oase
Op 11 oktober verschijnt het boek ‘1917-2017 Honderd jaar Bilt-
hoven’ als een uitgave van de Historische Kring ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan van Bilthoven. 

Naar aanleiding van haar bijdrage aan dit boek houdt kunsthistorica 
Korine Hazelzet op woensdag 11 oktober om 20.00 uur in de Biltho-
vense Boekhandel een lezing over de geschiedenis van Villa Oase. 
Rond deze geheimzinnige villa, die heeft gestaan op de plek van de 
Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan, heeft zich de boeiende 
ontstaansgeschiedenis van Bilthoven afgespeeld: die van oase voor de 
elite tot forensendorp voor de middenklasse. Graag vooraf aanmelden 
via info@bilthovenseboekhandel.nl of tel. 030 2281014.

Korine Hazelzet vertelt over de onthullende geschiedenis van de adel-
lijke bewoners van villa Oase, compleet met liefdesgeschiedenis. 

Boek over 100 jaar Bilthoven 
door Henk van de Bunt

Al meer dan 150 jaar speelt de spoorbaan Utrecht-Amersfoort en het station Bilthoven 
in allerlei benamingen een belangrijke rol in de geschiedenis van de gemeente De Bilt. De 

onderdoorgang van het spoor aan de Soestdijkseweg is in 2013 na jaren van beraad gereed 
gekomen en onlangs kwam de spoorwegonderdoorgang in de Leijenseweg ter hoogte van de 

Leijen gereed. 

De geschiedenis van het spoor is 
bepalend geweest voor de kern Bilt-
hoven en het ontstaan ervan. Exact 
100 jaar geleden heeft de toenmali-
ge gemeenteraad in al haar wijsheid 
besloten de woonkern rondom het 
Station-De Bilt voortaan Bilthoven 
te noemen. Met het besluit van het 
gemeentebestuur uit 1917 begint 
het verhaal van Bilthoven. Ook al 
weer honderd jaar geleden bedacht 
‘gemeenteraadslid en huisarts dr. 
Melchior de naam ‘Bilthoven en 
sindsdien weten we niet beter. In 

zowel het archief van de Biltse His-
torische Kring D’ Oude School als 
het Regionaal Historisch Centrum 
Vecht en Venen te Breukelen ont-
breekt een foto van het Biltse ge-
meentebestuur uit 1917; een foto, 
die er ongetwijfeld wel zal zijn en 
waarvoor bij deze dan ook een op-
roep wordt gedaan.

Boek
Honderd jaar later heeft de - zelf ook 
zilveren jubilerende - Biltse Histo-
rische Kring D’Oude School er een 

eeuw-feest-jaar van gemaakt; ter 
gelegenheid daarvan rouleert een 
fototentoonstelling met als thema 
‘Bilthoven 100 jaar’ langs verschil-
lende adressen in de kern Bilthoven 
en is deze bijvoorbeeld nog tot 15 
oktober te zien in de Centrumkerk 
aan de Bilthovense Julianalaan. 
Bovendien presenteert de Histori-
sche Kring een jubileumuitgave: 
een boek over de geschiedenis van 
Bilthoven. Wim Krommenhoek en 
Leo van Vlodorp zijn de samenstel-
lers van het boek en hebben ook als 
auteur bijdragen geleverd. Krom-
menhoek en van Vlodorp: ‘Naast 
ons hebben veel andere personen 
een onderwerp uitgewerkt of een 
bijdrage geleverd. Het boek be-
schrijft de geschiedenis van Bilt-
hoven in ruim 340 pagina’s in ca. 
35 onderwerpen met veel foto’s in 
zwart/wit en kleur. De geschiedenis 
van vele aspecten van Bilthoven, 
zoals industrie, zwembaden, WVT, 
geestelijke stromingen, de bouw 
van villa’s en de wijken De Leijen 
en Tuindorp komen aan de orde. De 
uitgave heeft een harde kaft. Ge-
makkelijk om in de boekenkast te 
zetten en regelmatig in te bladeren’.

Presentatie 
Vandaag, woensdag 11 oktober 
om 14.30 uur neemt burgemeester 

Sjoerd Potters het eerste exemplaar 
van het jubileumboek in ontvangst 
tijdens een feestelijk gebeuren in 
de Mathildezaal van het Biltse ge-
meentehuis Jagtlust, waarbij naast 
de leden van de historische kring 
ook leden en bestuur van de His-
torische Vereniging Maartensdijk, 
de medeauteurs, sponsoren en an-
dere belangstellenden welkom zijn. 
Zij, die al voor-intekenden voor het 
boek, kunnen na afloop hun exem-
plaar mee naar huis nemen. 

Burgemeester Sjoerd 
Potters en de honderdjarige 
mevrouw Gré Werner - de 
Boer reden op 30 september 
als passagiers mee met 
chauffeur Christiaan van 
Nispen tot Sevenaer in de 
parade met nostalgische 
voertuigen die als één 
van de activiteiten werd 
gehouden ter gelegenheid 
van het honderdjarig 
bestaan van Bilthoven. 

De voertuigen staan klaar 
om de parade te beginnen.

Paul Meuwese (m), voorzitter van de Historische Kring D’ Oude School 
en Wim Krommenhoek (r) en Leo van Vlodorp (l) in de ‘oude raadszaal’ 
van Jagtlust.

Een foto van de gemeenteraad van 1909 -1911, allen in stemmige kleding 
poserend. Zittend v.I.n.r. S. Floor (1900-1911) r.lid; Jhr. Mr. D. de Blocq 
van Haersma de With (1879-1907) burgerm. en (1882-1915) r.lid; M. v. 
Marwijck Kooij (1895-1913) r.lid; H. Ph. J. baron van Heemstra (1907-
1927) burgem.; Mr. J.E.W. Twiss (1887-1917) r.lid.; P.N. Hoogland (1905-
1931) r.lid; C.L. baron van Boetzelaer (1900-1931) r.lid. Staand (l) T. 
Meijer (1900-1915) r.lid. en( r) Mr. A. Pronk van Hoogeveen (1894-1933) 
gem.secr. De heren van Marwijck Kooij en Twiss waren toen wethouder. 
De foto is genomen in de raadszaal van het oude gemeentehuis aan de 
Dorpsstraat, in De Bilt. De heer Melchior staat niet op deze foto. Hij 
behoorde wel tot de raad, die dit besluit in 1917 heeft genomen.

Bestellen
Het boek is verkrijgbaar bij To-
baccoshop Henk Hillen (Plane-
tenbaan), Boekhandel Bouwman 
(Hessenweg) The Readshop 
(Hessenweg), de Bilthovense 
Boekhandel (Julianalaan) Bruna 
(Julianalaan), Primera Maartens-
dijk (Maertensplein 24, Maar-
tensdijk) en Fa. van der Neut & 
Zn (Groenekanseweg Groene-
kan).

Bridgeclubs sparren onderling
Een aantal bridgeclubs in deze gemeente organiseert op zaterdag 14 
oktober vanaf 13.00 uur het eerste Biltsche viertallenkampioenschap 
voor clubteams in het HF Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt. 
Elk club vaardigt twee viertallen af; in de eerste ronde vindt de indeling 
via loting plaats, voor de tweede en derde ronde wordt systeem gevolgd 
waarbij de teams worden ingedeeld op basis van de eerdere resultaten. 
Elke wedstrijd bestaat uit 8 spellen, in totaal dus 24 spellen. Aan het 
eind worden de behaalde punten van beide viertallen bij elkaar opge-
teld. De verwachte eindtijd is plm. 17.00 uur.
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Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
´Holsblokkenweg 2017´ 
Burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geven, op grond van arti-
kel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening  juncto afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht kennis van de terinzagelegging van het ontwerp-
bestemmingsplan: “Holsblokkenweg 2017” 

Het plangebied 
Het plangebied is gesitueerd aan de westzij-
de van de Holsblokkenweg te Westbroek. 

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de realisatie van 5 sociale 
koopwoningen. 

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt geduren-
de zes weken ter inzage van donderdag 12 
oktober 2017  tot en met woensdag 22 no-
vember 2017. Op maandag 23 oktober 2017 
zal een inloopavond worden gehouden in het 
Dorpshuis Westbroek aan de Princes Christi-
naweg 2 te Westbroek van 18.00 uur tot 

20.00 uur. U kunt de stukken online inzien op 
de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.17009BP0003-ON01 
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken 
om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als 
u vragen wilt stellen over de stukken. 

Indienen zienswijzen 
Gedurende bovengenoemde termijn kan een 
ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 
omtrent het ontwerpbestemmingsplan indie-
nen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten 
aan ‘Burgemeester en wethouders van De 

Bilt’. Per post via: Postbus 300, 3720 AH Bilt-
hoven. Degenen die mondeling een ziens-
wijze kenbaar willen maken kunnen binnen 
de bovengenoemde termijn contact opne-
men met de hierna genoemde contactper-
soon. 
Het is niet mogelijk via e-mail een zienswijze 
in te dienen. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpbestemmingsplan en de proce-
dure kunt u contact opnemen met de heer 
A. van Breda via telefoonnummer 
(030) 228 94 11.

Veel Nederlanders hebben niets geregeld rondom hun overlijden

Uit onderzoek van coöperatie DELA* blijkt dat ruim zestig 
procent van de Nederlanders geen testament heeft. Een nog 
groter deel heeft zelfs nog niet nagedacht over de eigen uitvaart. 
De reden? Vaak weten mensen niet wat men zelf al kan regelen 
of vastleggen in een testament en wat er allemaal mogelijk is 
rondom de uitvaart: begraven of cremeren, een begrafenis op 
een natuurbegraafplaats, thuis opbaren of juist in een uitvaart-
centrum, de keuze voor muziek en bloemen, een traditionele 
koffi  etafel of liever een goed glas wijn met borrelhapjes?

Martine Eggen | Tap DELA & notaris Frans van Beek

(advertorial)

NOTARISSEN
HOUWING VAN BEEK

Je notaris in 

Voorkom stress
Dagelijks ervaren onze uitvaartverzorgers aan tafel bij nabe-
staanden wat wel en niet goed geregeld is. Vaak overmand 
door emoties moeten zij in een paar dagen de uitvaart regelen. 
Die expertise willen we graag vooraf delen. Door nu al na te 
denken over uw persoonlijke uitvaartwensen, ontneemt u niet 
alleen stress bij uw nabestaanden, maar ook bij uzelf.

Ook voorkomt u onrust door nu alvast aandacht te besteden 
aan de juridische aspecten van de nalatenschap. Kunnen de 
erfgenamen de afwikkeling wel gezamenlijk in goed onder-
ling overleg regelen? Of is het beter om een executeur aan te 
stellen? Hoe zit het eigenlijk met de erfbelasting? Hoe moet 
dat geregeld worden? 

Themabijeenkomst Uitvaart & Erfrecht
Graag helpen DELA én notaris Frans van Beek van Notarissen 
Houwing van Beek u met onze kennis en ervaring op dit 
gebied. Daarom organiseren we op zaterdag 28 oktober van 
11.00 tot 13.00 uur de themabijeenkomst ‘Uitvaart & Erfrecht’. 
Deze vindt plaats bij Tap DELA en het notariskantoor, 
Soestdijkseweg-Zuid 265 en 267 in Bilthoven. Deelname is gratis.

Antwoord op uw vragen
Tijdens de themabijeenkomst vertelt Martine Eggen, relatie-
beheerder uitvaartzorg bij Tap DELA, wat er allemaal moge-
lijk is bij een uitvaart. Notaris Frans van Beek gaat in op actuele 
onderwerpen als het levenstestament en de eigen bijdrage 

voor zorg uit de Wet langdurige zorg en geeft antwoord op 
veel gestelde vragen die met erfrecht te maken hebben, zoals: 
‘wie zijn mijn erfgenamen?’, ‘hoe bespaar ik erfbelasting?’ 
en ‘wie regelt straks de uitvaart?’ U kunt natuurlijk ook de 
vragen stellen waar u graag een antwoord op wilt. Bovendien 
kunt u tijdens de bijeenkomst kosteloos uw testament en/of 
uitvaartverzekeringspolis laten controleren door de aanwezige 
deskundigen.

Meld u aan
Bezoekers waarderen onze themabijeenkomsten; zij zijn blij 
met het initiatief en vinden de bijeenkomst verhelderend. 
De bijeenkomsten zijn vaak snel volgeboekt, dus meld u voor 
26 oktober aan via info@houwingvanbeek.nl of 030 229 08 11. 
Uw aanmelding wordt bevestigd.

Lukt het u niet om bij de themabijeenkomst aanwezig te zijn? 
Maar heeft u wel vragen over een uitvaart, belt u dan met DELA 
via 030 210 97 65. Voor vragen over erven, schenken of uw 
testament, kunt u bellen met Notarissen Houwing van Beek 
via 030 229 08 11.

* Onderzoek uitgevoerd in 2015

Bridgecursus
Bridge is een spannend en boeiend 
kaartspel, waaraan je veel plezier 
kunt beleven. 
Bridge speel je met en tegen anderen en 
is daarom een sociale sport. Je ontmoet 
veel mensen; je kunt het overal en tegen 
iedereen spelen. De spelregels zijn we-
reldwijd hetzelfde. Bridge is een middel 
om mensen te verbinden en is bovendien 
ook nog eens goed voor je hersenen.

Bridgeclub Hollandsche Rading verzorgt 
in de kantine van TV Tautenburg, Dieren-
riem 6A in Maartensdijk een bridgecursus 
voor beginners, gegeven door Henk van 
de Bunt, op 12 maandagen (van 19.30 
tot 22.30u) vanaf 6 november ’17 t.e.m. 
12 februari ’18. Aansluitend vanaf 19 
febr. ’18 op de donderdagavonden kan er 
bij Bridgeclub Hollandsche Rading worden 
geoefend in het Dorpshuis in Hollandsche 
Rading. Kosten € 60,00 p.p. 

Info c.q. aanmelden: 
bchollandscherading@gmail.com 

 

	

	

Elke 

Woensdag

in Maartensdijk

09.00 - 18.00 uur

op het

Maertensplein

Makreel
Per stuk € 3,00 2 stuks € 5,00

500 gram Kibbeling
€ 5,00 + gratis saus

Lekkerbekken 4e Gratis

U kunt ook bestellen: 06-12115651

✂ Geldig tegen inlevering van deze bon 
op 11-10-2017 en 18-10-2017
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Voorspeelavond 
Kunst en Genoegen 

Op vrijdag 13 oktober zal Muziekvereniging Kunst en Genoegen 
zich weer presenteren aan het grote publiek. Tijdens deze jaarlijkse 
Voorspeelavond spelen zowel het Harmonieorkest als het Oplei-
dingsorkest, maar daarnaast zal een aantal leerlingen ook een solo/
duo of trio-optreden voor het publiek verzorgen. En dat is waar een 
Voorspeelavond eigenlijk voor bedoeld is: presentatie van leerlin-
gen (en hun vorderingen) aan het grote publiek.

Dit jaar is er een heel bijzondere Voorspeelavond aan de vooravond 
van de start van het project MOS (Muziek Op School), waar Kunst en 
Genoegen op twee Maartensdijkse basisscholen (Martin Luther King-
school en WereldKidz Kievit) muziekonderwijs gaat verzorgen in zo-
wel de onder- als bovenbouw. Het is een binnen-schools project voor de 
komende drie jaar waarmee men hoopt de jeugd een start te geven voor 
levenslang plezier in muziek maken. Voor Kunst en Genoegen juist nu 
een prachtige mijlpaal op weg naar de 95e verjaardag in maart 2018.

Tijdens de Voorspeelavond wordt er van alles over verteld, naast alle 
andere informatie over meespelen bij de vereniging. De avond staat on-
der leiding van dirigent/leraar John Leenders, die ook het publiek actief 
bij deze avond zal betrekken. Aanvang van de avond is 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.45 uur en wordt gehouden in De Vierstee, Nachtegaal-
laan 30 te Maartensdijk.Toegang is gratis.                 (Wilma Abels)

Vrijwilligers onderhouden 
Mathildetuin

Zeven vrijwilligers geven de Ma-
thildetuin naast en ten zuiden 
van de Hervormde Dorpskerk in 
De Bilt een najaarsbeurt. Sonja 
Paauw, een van de coördinatoren, 
zegt dat zij dat nu al twee jaar zo 
doen: ‘De Mathildetuin is drie jaar 
geleden aangelegd bij het 900 jarig 
bestaan van de gemeente De Bilt. 
Er was toen afgesproken, dat het 

Groenhorst College in Maartens-
dijk de tuin zou gaan onderhou-
den. Die afspraak is helaas nooit 
van de grond gekomen. Gevolg 
was dat de tuin er na een jaar ver-
waarloosd bij lag. We hebben dat 
twee jaar geleden toen als kerk op-
gepakt. We zijn toen min of meer 
opnieuw begonnen, hebben de tuin 
weer ingericht en we onderhouden 

‘m sinds die tijd. We doen dat met 
een steeds wisselende groep van 
zo’n zeven-acht vrijwilligers. Dat 
lukt tot nu toe goed. We zijn daar 
best trots op’.         [Rob Klaassen]

Vrijwilligers zorgen ervoor dat de 
tuin goed voorbereid de winter in 
kan.

Koffieconcert in 
Huize Gaudeamus

Zondag 1 oktober was de huiskamer van Huize Gaudeamus goed ge-
vuld met belangstellenden voor een optreden van de Georgische pianis-
te Ketevan Sharumasvhvili. Zij woont sinds enkele jaren in Nederland 
en zij speelt regelmatig op de internationale podia. Op het programma 
stonden werken van J.S Bach, F. Chopin, A. Scriabin, A. Prokofjev 
en F. Liszt. Met name de composities van deze laatste 3 componis-
ten brachten de toehoorders in vervoering. De wisselingen in tempo 
en ritme vragen een hoge concentratie van de musicus. Het was heel 
bijzonder om te horen en te zien hoe Ketevan de muziek beleefde en 
hoe ze er helemaal in op ging. Het is telkens weer een belevenis om zo 
dicht bij huis musici van wereldformaat in dit bijzondere gebouw te 
zien optreden.            (Frans Poot)

Ketevan gaat volledig in de muziek op.

Locoburgemeester feliciteert 
briljanten bruidspaar

door Guus Geebel

Op maandag 9 oktober kwam locoburgemeester Anne Brommersma het echtpaar Blauwendraat-
Elhardt thuis in Maartensdijk feliciteren met hun 65-jarig huwelijksjubileum. Jaap Blauwendraat 
en Bennie Elhardt trouwden in 1952 op Jagtlust in Bilthoven. Hij was toen 24 en zij 22 jaar oud.

Bennie Elhardt werd geboren in de 
Parklaan in Bilthoven en groeide 
daar op met haar ouders en twee 
zussen. In de oorlog deed ze de 
middelbare school en op haar vijf-
tiende ging ze werken als telefo-
niste bij de gemeente De Bilt. Ze 
deed bij Schoevers een secretares-
seopleiding en Nederlandse han-
delscorrespondentie. Later deed ze 
er ook Engels en Duits bij. Ze had 
verschillende banen als secreta-
resse en stenotypiste. Op het laatst 
werkte ze bij een professor. Jaap 
Blaauwendraat was boerenzoon en 
groeide op in een gezin van vijf in 
de historische boerderij De Babel 
aan de Nieuwe Weteringseweg. Na 
zijn militaire dienst ging hij wer-
ken in de bouw als chauffeur. Na 
een rugoperatie in de zestiger jaren 
werkte hij tot zijn pensionering bij 
de bewakingsdienst van de NOS.

Eerste zoen
Ze hebben elkaar voor het eerst 
ontmoet in de oorlog. Jaap vertelt 
dat Bennie uit Bilthoven naar hun 
boerderij kwam voor wat melk en 
eten. ‘Later kwam ze ook nog wel 
eens langs, want ze was geïnteres-
seerd in het boerderijleven. Na de 
oorlog kwamen we elkaar weer te-
gen bij een van de vele bevrijdings-
feesten die er toen waren en toen 
is het gaan klikken.’ Hoe dat pre-
cies gebeurde weten ze niet meer. 
Bennie vertelt lachend dat ze bang 
was voor de eerste zoen. ‘Ik was zo 
slecht voorgelicht dat ik dacht dat 

ik dan een kind zou krijgen.’ Het 
echtpaar kreeg 7 kinderen, er zijn 
18 kleinkinderen en 3 achterklein-
kinderen. Na hun trouwen huurde 
het echtpaar een kamer in Biltho-
ven. Na anderhalf jaar kregen ze het 
huis van een oom aan de Nieuwe 
Weteringseweg dat leeg kwam. Het 
was een huis met een grote tuin en 
het werd hun eigendom. Ze woon-
den daar tot 1998 toen ze naar de 
Prinses Beatrixlaan in Maartensdijk 
verhuisden. Een zoon begon in het 
huis aan de Nieuwe Weteringseweg 
een meubelmakerij.

Maatjes
Toen Jaap Blauwendraat bij de 
NOS werkte had hij wisselende 

diensten en nogal wat vrije tijd. Hij 
is toen hij zelf een boot gaan bou-
wen waarmee het gezin door heel 
Nederland heeft gevaren. Diverse 
malen zijn ze naar Friesland geva-
ren. Jaap heeft twee rechterhanden 
en was altijd ergens mee bezig en 
nog steeds. Bennie en Jaap zijn al-
tijd maatjes van elkaar gebleven en 
hebben veel lol gehad. ‘Zij is altijd 
mijn lieveling geweest’, zegt Jaap 
liefdevol. Ze zijn blij en gelukkig 
dat ze het huwelijksjubileum thuis 
met de hele familie kunnen vieren. 
‘Ze staan altijd voor ons klaar.’ De 
jubilarissen ontvingen veel bloe-
men en kaarten. Ook waren er fe-
licitaties namens de Koning en de 
commissaris van de Koning. 

Lezing 
Reinier van den Berg 

Over allerlei aspecten (van het weer) hield Reinier van den Berg op 
dinsdag 3 oktober in De Koperwiek in Bilthoven een lezing voor de 
plaatselijke afdeling van Groei en Bloei. [GG]

De zaal was goed gevuld met enthousiaste mensen, die luisterden naar 
deze specialist op gebied van weer, klimaat en duurzaamheid. 

Het briljanten bruidspaar met locoburgemeester Anne Brommersma.
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Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

Vele maten en soorten bomen en
heesters, coniferen, taxus, laulier etc.

Taxus

60/80 € 3,40

80/100 t/m 200/250 € 5,00 t/m € 40,00

Coniferen Thuja Brabant

40/60 € 1,00

60/80 € 2,00

80/100 € 3,00

100/120 € 4,50

120/140 € 6,00

140/160 € 7,50

160/180 € 10,00

180/200 € 14,00

Laulier

80/100 € 4,00

100/120 € 5,50

120/140 € 7,00

140/160 € 10,00

160/180 € 15,00

180/200 € 20,00

+/- 250 € 35,00

Vele maten en soorten bomen enVele maten en soorten bomen en
heesters, coniferen, taxus, laulier etc.heesters, coniferen, taxus, laulier etc.

80/100 t/m 200/25080/100 t/m 200/250

Vele maten en soorten bomen enVele maten en soorten bomen en
heesters, coniferen, taxus, laulier etc.heesters, coniferen, taxus, laulier etc.

TaxusTaxus

€ 3,40€ 3,40

80/100 t/m 200/25080/100 t/m 200/250 € 5,00 t/m € 40,00€ 5,00 t/m € 40,00

Nw. Weteringseweg 34
3737 MD Groenekan

Mob. 06 54751296

Buxus in maten en modellen

Loof-, sier-, fruit-,
notenbomen zoals:

Carpinus, rode of groen
beuken, Gouden regen,
Prunus sierkersen, Rode 
esdoorn, Plataan ook in 

leivorm, Linde ook in leivorm, 
Sparrebomen; Abies en
Picea, Hulst en Berken

Appel-, peren, pruimen, 
noten en krentenbomen
Diverse maten en prijzen
vanaf 3-jarig tot 15-jarig,

2½ tot 7 meter hoog

Ook uitzoeken en reserveren 
van bomen en struiken/planten 

etc. in overleg bezorgen en 
eventueel inplanten op een 

gewenste datum tot april 2018. 
Alles is bespreekbaar!

do / vr / za
19 t/m 21 oktober

Lage prijzen of
doe een bod

Leegverkoop
Kwekerij!

Voor particulieren en hoveniers!

theoweekVan di. 10 t/m za. 14 okt.

          vangestel.nl  vangesteloptiek  |  Emmastraat 38, Hilversum

+ theo finale op za. 14 okt.
Met speciale gast: Thomas Lambrechts

(theo ambassador van 10.00 tot 16.00 uur) 

GROTE COLLECTIE  
THEO IN HUIS!CADEAU theo Rock & Roll Travel Box! T.w.v. €100,- 

Bij aanschaf van een theo bril tijdens ons event. onze website!

van
gestel
optiek

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• De Vierklank • Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan
• Readshop • Primera Maartensdijk 

DIT ZIJN DE PRIJSWINNAARS VAN JULI EN AUGUSTUS 

GEFELICITEERD!

Vanwege het 10-jarig bestaan van Karin van der Willigen Makelaardij 
o.z. zijn er 10 maanden lang prijzen te winnen. Dit is de 9e maand en 
deze maand is JBG (grondwerken, tuinaanleg en bestrating) degene 
die voor iemand aan de slag zal gaan in de tuin. Kent u iemand waarbij 
bijvoorbeeld een heg of een struik gesnoeid moet worden of die advies 
over de tuin nodig heeft? Dan laat Jonathan graag de mogelijkheden 
zien. Mocht u zelf vragen hebben over uw tuin, dan kunt u uiteraard ook 
gerust bellen met Jonathan.

KENT U IEMAND DIE U DEZE PRIJS ZOU GUNNEN?
LAAT HET ONS DAN WETEN.

Jonathan Bassie
Tolakkerweg 119
3739 JK Holl. Rading
06- 53105026
info@jbgweb.nl
www.jbgweb.nl

M.A. de Ruyterstraat 54
3601 TH  Maarssen

0346 - 281444
06 - 36142989

info@kvdwmakelaardij.nl
www.kvdwmakelaardij.nl

Graaf Floris V weg 32
3739 NB  Holl. Rading
035-5446308
info@restauranthedgehog.nl

Dorpsweg 170
3738 CL  Maartensdijk
0346- 211579
info@kluswijsmaartensdijk.nl

TOPPRESTATIES 
DOOR KWALITEIT

BENZINEMOTORZAAG
MS 170

€ 199
i.p.v. € 244

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
Dorpsweg 47 B
3738 CA Maartensdijk
0346-212602 • www.lmbvanginkel.nl

ELEKTRISCHE ZUIGHAKSELAAR
SHE 71

NU € 135,-
I.p.v. € 155,-

Vermogen: 1,1 kW - gewicht: 4,1 kg.
Elektrische zuighakselaar voor
gebruik rond het huis. Verwijdert
en hakselt loof en snoeiafval.

Deze aanbiedingen zijn geldig tot 20 december 2017
Ons assortiment is uitgebreid met tuingereedschap

Loop gerust eens binnen in onze uitgebreide showroom en laat u vrijblijvend adviseren

GENIET VAN ONZE NAJAARSACTIES

BENZINE BLADBLAZER
BG 56

NU € 269,-
I.p.v. € 329,-

Cilinderinhoud: 27,2 cm³ -
gewicht: 4,1 kg. Praktische 
benzine bladblazer met ronde 
blaasmond en 2-MIX-motor.

BENZINE BLADBLAZER
BR 350

NU € 499,-
I.p.v. € 609,-

Cilinderinhoud: 63,3 cm³ - gewicht: 
10,1 kg. Benzine bladblazer met 
antivibratiesysteem en 2-MIX-motor. 
Voor professioneel gebruik.

*Bij gebruik van Stihl m
otom

ix 2 jaar garantie
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Sport- en spelmiddag voor mensen 
met een verstandelijke beperking

door Kees Diepeveen

Zaterdag 30 september is een Sport- en Spelmiddag georganiseerd op het terrein van Zideris in 
Huis ter Heide. Naast de bewoners van woonvoorziening Zideris namen meerdere organisaties 

uit de omgeving hieraan deel. Ook de bewoners van het Thomashuis uit Maartensdijk, de 
Koperwiek en woonvoorziening Reinaerde De Reiger uit Bilthoven waren van de partij. 

In totaal hebben 40 deelnemers met 
hun begeleiders en vrijwilligers 
van de gemeente De Bilt de regen 
getrotseerd en enthousiast het uit-
gezette sport- en spellencircuit 
afgewerkt. Rond 15.00 uur werd 
iedereen getrakteerd op pannen-
koeken en gingen de deelnemers 
daarna met een medaille en diplo-
ma weer naar huis.

Eerder
Twee jaar geleden heeft de eerste 
Sport- en Speldag plaatsgevonden 
op kleine schaal. Inmiddels is het 
evenement door samenwerking met 
Mens De Bilt en de gemeente De 
Bilt uitgegroeid door de deelname 
van meerdere organisaties. De or-
ganisatie van de Sport- en Speldag 
lag in handen van Paul Derksen 
en Annemarie Nokkert van Zide-
ris, een woonvoorziening in Huis 
ter Heide voor cliënten, die hulp 
nodig hebben bij hun persoonlijke 
ontwikkeling, het ondernemen van 
activiteiten en deelnemen aan de 
samenleving. De deelnemers uit 
Bilthoven en Maartensdijk werden 
met busjes op het terrein gebracht 
alwaar koffie, thee en gevulde koe-
ken klaarstonden. De organisatie 
had al geparticipeerd op regenach-
tig weer door een aantal tenten te 
plaatsen voor de spellen.  

Spellencircuit
Een  tiental medewerkers van de 
gemeente De Bilt was actief als 
spelbegeleiders bij het spellencir-
cuit, dat bestond uit 10 verschil-
lende onderdelen. Zij waren dui-
delijk zichtbaar door het dragen 
van oranje gemeenteshirts. In 10 
groepen met begeleiders volg-
den de deelnemers de route langs 
de verschillende onderdelen. De 
materialen hiervoor waren voor 
het grootste deel afkomstig uit de 
sport- en spelbus, die de gemeente 
ter beschikking heeft gesteld. De 
onderdelen werden zowel bin-
nen (koekhappen, sjoelen, spijker 
slaan als buiten gehouden: zaklo-
pen, skippyballenrace, ringwer-
pen, goalschieten en fleswerpen. 
De medewerkers van de gemeente 
zorgden op een ontspannen manier 
en met duidelijk plezier voor een 
goed en vrolijk verloop van de 
activiteiten. Ook wethouder Anne 
Brommersma was actief als vrij-
williger bij de spelletjes. Zij stimu-
leerde de deelnemers bij het fles-
werpen hun uiterste best te doen 
wat tot mooie scores leidde.   

Betrokken
Het hele jaar door zet de gemeente 
zich met de eigen medewerkers in 
op het gebied van maatschappelijk 

betrokken ondernemen, verspreid 
over de kernen. De activiteiten 
variëren van klusprojecten tot 
taalondersteuning. Het program-
ma wordt jaarlijks georganiseerd 
in samenwerking met Mens De 
Bilt, deze keer onder het motto: 
“We doen mee!”. In totaal zijn er 
weer zo’n 90 medewerkers bij de 
gemeente, inclusief collegeleden, 
die zich dit jaar inzetten tijdens de 
diverse activiteiten. De medewer-
kers kunnen hun voorkeur aange-
ven op een jaarlijkse markt waar 
de diverse activiteiten worden be-
licht en waar voor ingeschreven 
kan worden. 

De gemeente heeft de Sport- en 
Spelmiddag gesponsord met het 
beschikbaar stellen van materialen 
uit de spelbus, een subsidie voor 
versnaperingen en de deelname 
van medewerkers aan de activi-
teiten. Organisator Paul Derksen: 
‘zonder de medewerking van de 
gemeente en van Mens De Bilt 
zijn we niet in staat om een der-
gelijk evenement te organiseren. 
We hopen het volgend jaar weer 
te kunnen doen met mogelijk nog 
meer deelnemende organisaties’. 
Alle deelnemers zien terug op een 
geslaagd evenement ondanks de 
regen.

Training acteren 
bij Theater in het Groen

Na meer dan tien jaar is het Groenekanse gezelschap Theater in het Groen niet meer weg te 
denken uit de gemeente De Bilt. De meest recente voorstelling ‘Don Quichot’, die in juni 2017 vijf 

maal werd gespeeld op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk, trok meer dan 1200 bezoekers.

Tientallen vrijwilligers voor en achter de schermen 
zorgden voor een spetterend en muzikaal spektakel. 
De voorbereidingen voor nieuwe voorstellingen zijn 
inmiddels weer van start gegaan. En om nieuwe spe-
lers de kans te geven kennis te maken met Theater in 
het Groen, wordt een kennismakingstraining ‘acteren’ 
gegeven. 

‘Theater in het Groen is een community art project’, 
licht artistiek leider Timon Blok toe. ‘We staan open 
voor iedereen, waarbij vooral jongere spelers van harte 
welkom zijn. Samen met elkaar naar een spetterend 
en hoogstaand eindresultaat werken, de kick om ge-
zamenlijk voor een maximaal resultaat te gaan, dat is 
ieder jaar opnieuw waar mensen na afloop met tevre-
denheid op terugkijken’. 

Ambitieus
Een serie voorstellingen, grote bezoekersaantallen: 

wordt de lat voor deelname niet erg hoog? ‘Dat valt 
wel mee’, aldus bestuursvoorzitster Els Hoyng. ‘We 
kijken natuurlijk goed wat mensen wel en niet in huis 
hebben en we steken veel tijd in training van de spe-
lers. Maar het klopt dat we een ambitieus gezelschap 
zijn, en dat we niet alleen gaan voor een fijne samen-
werking en een goede sfeer, maar ook voor kwalitatief 
hoogstaande voorstellingen. Tot nu toe hebben we daar 
altijd een goede mix in kunnen vinden’.

Workshop
Het komend najaar organiseert Theater in het Groen 
een kennismakingsworkshop acteren, waarbij mensen, 
die geïnteresseerd zijn kunnen kijken of toneelspelen 
daadwerkelijk iets voor hen is. Tijdens de workshop 
leren de deelnemers de eerste beginselen van acteren, 
waarbij naast techniek er veel aandacht is voor spel-
durf en spelplezier. ‘We kunnen mensen veel leren’, 
zegt Timon Blok, ‘maar enthousiasme en inzet kunnen 
we alleen stimuleren, maar niet aanleren’. Voor wie de 
workshop heeft gevolgd bestaat de mogelijkheid om 
door te gaan in één van de twee voorstellingen waar 
Theater in het Groen vanaf januari aan begint te re-
peteren. Regisseurs Nelly van der Geest en Ron van 
Lente storten zich dit seizoen, samen met de spelers, 
op de Griekse klassieken. Pittige onderwerpen, maar 
wel zoals altijd met de vertrouwde Theater in het 
Groen-elementen: laagdrempelig, muzikaal, en op een 
intrigerende locatie in de gemeente. De training vindt 
plaats op een drietal woensdagavonden: 25 oktober en 
1 en 8 november tussen 20.00 en 22.00. Aanmelden 
kan via info@theaterinhetgroen.nl .Voor vragen (ook 
over de kosten) kan contact worden opgenomen met 
artistiek leider Timon Blok (tel. 06 51604554)

‘t Kompas en MLK winnen 
schoolkorfbaltoernooi 

Afgelopen vrijdag vond het Jumbo Jelle Farenhorst Schoolkorf-
baltoernooi plaats, georganiseerd door korfbalvereniging Twee-
maal Zes. De winnaar van de wisselbeker voor groepen 5 en 6 is ‘t 
Kompas geworden. De wisselbeker voor groep 7 en 8 is veroverd 
door de Martin Luther Kingschool. 

Het schoolkorbaltoernooi is een jaarlijks terugkerend evenement dat 
al vrijwel vanaf de oprichting van de vereniging (1968) georganiseerd 
is. Het volledige programma is onder schooltijd zodat alle kinderen in 
plaats van een lesdag een heerlijke dag sporten hebben Alle uitslagen, 
standen en foto’s van de winnaars zijn na te kijken op de site van de 
club: www.tweemaalzes.nl en op de Facebookpagina van Tweemaal 
Zes. Na afloop was er voor alle kinderen een heerlijk ijsje van de spon-
sor Jumbo Jelle Farenhorst.

Vier keer 
Denk je nu ‘dat korfballen is echt leuk’, ga dan eens een keertje mee 
proeven. Iedereen mag 4 keer gratis mee trainen op de TZ-velden (ach-
ter de voetbalvelden). Voor kinderen van 4 t/m 6 jaar is er ‘training’ in 
spelvorm (Kangoeroetjes) op zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur . Voor 
de kinderen van 7 t/m 9 jaar (Pupillen) en ouder is er door de weeks 
een training en op zaterdag een wedstrijd. Voor inlichtingen kan ge-
beld worden naar Henny de Rooij, telnr. 0346 212971 of kijk op www.
Tweemaalzes.nl

Het team van ‘t Kompas uit Westbroek. (foto  Paul Meerstadt sr) 

Winnaars van de groepen 7 en 8. (foto Corine de With) 

Onder aanmoediging van spelbegeleider en wethouder Anne Brommersma 
probeerden de deelnemers in drie worpen zoveel mogelijk flessen van de 
tafel te gooien.

Uit de voorstelling ‘Don Quichot’. (foto Jan Erik Kant)
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27.082.010 letters in mijn hoofd
door Walter Eijndhoven

Haar hele leven is Ike Smitskamp uit Bilthoven al in de ban geweest van kunst en schrijven. 
Vanuit haar atelier in de Ambachtstraat in De Bilt maakt zij de mooiste schilderijen, maar na 

een gesprek met een meisje die overal letters in ziet, besloot Smitskamp 
het eens over een andere boeg te gooien.

‘Natuurlijk is het boek niet zomaar 
ontstaan. Na een gesprek met een 
kind, dat overal letters in ziet, be-
sloot ik een boek te schrijven over 
een zoektocht naar letters’, begint 
Ike Smitskamp haar verhaal. ‘Dat 
meisje vertelde mij dat zij overal 
letters in ziet en altijd bezig is met 
letters. Daarom laat ik ook mijn 
boek ‘Li-mae en de Letterkamer’ 
beginnen met het meisje Li-mae, die 
overal letters in ziet. Of het nu is op 
de bevroren vijver bij haar oma en 
opa, bij de frietjes op haar bord of 
in de hondenpoep op de stoep. Met 
al die letters maakt Li-mae woorden, 
zinnen en daarvan weer een verhaal, 
net als dat meisje dat ik sprak’. 

Letterzak
Het boek gaat over het meisje Li-
mae en haar twee vrienden Iva (een 
soort pimpelmeesje) en de oude 
man Emil. Deze oude man woont 
op een kamer met alleen een koffer, 
een letterzak en een deken. Op een 
goede dag schudt Emil zijn letterzak 
uit met alle letters die daarin zitten. 
Li-mae probeert hiervan Emil’s le-
venszin te maken, maar dit lukt niet. 
Samen willen zij de volgende dag 
opnieuw proberen deze levenszin 
te achterhalen. Echter, mevrouw 

Spatlap, de schoonmaakster, heeft 
de letters meegenomen en vanuit 
haar luchtballon meegegeven met 
de wind, tot groot verdriet van Li-
mae, Emil en Iva. Op hun zoektocht 
naar de letters, beleven Li-mae en 
Iva allerlei avonturen. Gelukkig 
vinden zij uiteindelijk alle letters te-
rug en kunnen daarmee de levenszin 
van Emil maken. Op een dag krijgt 
mevrouw Spatlap een brief van haar 
tweelingzus. Helaas kan zij deze 
niet lezen, omdat zij een afkeer 
heeft van boeken, en leren lezen 
onbelangrijk vindt. Li-mae en Emil 
helpen haar met de brief en uitein-
delijk besluit mevrouw Spatlap toch 
te leren lezen.

Interactief
‘Voor de illustraties in mijn boek 
heb ik als basis mijn schilderijen 
genomen, zodat ik niet steeds al-
les hoef te tekenen’, vertelt Smits-
kamp. Zij vervolgt: ‘Wel heb ik 
tekeningen gemaakt van Li-mae, 
Iva, Emil, mevrouw Spatlap en alle 
afzonderlijke letters. Deze tekenin-
gen heb ik op transparant papier ge-
drukt, in mijn schilderijen verwerkt 
en daarna gefotografeerd. Ook alle 
losse letters verwerkte ik in diverse 
landschappen op mijn schilderijen, 

in de hoop dat de lezertjes deze 
kunnen terugvinden. Op deze ma-
nier ontstond samenhang tussen 
beeld en verhaal. Uiteindelijk werd 
het een interactief boek, waarbij 
kinderen moeten zoeken naar let-
ters, om daarvan weer woorden en 
zinnen te maken. Achterin het boek 
heb ik een letterblad bevestigd, zo-
dat de kinderen hun gevonden let-
ters en woorden kunnen opschrij-
ven. Ik hoop hen zo spelenderwijs 
creativiteit en liefde voor onze taal 
bij te brengen’. 

Beheer
‘Li-mae en de letterkamer’ wordt 
in eigen beheer uitgegeven door 
Smitskamp. Het boek wordt ge-
sloten middels een oranje koord 
(dat als een rode draad door het 
boek loopt), met een zogenaamde 
‘notaris-sluiting’. Inmiddels is 
Smitskamp zo enthousiast dat nog 
vier delen volgen op ‘Li-mae en de 
Letterkamer’? ‘Ja, dat klopt, het 
volgende boek gaat over paarden. 
Waarschijnlijk speelt het verhaal 
zich af in de Rocky Mountains’, 
laat Smitskamp weten. 
Het boek is te verkrijgen bij de Bilt-
hovense Boekhandel en bij Boek-
handel Bouwman in De Bilt.

Het is weer Kinderboekenweek
door Walter Eijndhoven

Gruwelijk eng! is het thema van de Kinderboekenweek, die woensdag 4 oktober begon bij 
de Bilthovense Boekhandel in Bilthoven en Bouwman Boeken in De Bilt. Leerlingen van 

Vrijeschool Het Zonnewiel in De Bilt deden hun best zich te kleden naar het thema. Uitgedost 
als duivels, heksen en vampiers waren zij te gast bij Bouwman Boeken.

Kinderboeken met griezels en en-
gerds staan centraal in de Kinder-
boekenweek 2017, die loopt tot en 
met zondag 15 oktober. De schrijf-
ster van het Kinderboekenweekge-
schenk is Janneke Schotveld, be-
kend van onder andere de populaire 
kinderboekenreeks Superjuffie. Het 
thema is dit jaar: griezelen. 

Activiteiten
De kinderboekenweek wordt elk 
jaar in oktober gehouden. Tijdens 
het tien dagen durende evenement 
zijn er in het hele land activitei-
ten rond het kinderboek. Leerlin-
gen van Het Zonnewiel bezochten 
woensdagochtend 4 oktober Bouw-
man Boeken in De Bilt. De hele 

winkel was omgetoverd tot griezel-
winkel. Heksen, spinnen, spoken en 
duivels staren de kinderen deze da-
gen aan vanaf levensgrote posters. 
‘Deze hele week staat in het teken 
van monsters en griezelen’, ver-
telt Mieuw van Diedenhoven, PR-
medewerkster van de Vrijeschool. 
‘Wij willen de kinderen graag laten 

Aeres bezoekt 
d’Amandelboom

De leerlingen van de Aeres Mavo Bilthoven (voorheen Oranje Nassau 
Mavo) hebben op 28 september een bezoek gebracht aan woonzorgcen-
trum d`Amandelboom. Samen met de ouderen hebben ze cup cakes ge-
bakken en versierd. Voor het personeel was er een broodpotje gemaakt. 
Het cadeau viel zeker in de smaak en jong en oud hadden veel plezier.

Ter gelegenheid van de nieuwe naam van hun school hebben leerlingen 
van de Aeres Mavo Bilthoven in de week van 25 september allerlei 
activiteiten ondernomen, zoals het bakken van 175 cup cakes. Deze 
cup cakes werden later samen met de bewoners van d’Amandelboom 
versierd. De jongeren lieten zien hoe je met glazuur en fondant mooie 
gebakjes kan maken. Er werd ondertussen veel gepraat en gelachen. 

Vak Food& Lifestyle
Een van de doelen van de ontmoeting was dat de jongeren de ouderen 
en het woonzorgcentrum leren kennen. Sinds kort wordt bij Aeres het 
vak food en lifestyle gegeven. Woonzorgcentrum d`Amandelboom en 
de school willen samen gestalte geven aan de invulling van dit vak. 
Leerlingen helpen bij activiteiten met ouderen en medewerkers van 
d’Amandelboom geven gastlessen aan leerlingen. Zo maken leerlingen 
kennis met de zorg en kiezen wellicht ook voor dit vak.

(Judith Boezewinkel) 

Als blijk van waardering voor het zorgen voor de ouderen gaven de 
leerlingen aan de medewerkers een zelfgebakken broodje, gebakken in 
een bloempotje. De hoop werd uitgesproken dat er iets moois uit de 
samenwerking groeit. Een goede eerste stap is gezet.

Ike hoopt dat veel kinderen zullen genieten van de avonturen van Li-mae 
en Iva. 

kennnismaken met al deze engerds. 
Niet alleen hebben wij een quiz 
voor de leerlingen, maar ook staan 
hier in de winkel overal kijkdozen. 
Door hun hand hierin te steken, 
moeten de kids raden wat er inzit’. 
Alle activiteiten vinden doorlopend 
plaats tijdes de Kinderboekenweek 
en deelname is gratis. De prijsuit-
reiking vindt woensdagmiddag 25 
oktober plaats.

Enge prijs
Tot het einde van de Kinderboe-
kenweek kun je meedoen aan de 
kijkdooswedstrijd. Tover een schoe-
nendoos om tot een kijkdoos waar 
je kippenvel van krijgt. De engste 
griezeldoos wint een gruwelijk enge 

prijs. Alle griezeldozen worden ge-
durende de maand oktober tentoon-
gesteld in Bouwman Cultuur Café. 

Geschenk
Het Kinderboekenweekgeschenk 
voor 2017 is ‘Kattensoep’, geschre-
ven door Janneke Schotveld en 
geïllustreerd door Annet Schaap. 
Het Kinderboekenweekgeschenk 
ontvang je gratis bij besteding van 
tenminste 10 euro aan kinderboe-
ken. Het Prentenboek van de Kin-
derboekenweek 2017 is geschreven 
door Maranke Rinck in samenwer-
king met illustrator Martijn van der 
Linden. Knikkeruil is vanaf de eer-
ste dag van de Kinderboekenweek 
in de boekwinkel te koop.  Boekhandel Bouwman nodigde leerlingen van het Zonnewiel uit om de Kinderboekenweek te vieren. 
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Herfstbos-dag 
Groen van 

Prinstererschool

Woensdag 4 oktober zijn de kinde-
ren uit groep 3, 4 en 5 van Groen 
van Prinstererschool naar het bos 
gegaan. In het bos deden ze di-
verse opdrachten; bosbingo, herfst-
schilderij met natuurproducten 
en tekenopdrachten. Aan het eind 
hebben de kinderen nog prachtige 
hutten gebouwd. Ze hebben veel 
geleerd over de natuur in de herfst.

(Annemieke van den Brink)

Bilthovenaren zetten 
projecten op in Ghana

door Walter Eijndhoven

Waar een interview al niet goed voor is. Tijdens een gesprek tussen Indra van Deemter, 
echtgenoot John van Deemter en de Ghanese Samuel Sampene Ampofo,

raakten John en Indra zo in de ban van dit West-Afrikaanse land, dat een eerste rei
 al spoedig volgde. Eéntje waar zij geen spijt van kregen.

In 2014 gingen John en Indra, ge-
pakt met allerhande goederen naar 
Sefi Bekwai, een dorpje in Ghana. 
Het plezierige was dat Samuel mee-
ging, een must voor de Bilthove-
naren, in een voor hun onbekende 
cultuur. ‘Het was natuurlijk niet al-
leen prettig dat hij meeging, maar 
voor ons ook noodzakelijk’, vertelt 
Indra. ‘Wij kennen de taal immers 
niet, zij spreken Twi en je verstaan-
baar maken in Engels is ook niet 
overal even eenvoudig. Inmiddels 
kennen wij een paar woordjes, maar 
daar zal het waarschijnlijk bij blij-
ven. Ook de cultuur in Ghana is na-
tuurlijk anders. Elk dorp heeft haar 
eigen chief, een soort hoofd, zeg 
maar. Het is daar traditie om eerst 
de ‘queenmother’ te bezoeken, de 
hoogste leider in de regio en haar 
een fles drank te geven. Bovendien 
moet je haar formeel om toestem-
ming vragen om haar dorpen te mo-
gen bezoeken’, vult John aan. 

Lokaal onderwijs
Tijdens hun eerste reis in 2014, 
namen John en Indra van alles en 
nog wat mee. Sportverenigingen, 
diverse organisaties, buurtbewo-
ners en Emmaus leverden hen 200 
kilo aan goederen, bestemd voor 
lokale gemeenschappen in Ghana. 
Tevens bezochten zij enkele da-
gen een school in Sefwi Bekwai. 
Deze school ligt hen na aan het 
hart. ‘Door te investeren in lokaal 
onderwijs, welke fundamenteel is 
en te werken aan de verbeteringen 
van gezondheidsaspecten, hopen 
wij de leefomstandigheden van 
schoolkinderen in Sefwi Bekwai te 
verbeteren’, legt Indra uit. ‘Onze 
projecten richten zich dan ook op 
het vernieuwen van schoolmeubi-
lair, aanschaffen van leermiddelen 
zoals schoolborden en boeken en 
dergelijke. Verder renoveren wij 
schoolgebouwen, realiseren toi-
let- en drinkwatervoorzieningen 
en openen binnenkort een biblio-
theek’. 

Inmiddels zijn diverse projecten 
gerealiseerd, met dank aan onder 
andere Stichting Emmaus: een in-
gericht schoollokaal met 35 school-
banken, diverse eettafels, twee 

toiletgebouwen met respectievelijk 
16 en 8 toiletten en wasbakken om 
handen te wassen. John: ‘Toen die 
toiletten er nog niet stonden, deden 
kinderen hun behoefte pal naast de 
school in de bush. Onhygiënische 
toestanden en bovendien gevaar-
lijk door het voorkomen van onder 
andere slangen. Gelukkig is het nu 
een stuk schoner geworden’. 

Bibliotheek
Voordat zij weer naar ‘hun’ dorpje 
gaan, moet nog veel worden ge-
daan. Overal in de huiskamer staan 
koffers vol producten van dona-
teurs/ ‘schoolsupporters’, Emmaus 
en Kindergemeenschap De Werk-
plaats. John: ‘Wij krijgen heel veel 
goederen van particulieren en di-
verse organisaties. Je kan het zo gek 
niet noemen of het zit in één van 
die koffers: brillen, 8 laptops en al-
lemaal nagekeken door Dutchnet in 
Bilthoven, 31 meter aan pleisters, 
2.000 stuks paracetamol, maar ook 
200 t-shirts van Kindergemeen-
schap De Werkplaats, shirts met hun 
naam WP erop. Leuk, toch?’ ‘Wij 
hebben allebei weer zin om te gaan. 
Eén van onze laatste projecten is de 
oprichting van een bibliotheek, met 
300 boeken uit Accra (hoofdstad 
van Ghana). Met de opbrengst van 
de Kerstmarkt van De Werkplaats 
hebben wij een gebouw neergezet 
en meubilair kunnen laten maken. 
De boeken worden gedoneerd door 
een Ghanese NGO, waar wij een 
samenwerkingsverband mee heb-
ben. Hun beleid is kinderen boeken 

te laten lezen die passen bij hun ei-
gen leefwereld’, legt Indra uit.

Donaties
Veel projecten worden gefinancierd 
vanuit de stichting, verkregen via 
donaties. ‘Eén van onze buurtgeno-
ten vroeg laatst aan zijn gasten of 
zij een gift wilden doen aan onze 
stichting, in plaats van verjaardags-
cadeaus. Een mooi gebaar’, vertelt 
John. ‘En zo komen wij uiteindelijk 
aan onze benodigde gelden. Vaak 
vragen geïnteresseerden hoe wij 
verantwoording afleggen aan onze 
donateurs. Ik kan hen altijd ge-
ruststellen dat via foto’s of what’s 
app de stichting controleert of een 
bepaald gedeelte is afgerond, voor-
dat tot de volgende betaling wordt 
overgegaan. Onze stichting is door 
de belastingdienst erkend als AN-
BI-instelling. Om onze stichting 
verder te professionaliseren zullen 
wij tijdens ons bezoek een ‘Co-
mittee of Headmasters’ oprichten. 
Wij willen graag dat de headmas-
ters meedenken en helpen om hun 
basisscholen te verbeteren. Door 
hen te betrekken bij onze stichting, 
kunnen wij hen in Ghana verant-
woordelijkheden geven, projecten 
laten uitvoeren, maar elkaar ook 
controleren op alle processen en 
financiën. Wij zijn als stichting in 
Nederland nog steeds eindverant-
woordelijk, maar het is stimuleren-
der om gezamenlijk één en ander te 
verbeteren’. Voor meer informatie 
over de projecten: www.ghana-
schoolsupport.org 

Met volgepakte koffers gaan Indra en John weer naar hun geliefde Ghana.

Exposities in kerken
In 2016 maakte Petra Cremers foto’s in het Thomashuis 
in Maartensdijk, een bijzondere woonplek voor mensen 
met een beperking. Tot en met 5 november a.s. zijn deze 

foto’s te bezichtigen in de Immanuëlkerk in De Bilt. 
Tevens zijn foto’s te zien welke Petra maakte van de 

Nijmeegse Vierdaagse in 2017 en foto’s met een religieus 
tintje, genomen in Normandië waar zij vaak en graag 

fotografeert.

Voor het afstudeerproject van haar 4-jarige opleiding tot ambachtelijk 
fotograaf fotografeerde en interviewde Petra in 2016 in het kader van 
het project ‘Around 11’ in Amsterdam en Bilthoven leerlingen uit groep 
8. Foto’s van dit project zijn naast ander werk te zien op Petra’s website 
www.cremerstekstenbeeld.nl. 

De geëxposeerde foto’s zijn gratis te bezichtigen in de Immanuëlkerk, 
Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt, in de regel op zondag tussen 11.00 en 
12.00 uur en op andere dagen in de week na overleg met Jannie Cats-
burg, tel. 030 2203091. 

Onder de titel ‘Hier word ik blij van’ exposeren de schilders van Abrona 
(een instelling waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en 
werken) tot en met 5 november a.s. hun werk in de Opstandingskerk in 
Bilthoven. Met veel enthousiasme werken de schilders van het schil-
dersatelier in Huis ter Heide onder leiding van Laura Guldemeester. 
Iedere schilder ontwikkelt in de loop van de tijd zijn of haar eigen stijl. 
En ieder schilderij heeft zo zijn eigen verhaal. 

De tentoongestelde schilderijen zijn op doek met acrylverf geschilderd. 
Deze schilderijen zijn gratis te bezichtigen in de Opstandingskerk, 
Eerste Brandenburgerweg 34, Bilthoven, in de regel op zondag tussen 
11.00 en 12.00 uur en op andere dagen in de week na overleg met Jan-
nie Catsburg, tel. 030 2203091.  (Ria Vossen)

Veel belangstelling
bij Nagel

Ruim 80 veelal vrouwen waren afgelopen woensdag aanwezig bij de 
Fashion Eve in Maartensdijk, waar Nagel Fashion de wintercollectie 
toonde. Opvallend waren de verschillende tinten geel, het knalrood, 
de vele kleuren groen naast de basiskleuren wit, zwart en grijs. 
Combinaties van sportief en netjes en de tip dat als het van boven strak 
is het onder ruim zou moeten vallen of andersom. Veel verschillende 
bekende merken zijn te vinden in de winkel aan het Maertensplein; 
vaak in de maten van 34 tot en met 48. [MD]

De smaak van De Bilt

Zaterdag 7 oktober kon iedereen meegenieten van allerlei lekkers onder 
het motto ‘De smaak van De Bilt’. [foto Walter Eijndhoven]



 De Vierklank 20 11 oktober 2017

Van Dijckschool 
viert honderdjarig bestaan

door Walter Eijndhoven

Vanwege haar honderdjarig bestaan is er van alles te doen op en rond de Van Dijckschool in 
Bilthoven. De aftrap van dit jubileum vond reeds plaats op woensdag 22 maart. Deze maand 

eindigt het lustrum met tal van activiteiten in het kader van het thema ‘Van Dijcks Gouden eeuw’. 

De hele week staat in het teken 
van creatieve workshops, sporten, 
gastcolleges door oud-leerlingen 
en muziek. De laatste week van 
het lustrumfeest begon zaterdag 7 
oktober met een reünie voor oud-
leerlingen en -leerkachten, maar 
ook voor anderen die de Van Dijck-
school een warm hart toedragen. 

Badge
Het was een leuk en gezellig weer-
zien van alle meer dan 450 oud-leer-
lingen en -leerkrachten die elkaar, 
na zoveel jaar weer ontmoetten tij-
dens de reünie. Sommigen zagen el-
kaar pas weer terug na vijftig jaar of 
langer. Daarom droeg iedereen een 
badge met haar of zijn naam erop. 
‘Wie ben jij dan? Ooohh, ik had jou 
helemaal niet herkend, wat ben jij 
oud en grijs geworden’ zeg, waren 
veelgehoorde gespreksopeningen. 
Oud-leerling Daniël Boissevain 
rustte even uit van alle gesprek-
ken, maar wilde graag iets vertel-
len over zijn tijd op school en zijn 
verdere leven. ‘Ik heb in de jaren 

1945/ 1946 hier op school gezeten’, 
zo begint hij zijn verhaal. ‘Toen-
tertijd woonde ik in Den Dolder, 
op het landgoed waar nu Golfclub 
De Lage Vuursche ligt. Elke dag 
fietste ik heen en weer vanuit Den 
Dolder. Weet je, in die tijd kreeg ie-
dereen nog een oude fiets, met van 
die pedalen met houtblokken erop. 
Omdat je natuurlijk nog in de groei 
was, werd elke keer een stuk hout 
van de pedalen verwijderd, zodat je 
langer met je fiets kon doen’. Net 
als de meesten op school, had ook 
Boissevain het erg naar zijn zin. 
Boissevain: ‘In die tijd was ik sta-
pelverliefd op Hanneke Kuilman, 
uit mijn klas. Helaas was zij dat 
niet op mij. Wij hebben het er van-
middag nog samen over gehad en er 
hard om gelachen. Na mijn school-
tijd op de Van Dijckschool ging ik 
naar de HBS, maar omdat ik niet 
van leren hield en maar wat aan-
rommelde, werd ik van school ge-
schopt. Dus terug naar de MULO, 
maar ook hier hield ik het niet 
lang uit en werd ik ook hier weg-

gestuurd. Uiteindelijk, op de derde 
school behaalde ik mijn MULO-
diploma’. Na de middelbare school 
ging Boissevain  bij de mariniers 
en belandde in Nieuw-Guinea. Na 
zijn diensttijd te hebben uitgediend 
ging Boissevain naar een private 
Hotelschool in Lausanne in Zwit-
serland. ‘Nu ik erover nadenk, heb 
ik eigenlijk heel wat gedaan in mijn 
leven. Niet alleen de hotelschool in 
Lausanne, maar ik heb ook nog een 
kippenfarm opgericht in Ghana en 
ben daarna nog tien jaar piloot ge-
weest voor de KLM. In 1990 kwam 
ik terug in Nederland. Omdat ik 
in het buitenland woonde, krijg ik 
minder AOW, daarom werk ik nu 
nog steeds, op mijn 77e, om iets 
bij te verdienen. Daar doe ik leuke 
dingen van. Iedereen kan mij nog 
altijd inhuren als schilder. Ik werk, 
ook op zaterdag, van 10.00 uur tot 
15.00 uur. Dat dan weer wel’. 

Meester Koedam
Ook Anita Borger die van 1938 tot 
1943 op de Van Dijckschool zat, 

Burgemeester ontvangt 
Franse leerlingen

door Guus Geebel 

In de oude raadzaal van gemeentehuis Jagtlust verwelkomde burgemeester Sjoerd Potters 
woensdag 4 oktober een groep Franse scholieren (VWO5) van het Lycée Racan in Château du 

Loir. De 18 leerlingen en hun begeleiders waren van 3 tot 8 oktober in Nederland op uitnodiging 
van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven. Ze verbleven in gastgezinnen. 

De komst van de Fransen was een 
tegenbezoek van HNL-leerlingen 
aan Frankrijk. Docente Christine 
Boucharel vertelt dat dit de vierde 
keer is dat de uitwisseling plaats-
vindt. De HNL-leerlingen waren in 
april in Château du Loir. De plaats 
heeft zo’n 6000 inwoners en ligt 
40 kilometer ten zuiden van Le 
Mans. De ontvangst in het gemeen-
tehuis was onderdeel van een uit-
gebreid programma waarin verder 
een bezoek aan de binnenstad van 

Utrecht was opgenomen, met het 
beklimmen van de domtoren. In de 
Muntkelder werden pannenkoeken 
gegeten. 

Op school kregen de leerlingen een 
geschiedenisles over Nederland. 
Ze gingen een dag naar Amster-
dam en bezochten in Den Haag 
de Ridderzaal, Panorama Mesdag, 
Madurodam en Scheveningen. 
Burgemeester Potters vertelde de 
Franse scholieren in het Engels hoe 

de lokale democratie in Nederland 
werkt. Er werden verschillende vra-
gen gesteld en er werd ingegaan op 
de verschillen tussen Nederland en 
Frankrijk in het lokale bestuur. Het 
werd een geanimeerde bijeenkomst 
en de scholieren kregen als present-
je een sleutelhanger met klompjes. 
Ze hadden ook voor de burgemees-
ter een cadeautje meegebracht.

Een groepsfoto met de burgemees-
ter op het bordes van Jagtlust.

Meer dan 450 oud-leerlingen ontmoeten elkaar in de gangen en lokalen 
van de school.

Oud-leerlingen v.l.n.r. Sasja van Hoorn, Petra van Hoorn en Leon 
Lankamp (klas 1963).

vond het leuk de meesten van haar 
klasgenoten weer te zien. ‘Het was 
echt een leuke school, ik heb hier 
vooral goed leren rekenen. Alleen 
de Bergmannen heb ik niet gezien. 
Eén van hen schijnt te zijn overle-
den, hoorde ik vanmiddag, jam-
mer’, vertelt Borger. Via de Van 
Everdingenschool en de Theresia-
school is oud-leerling Bernard van 
Dorp uiteindelijk in 1947 op de Van 
Dijckschool beland. ‘God, wat heb-
ben wij in die tijd een lol gehad op 
school zeg’, vertelt Van Dorp la-
chend. Ik weet nog dat Dieter van 
Schagen, een klasgenootje van mij, 
één van de leerkrachten liet struike-
len’. ‘Ja, dat klopt. Ik heb er, na al 
die jaren, nog plezier van’, vult Van 
Schagen aan. ‘Meester Koedam 
was altijd erg streng. Omdat hij 
aardrijkskunde gaf, moesten wij 
alle plaatsen op Java uit ons hoofd 
leren. En in die tijd had ik daar he-
lemaal geen zin in. Koedam pakte 
mij bij de oren en ik moest mee van 
hem. Toen zette ik mijn voet voor 
zijn been en smakte hij met zijn ge-
laat op de grond. Het was doodstil 

in de klas. Nog steeds heb ik daar 
lol om’. Bernard van Dorp kan zich 
het voorval nog goed herinneren. 
Oud-leerlingen Leon Lankamp en 
Petra en Sasha van Hoorn, uit het 
jaar 1962/ 1963 ontmoetten elkaar 
na jaren ook weer in één van de 
klassen op school. Oude verhalen, 
onder andere over ene Warretje, 
kwamen weer bovendrijven bij hen. 
Petra: ‘Goh, wat is het hier veran-
derd, zeg. Ik liep vanmiddag met 
mijn zus (Sasha) op de Tollenslaan 
en in de buurt van het Heidepark, 
maar alles wat ik nog weet uit mijn 
jeugd, is verdwenen. Er zijn zoveel 
nieuwe huizen gebouwd, maar zo 
gaat dat nu eenmaal. Het is ten-
slotte al meer dan een halve eeuw 
geleden’. 

Om het honderdjarig jubileum te 
vieren, vinden deze hele week nog 
diverse festiviteiten plaats, zoals de 
opening door burgemeester Potters, 
op maandagochtend, een creatieve 
dag, een schoolreisje naar de Efte-
ling en op vrijdag een slotfeest op 
het schoolplein.

De leerlingen van de Van Dijckschool onthalen burgemeester Potters en wethouder Bakker-Smit.
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SVM verricht wonder 
Door een wonderschone goal van Mike de Kok in de 93e minuut sleepte SVM nog een gelijkspel 

tegen Voorwaarts uit het vuur; een eindstand (3-3) na een enerverende wedstrijd. 

In de 89 minuut was de stand in de 
wedstrijd SVM tegen Voorwaarts 
1-3 en werd SVM op dat moment 
overspeeld door Voorwaarts. Mike 
Boshuis maakte in de 90 minuut 
met een mooi schot 2-3. Er ontstond 
een grote kans voor Voorwaarts 
in de 92e minuut op 4-2, die vol-
ledig door hen werd verknald. Een 
minuut later ging Mike de Kok op 
snelheid door, en rechts aan de kop 
van het strafschopgebied schoot 
hij hem weergaloos en onhoudbaar 
achter de keeper van Voorwaarts. 

Apotheose
Deze apotheose speelde zich af na 
een wedstrijd waarin Voorwaarts 
steeds de bovenliggende partij 

was. SVM begon de wedstrijd 
matig. Veel balverlies en vanuit 
de verdediging veel lange ballen 
naar de twee spitsen. In de 9e mi-
nuut scoorde Voorwaarts vanuit 
een hoekschop na zwak ingrijpen 
van de verdediging. De eerste 
kleine kans kreeg SVM pas in de 
21e minuut Bas van Dijk schoot 
naast. Er ontstonden vooral kan-
sen voor Voorwaarts; in de 40e 
minuut een hele grote uit een 
vrije trap, de afgeslagen bal had 
zo ingetikt kunnen worden maar 
hij ging over. Zoals vaak in het 
voetbal valt hij dan aan de andere 
kant. Een diepe bal, Mike de Kok 
kopt door en Marcel Melissen 
scoort beheerst.

Wonder
In de tweede helft werd Bas Tem-
me gewisseld voor Roy Wijman en 
ging Bas van Dijk naar de achterste 
linie. Diederik Hafkemeyer kreeg 
wederom geel in dit prille seizoen. 
Korte tijd later ontving Sjoerd Bur-
gers ook geel, na een ‘noodzake-
lijke’ overtreding. Diederik wordt 
met een blessure gewisseld voor 
Mike Boshuis. Weer een omzetting 
want door deze wissel gaat Marcel 
Melissen op het middenveld spelen. 
De druk van Voorwaarts neemt toe 
en na slecht uit verdedigen door 
SVM wordt het in de 62e minuut 
1-2. Even later voorkomt in een 1 
op 1 situatie, doelverdediger Stijn 
Orsel door een goede reactie de 
1-3. Die valt echter toch in de 70e 
minuut na een vloeiende aanval van 
Voorwaarts. Bas van Dijk wordt 
in de 75ste minuut gewisseld voor 
Danny de Bie om meer voorwaartse 
druk te creëren. Voorwaarts blijft 
echter domineren en krijgt kan-
sen. Wanneer het lijkt dat SVM de 
wedstrijd verloren heeft, geschiedt 
in de 90e minuut eerder geschetst 
wonder. 

SVM heeft nu na 3 gespeelde wed-
strijden 4 punten en bevind zich 
in de middenmoot. Echter na deze 
zaterdagmiddag zal dit gelijk spel 
gekoesterd worden door spelers en 
supporters van SVM. Aanstaande 
zaterdag speelt SVM tegen het on-
der aanstaande Everstein in Ever-
dingen.                      (Hans Voogt)

Onnodige nederlaag DOS 
In de regen in Amsterdam speelde DOS een belangrijke wedstrijd om de zesde plaats op de 

ranglijst. Voorafgaand aan de wedstrijd had DOS een punt meer dan tegenstander Rohda. Bij 
winst kon aangehaakt worden bij de middenmoot.

Beide ploegen beseften het belang 
van de wedstrijd, want er werden 
pittige duels uitgevochten. DOS 
kende een goede start en na acht 
minuten hadden de Westbroekers 
een 2-4 voorsprong gepakt. Hierna 
had DOS weer een bijna gebruike-
lijke periode dat het een kwartier 
lang niet lukte de bal door de korf 
te krijgen. Rohda deed dit beter 
en pakte in deze periode een 6-4 
voorsprong. DOS kwam weer be-
ter in de wedstrijd en bij 7-7 was 
het weer gelijk; de ploegen gingen 

om en om scorend naar een 10-10 
ruststand. 

Gelijk 
Na rust was het meer spannend dan 
goed korfbal. De wedstrijdscore 
bleef gelijk opgaan en beide teams 
hielden elkaar keurig in evenwicht. 
Halverwege de tweede helft stond 
het 14-14. Rohda kwam op 16-14, 
maar DOS maakte weer gelijk tot 
16-16. Vijf minuten voor tijd scoor-
de Rohda binnen een minuut twee-
maal en pakte zo een beslissende 

18-16 voorsprong. Voor DOS was 
er onvoldoende tijd om deze ach-
terstand nog weg te werken. Uit-
eindelijk verloor DOS met 19-17 
de wedstrijd en belandt daardoor op 
plek 7.

Volgende week is de laatste veld-
wedstrijd voordat de veldcompe-
titie wordt onderbroken door de 
zaalcompetitie. DOS ontvangt het 
Maarssense OVVO dat een plek in 
de middenmoot kent. Aanvangs-
tijdstip in Westbroek is 15.30 uur.

Irene MA1 
laat punt liggen

Zaterdag 7 oktober speelde Irene MA1 een uitwedstrijd in Utrecht te-
gen Limes MA1. De Irene meiden onderschatten de tegenstander en 
waren niet geconcentreerd genoeg. Irene won de eerste set nipt met 
26 - 24. De tweede set herpakten zij zich en wonnen deze overtuigend 
met 25 - 6. De derde set kwam de klad er weer in maar werd toch ook 
gewonnen 25 - 16. Dat het team niet maximaal geconcentreerd speelde 
bleek uiteindelijk in de vierde set die met 25 - 21 naar Limes ging. ‘We 
zijn blij met de 4 punten, maar het hadden er 5 moeten zijn. De meiden 
vochten meer met zichzelf dan tegen Limes’, aldus coach Erna Ever-
aert. Zaterdag 14 oktober om 11.15 uur kan Irene MA1 zich van een 
betere kant laten zien; er wordt dan thuis in de Kees Boekehal, tegen de 
huidige hekkensluiter Volleer MA1 gespeeld.

Er had meer voor Irene meisjes A1 tegen Limes ingezeten, dan de 1-3 
overwinning. (foto Roger van Schie)

FC De Bilt en SV 
Loosdrecht in evenwicht

Beide ploegen hebben uit de eerste twee wedstrijden drie punten 
overgehouden en vorig seizoen mondde de uitwedstrijd voor De 
Bilt in Loodrecht uit in een gelijkspel. Dus alles was tot voor de 
wedstrijd in evenwicht. 

De toeschouwers hadden zich nog maar net onder hun paraplu’s langs 
de lijn geïnstalleerd of daar was Redouan Boesouffi, die de Biltse man-
nen met een fraai doelpunt op een 0-1 voorsprong zette. In de eerste 
helft had FC De Bilt de wedstrijd kunnen beslissen, maar het miste de 
scherpte in de afronding en zo bleef het tot aan de rust 0-1.

Direct na de rust kreeg een Loosdrechtse verdediger de bal ongeluk-
kig tegen zijn arm; de toegekende strafschop werd door Raymond van 
Nistelrooij niet verzilverd. Loosdrecht bleef hierdoor in de wedstrijd 
en er ontstond een tweede helft waar beide ploegen hun kansen roken. 
In de 58e minuut scoorde Loosdrecht de gelijkmaker, maar binnen 10 
minuten was het Bobby Reyerse, die perfect (in-)kopte en De Bilt ging 
weer aan de leiding (1-2). Kort daarna een schitterend schot van Redou-
an, maar de bal vloog snoeihard net aan de verkeerde kant van de paal 
naast de kruising. De Biltse verdediging stond goed en het leek erop dat 
de nipte overwinning behaald zou worden. In de 91ste minuut kreeg 
Loosdrecht nog een corner: de afvallende bal werd goed ingeschoten en 
de prima keepende Timon de Jong tikte het leer uit de hoek. Daar stond 
echter een Loosdrechtse speler die de bal uit de moeilijke hoek alsnog 
in het Biltse goal wist te werken en het evenwicht herstelde: 2-2.

E1 NOVA kampioen
Vorig jaar eindigden ze als F team nog bovenaan in de 1e klasse. 
Dat is het hoogste niveau voor de F en ze waren er dus helemaal 
klaar voor om naar de E te gaan. Deze toppertjes van NOVA zijn 
7 oktober met een schitterende 21-4 overwinning op Het Bosch 
opnieuw kampioen geworden. 

Lijkt het je leuk eens kennis te maken met korfbal, dan ben je 
van harte welkom een paar keer vrijblijvend mee te trainen. 
Nova biedt een gemengde teamsport met veel gezelligheid, 
en leuke activiteiten voor de kinderen naast het korfbal. Elke 
woensdag wordt er getraind op de velden van NOVA en vanaf 
november in de zaal van HF Witte Centrum in De Bilt. 

(Angelique Budding)

Mischa Baas, Joran Frank, Joep Rigters, Jetske van Schöll, 
de zusjes Tess en Lynn van der Werve. Met de enthousiaste 
trainsters/leidsters Tjitske Frank en Lotte Keuning

Diederick Hafkemeyer viel later geblesseerd uit. (foto Nanne de Vries)

Mathijs de Rooij wordt voor het oog van de scheidsrechter onreglementair 
afgestopt.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

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

Puppy- actie: Gratis kennismaken!
Laat uw puppy vast wennen aan de Trimsalon. Trimsalon 
Bubbels & Boefjes Maartensdijk. www.bubbelsenboefjes.nl 
of 0346 745355

Te koop aangeboden
3 wasteilen 1 grote en 2 kleine 
€ 10,00. Cresta voetenbubbel-
bad € 10,00 Tel: 06-40606661

Wipstoeltje als nieuw. Merk: 
Banini Hippo roze met speel-
boog. Kleinkind heeft er een 
paar keer ingezeten.€15,- Tel. 
06-42448590

Bak KNEX constructie speel-
goed, ruimtelijk. Met bouw-
beschrijvingen.€15,- Tel. 
06-42448590

Wereld ontvanger Sangean 
ATS 505 speelt op 220V 
en batterijen €20,- Tel. 
06-15458450

Verrekijker Cat eye 10x42 met 
tas €10,- Tel. 06-15458450

Router TP-Link N600 €10,- 
Tel. 06-15458450

Hanglamp met 5 kapjes. €5,-. 
Tel. 06-14040516

Perzisch lopertje uit Pakistan. 
Maat: 31/120 €8,-. Tel. 
06-14040516

Hoge smeedijzeren kande-
laar. Hoogte: 57 cm. €2,-. Tel. 
06-14040516

Gratis af te halen: lapjes en 
lappen voor o.a. Patchwork. 
Tel. 0346-211269

Zwenkwielen; set van 4 stuks, 
waarvan 2 met rem; wiel-dia-
meter 125 mm, pen-montage 
22 mm; metalen vork €12,- In 
Prima staat. Tel. 030-2288994

Zwenkwielen; set van 5 stuks; 
wiel-diameter 100 mm, pen-
montage 11 mm; kunststof, 
dubbel rol vlak €10,- In Prima 
staat. Tel. 030-2288994

Zaalveger, cocos. Vero 1550, 
50 cm breed; met steel. Veger 
nieuw.€6,-
Tel. 030-2288994

Antieke Biedermeier salonta-
fel. €40,-. Tel. 06-48850620

9-armige hanglamp €15,-. Tel. 
06-48850620

Perzikkleurige Dirndl jurk 
maat 38/40 nieuw €20,-. Tel. 
06-48850620

Rollator blauw in goede staat 
€45,-. Tel. 06-48850620

2 dozen video’s voor kinderen 
€10,-. Tel. 06-48850620

3-delig haardscherm €15,-. 
Tel. 06-48850620

Sony-versterker type TA-AX 
410 nr501296 €20,-. Tel. 
06-48850620

Rollator €35,-. Tel 0346-
211930

Toilet verhoger €20,-. Tel 
0346-211930

Verwarmings ventilator 2000 
watt €12,50 Tel. 0346-211011

Donkerblauwe trenchcoat 
lang, mt 42-44. €45,-. Tel. 
06-53441095

Donkerbruin, kort, leren 
jack, mt. 42/44 €35,-. Tel. 
06-53441095

In verpakking elektrische bar-
becue de luxe, 2000w, merk 
Tristar €20,-. Tel. 06-53441095

In doos elektrisch raclet/gour-
metstel, 4-pans, merk Tristar 
€15,-. Tel. 06-53441095

Rode stenen Riverdale 
windlicht H27. Doorsnee 
13 cm. I.z.g.st. €10,-. Tel. 
06-29506849

Stel gordijnen als nieuw 2x90 
cm breed lengte 1.80 cm. 
Blauw bloemmotief €15,-. Tel. 
0346-211011

4 grote pizza borden met de 
namen van de pizza’s op de 
rand. Ze zijn niet beschadigd. 
Samen €5,-. Tel. 0346-243758

Atlas van de stad het is een 
grote historische atlas uit 1905 
€10,-. Tel. 0346-243758

4-pack cd’s uit de jaren ’70 het 
zijn originele cd’s €5,-. Tel. 
0346-243758

2 boeken Spaans voor begin-
ners totaal 400 blz. €40,-. Tel. 
0346-211011

Nieuw dekbedovertrek 240 x 
220 cm beige/wit, polyester/
katoen, nog in verpakking 
€15,- Tel. 06-49776766

Roestbruin suède leren kort 
jasje maat 44, merk La Ligne, 
€30,-. Tel. 030-2217379

Rode suèdeleren ballerina-
schoenen , merk Ara, maat 
4en1/2. Te klein gekocht, 
2x aangehad. €35,-. (Nieuw 
€100,-) Tel. 030-2217379

Te koop gevraagd
AUTO’S te koop gevraagd. 
Tel. 06-25046414 Stephan 
de Vries. Email: Stephan@
vdplaats.nl

Heeft u oud GEREEDSCHAP 
over voor de Stichting Gered 
Gereedschap. Bel 0612217720 
Identificatie aanwezig. G.G. 
Den Dolder

Fietsen/ brommers
Simpele lichtblauwe kinder-
fiets 21’’ met terugtraprem, 
€30,-. Tel. 06-2238309 (na 
18.00)

Personeel gevraagd
Wie wil meehelpen De 
Vierklank nog beter te ver-
spreiden? Het gaat om wijken 
waar geen vaste bezorger op 
zit. Woensdag of uiterlijk don-
derdag een paar uurtjes  door  
De Bilt of Bilthoven lopen. 
Bel 0346 211992.

Hulp in de HUISHOUDING 
in B’hoven gevraagd. Voor 
dinsdag of woensdagmorgen 
9.30 tot 12.30 €50,-. Tel. 030-
2203624

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- 
en sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, najaarsbeurt, bestraten 
enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689.

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

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfort-
zicht.nl

Te huur in Westbroek, 
PAARDENBOXEN, incl. 
weidegang, incl. gebruik bui-
tenbak. Info: 06-29592167

De gebruikte GOEDEREN 
winkel. Nebraskadreef 1a 3565 
AE in Utrecht 06-54392762 
www.degebruiktegoederen-
winkel.nl 

H E R F S T K L E U R E N 
DAGTOCHT. Al vele jaren 
een succes dv. 25 oktober.- 
€38,50 pp. Reisclub 55+ - 
0346-212288 Bel even voor 
de folder.

Kinder concert op Martin 
Luther Kinschool in 
Maartensdijk op 12 okto-
ber van 17.00 -18.00 
uur. Door Kunstenhuis 
Biltse Muziekschool 
docent CELLO Frank 
Linschoten. Kinderen kun-
nen de cello proberen. 
Tijdens een ouder kijkmo-
ment. Geïnteresseerden 
zijn welkom. Tevens 
voor gratis cello proef-
les in Kunstenhuis Biltse 
Muziekschool, Bilthoven 
voor basisscholieren(vanaf 
5 jaar), tieners, volwassen: 
Celloles-franklinschoten.nl 
of www.Kunstenhuis.nl

Opbrengst Collecte 

Van 10 tot en met 16 september 2017 is er door 
vrijwilligers van het Prinses Beatrix Spierfonds 
gecollecteerd in Maartensdijk. Gezamenlijk is er 
€ 947,09 opgehaald voor wetenschappelijk onder-
zoek naar spierziekten. 

Het Filmhuis

Het Filmhuis in het Lichtruim De Bilt vertoont 
op 18 okt. The other side of hope, een komedie 
van Aki Kaurismäki. Met o.a. Sakari Kuosmanen, 
Sherwan Haji, Janne Hyytiäinen, Kati Outinen en 
Ville Virtanen. 98 min. Aanvang voorstelling 20.00 
uur. Kaartverkoop v.a. een uur voor aanvang aan de 
kassa of online via de website van het Lichtruim. 

Concertlezing

Op 13 okt. organiseert Bouwman Boeken een 
bijzondere concertlezing. Auteur Rien Schraagen 
leest uit zijn Tchaikovsky-roman De dood van 
Pyotr Ilyich het hoofdstuk voor over Tchaikovs-
ky’s eerste Europese tournee en zijn ontmoe-
tingen met componisten Brahms en Grieg. Zijn 
verhaal wordt afgewisseld door pianowerken van 
Tchaikovsky, Grieg en Brahms, gespeeld door pia-
nist Harry Schram.Aanvang 20.00 uur bij Bouw-
man op de  Hessenweg 168 De Bilt. Aanmelden 
via info@bilthovenseboekhandel.nl

Paddenstoelen
 
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organiseert ac-
tiviteiten voor kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan onder leiding 
van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op Beerschoten. Woensdag 18 sep-
tember wordt er van alles verteld over paddenstoelen in en buiten paviljoen 
Beerschoten. Er is wat lekkers met limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 
14.30 tot 16.30 uur. Plaats: Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt. 
Aanmelden per email kan tot en met zaterdag 14 oktober via kindernatuurac-
tiviteiten@gmail.com.

Herfstfeest en 
wandelexcursie

Op 15 oktober is er bij Beerschoten herfstfeest ter gelegenheid van de ope-
ning van het seizoen. Er zijn leuke activiteiten zoals broodjes bakken in de 
vuurkorf, Oud-Hollandse spelletjes en een speurtocht ‘kijk uit je doppen’. 
Ook rijdt de groenkoets weer. Het infocentrum is open van 11.00 tot 16.30 
uur. De activiteiten beginnen om 12.00 uur. De speurtocht is uitgezet van 
zaterdag 14 oktober t/m zondag 22 oktober. 

Op 15 oktober organiseert Utrechts Landschap ook een wandelexcursie. 
Voor de helft over Landgoed Beerschoten en voor de helft over Landgoed 
Houdringe. Tijdens deze wandeling vertelt de gids over de rijke historie van 
deze landgoederen. Vooraf aanmelden is nodig in verband met het maximaal 
aantal deelnemers. Vertrektijd 14.00 uur. De wandeling duurt ongeveer an-
derhalf uur. Deelname is gratis en start vanuit Paviljoen Beerschoten, ge-
legen aan de Holle Bilt 6 te De Bilt. Verdere informatie op de website van 
Utrechts Landschap bij activiteiten. 

(Marien Dorrestijn)
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Nova pakt belangrijke punten
Na een eind rijden naar het oosten van het land, kwam de selectie van Nova in Hardenberg aan. 

De weersomstandigheden op het open veld van Juventa deed de selectie al uitkijken naar de 
zaalcompetitie.

Met nog een bittere nasmaak van 
het verlies van vorige week begon 
Nova scherp aan de wedstrijd. Tot 
20 minuten spelen kon Juventa 
nog meekomen met de ploeg uit 
Bilthoven, die op dat moment een 
voorsprong pakte. Juventa kwam 
nog enkele keren dichtbij, maar het 
was Nova die met doelpunten op 
belangrijke momenten de wedstrijd 
naar zich toe trok.

Toen het startsignaal nog over het 
veld (na-)galmde, waren de eerste 
twee doelpunten al gevallen aan 
beide kanten. Door twee snelle 
doelpunten aan de zijde van Ju-
venta, kwam de thuisploeg voor 
de eerste en laatste keer op voor-
sprong. Nova had hier snel een ant-
woord op door via een doorloopbal 
de stand weer gelijk te trekken. 
Door het hoge baltempo creëerde 
Nova mooie aanvallen. Door twee 
goede doelpunten van Inge van 
Eck, kon Nova een voorsprong van 
twee punten pakken. Inge wist in de 
wedstrijd zeven doelpunten op haar 
naam te schrijven en had hiermee 
een belangrijk aandeel in de over-
winning. De rest van de eerste helft 
werd er aan beide kanten gescoord. 
Na de eerste 35 minuten spelen, 
zochten de teams de kleedkamer 
op met een stand van 10-12 in het 
voordeel van Nova. 

Het krachtsverschil was duidelijk, 
maar werd nog niet uitgedrukt in 
doelpunten. Nova kwam scherp 
uit de kleedkamer. Met vijf minu-
ten spelen in de tweede helft kon 
Nova een 13-17 voorsprong pak-

ken door een schot van Marciano 
de Vree, die zaterdag in de basis 
stond. Juventa had geen antwoord 
meer op die voorsprong. Het team 
uit Hardenberg leefde nog even op 
toen zij op twee punten achterstand 
kwamen. Maar toen was het Nova 
die met twee snelle doorloopbal-
len het verschil weer op vier zette. 
Daarna is de formatie van Tom Ric-
kli niet meer in gevaar gekomen en 
speelde zij de wedstijd gemakkelijk 
uit. Met een eindstand van 19-24 
kon Nova opgelucht ademhalen en 

met de punten in de rugzak aan de 
anderhalf uur durende terugreis be-
ginnen. 

Door deze belangrijke punten, kon 
Nova een zesde plaats innemen. 
Volgende week speelt Nova een be-
langrijke wedstrijd. Hierbij treffen 
zij een oude bekende. Jan Hoekstra 
betreedt wederom de Bilthovense 
velden. Niet in het vertrouwde 
rood/wit, maar in het felle oranje 
van zijn club Sparta uit Nijkerk. 

(Job Paauw)

Nieuwe shirtsponsor 
DOS C1

Voor aanvang van een (thuis-)wedstrijd ontvingen onlangs de spelers 
van DOS C1 hun nieuwe wedstrijdshirts van Pieter de Jong. Zijn be-
drijf P. de Jong Bouw prijkt de komende vier seizoenen op de shirts van 
de C1. 

Extra gratis Kangoeroetraining 
bij Nova

 

De afgelopen zaterdagen kwamen 
er veel kinderen in de leeftijd van 
3 tot 7 jaar naar de kangoeroetrai-
ningen bij Nova. In de Nationale 
sportweek, van 9 tot 16 september, 
hadden zij bij de GIGA kangoer-
oedag een stickerkaart gekregen. 
Met deze stickerkaart konden zij 

drie trainingen gratis meedoen met 
de ‘kangoeroes van Nova’.

Nova biedt de kinderen uit de groe-
pen 1 t/m 3 nóg een gratis training 
aan. Deze training is komende za-
terdag 14 oktober, van 11.00 uur tot 
11.45 uur op de Nova velden. Dit 

is tevens de laatste veldtraining. 
Vanaf 4 november worden de kan-
goeroetrainingen in de sporthal, HF 
Witte Centrum, gegeven op dezelf-
de tijd. Voor vragen zie www.kv-
nova.nl of e-mail kangoeroedag@
kvnova.nl     (Renske van Kempen)

 [foto Kees Diepeveen]

TZ doet zichzelf tekort
Zaterdag speelde TZ een uitwedstrijd tegen OVVO/ De Kroon in 
Maarssen. Daar moest de ploeg van trainer Iwan Hazendonk de winst 
in de vorige twee wedstrijden een goed vervolg geven. De wedstrijd 
tegen OVVO was een mooie graadmeter om te kijken hoever de ploeg 
is. Daarnaast heeft TZ in ieder geval nog minimaal twee punten nodig 
om de eerste veldhelft met een positief gevoel af te sluiten.

In een druilerig Maarssen werden de eerste zes doelpunten netjes over 
beide ploegen verdeeld. Daarna was OVVO duidelijk scherper. TZ 
speelde te gelaten en OVVO profiteerde daar optimaal van door weg te 
lopen naar 10 - 5. Er volgde een time out aan de kant van TZ, deze was 
nodig om tussen de oren te krijgen dat er op deze manier geen enkele 
kans was op een overwinning. Deze time out miste zijn effect niet. Toen 
de scheidsrechter tien minuten later affloot voor de rust stond het na 
vier scores op rij van TZ 10 - 9.

In de tweede helft zette TZ het goede spel door. Verdedigend was het 
stabiel en dat haalde de druk van de aanval af. Dat zorgde ervoor dat TZ 
steeds meer de overhand kreeg. Langzaam liep de score verder op en 
halverwege was er een mooie voorsprong van 12 - 17. Wat er daarna ge-
beurde in de hoofden van de spelers is nog steeds de vraag. Maar in korte 
tijd was de voorsprong weg. De verdedigers waren niet meer bij de les 
en onnodige fouten zorgden voor zes scores op rij voor de thuisploeg. Bij 
18 - 17 rechtte TZ echter weer de rug en nam het heft weer in handen en 
kwam op een 19 - 21 voorsprong. Dit leek de beslissing, ware het niet dat 
de niet altijd even duidelijk leidende scheidsrechter in de slotfase zeker 
niet in het nadeel van de thuisploeg floot. Dit zorgde er allereerst voor 
dat OVVO via een gemakkelijk gegeven strafworp de aansluitingstreffer 
maakte. In de daaropvolgende aanval werd bij een doelpoging van TZ de 
korf omvergelopen door een verdediger van OVVO waardoor de ploeg 
uit Maarssen in balbezit kwam. Een foute keuze in de verdediging van 
TZ aan de middenlijn gaf OVVO de gelegenheid van dichtbij tot scoren 
te komen. Bij 21 - 21 floot de scheidsrechter af. Volgende week wacht de 
laatste wedstrijd van de eerste helft van de veldcompetitie. Er wordt thuis 
gespeeld tegen Rohda. Een geduchte opponent, maar bij winst kunnen er 
goede zaken gedaan worden.



Bekerzwammen 

Ankie van Dam vond in Maar-
tensdijk een aantal prachtige 
grote oranje bekerzwammen in 
een achterom-paadje achter een 
rij woningen, verscholen onder 
onkruid. 
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Fondsenwerving voor Park 
Vliegbasis Soesterberg

Dinsdag 26 september startte Utrechts Landschap een grootschalige campagne om nieuwe 
beschermers te werven. Aanleiding is de beoogde aankoop van Park Vliegbasis Soesterberg. 

In haar negentigjarig bestaan 
kocht Utrechts Landschap vaker 
natuur en erfgoed aan, maar nog 
nooit zo’n groot gebied. Het voor-
malige defensieterrein omvat 375 
hectare bos, heide en grasland, 
en belangrijk militair erfgoed. 
Op de vliegbasis zijn al meer dan 
2000 verschillende soorten plan-
ten en dieren geteld. De fondsen-
wervingscampagne heeft de titel 
Kostbaar landschap gekregen.

Structureel
Het belang van Park Vliegbasis 
Soesterberg is ecologisch en cul-
tuurhistorisch gezien zo groot, dat 
het een onmisbare toevoeging is 
aan het grondgebied van Utrechts 
Landschap. Want wat deze stichting 
in eigendom heeft, blijft voor altijd 
natuur. Daarom is de wervingscam-
pagne niet zozeer op eenmalige do-
naties gericht, maar op structurele 
steun, legt directeur-rentmeester 
Saskia van Dockum uit: ‘We willen 

het gebied in eigendom verwerven, 
omdat we zeker willen stellen dat 
het nooit een andere bestemming 
krijgt dan natuur en erfgoed’. Op 
de speciale website www.kostbaar-
landschap.nl kunnen geïnteresseer-
den meer lezen over de vele facet-
ten van Park Vliegbasis Soesterberg 
en zich aanmelden als Beschermer. 
Onder de nieuwe donateurs wordt 
een zweefvlucht boven de vliegba-
sis verloot. 

(Marije Holleman)

Eco-tunnels onder Utrechtseweg 
N237 en Biltse Rading 

Er komen twee eco-passages aan de oostkant van de stad Utrecht in het gebied tussen de A27 en 
de bebouwde kom van De Bilt: één passage komt onder de Utrechtseweg N237, ter hoogte van 

het verdedigingswerk Griftenstein. De andere passage komt onder de Biltse Rading.

De eco-passages vormen een af-
ronding van een groot aantal na-
tuurmaatregelen dat is uitgevoerd 
tussen het Kromme - Rijngebied, 
Voorveldse Polder en het Noorder-
park. Hiermee worden de laatste 
infrastructurele knelpunten voor een 
goede verbinding opgelost. Voor 
beide tunnels wordt in de komende 
periode een definitief ontwerp uit-
gewerkt, waarna de tunnels geza-
menlijk worden aanbesteed. Bij de 
aanleg zijn provincie Utrecht, ge-

meente Utrecht, gemeente De Bilt 
en Utrechts Landschap betrokken. 

Samen met de natuurinrichting van 
de Voorveldse Polder is er straks 
een ecologische verbindingszone 
van zeker 15 kilometer tot stand ge-
bracht voor diverse soorten zoals de 
das, ringslang en kleine marterachti-
gen en incidenteel het ree. Zo dicht 
bij de stad is er ook voor de wande-
laar en fietser straks veel te zien en 
te beleven in de natuur. De ecotun-

nels worden 1.75 m hoog en 3 meter 
breed. De maatvoering van deze tun-
nels zorgt voor voldoende lichtinval, 
zodat een groot aantal diersoorten de 
passages kan gebruiken. 
 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
De beide passages worden aange-
legd binnen de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Deze verdedigingslinie 
is genomineerd als UNESCO-We-
relderfgoed. Bij de realisatie van de 
ecotunnels worden waterlinie ele-
menten zoals tankvallen en voorma-
lige tankversperringen weer zicht-
baar gemaakt. Door te kiezen voor 
ecotunnels behouden ook de zoge-
naamde innundatiegebieden (gebie-
den die ter verdediging onder water 
konden worden gezet) rondom de 
Biltse Rading hun openheid. 
 
Betrokken partijen
De betrokken partijen hebben (aan-
zienlijk) geïnvesteerd in het herstel 
van de ecologische verbindingen en 
inrichting van aangrenzende gebie-
den. De partijen dragen financieel 
bij, of door inbreng van gronden of 
beheer. Zowel de ecologische ver-
bindingen, als de bescherming van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
zijn belangrijke ambities die door de 
gezamenlijke partijen worden on-
derschreven.

Paddenstoelenwandeling 
IVN De Bilt organiseert een paddenstoelenwandeling op landgoed 
Sandwijck. Onder leiding van ervaren gidsen van IVN en leden van 
de werkgroep Sandwijck wordt men op 15 oktober meegenomen in 
de wondere wereld van de zwammen, de grote variatie in hun ver-
schijningsvormen, de relaties die ze aangaan en hun nut voor de na-
tuur. Op de klei van Sandwijck zijn de afgelopen jaren zo’n soorten 
opgetekend150. Niet alleen de bijzondere paddenstoelen maar ook het 
prachtige landgoed maken deze wandeling altijd tot een succes. Start: 
Parkeerterrein Sandwijck (Utrechtseweg 305, De Bilt) om 11.00 uur. 
Duur wandeling ongeveer twee uur. Aanmelden tot vrijdag 13 okto-
ber 18.00 uur via info@ivndebilt.nl. Honden kunnen niet mee. Info op 
www.ivndebilt.nl 

Echt Judasoor is te vinden op landgoed Sandwijck.

Park Vliegbasis Soesterberg. (foto Utrechts Landschap

Het groengebied tussen Utrecht en De Bilt. (foto VVD De Bilt)
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Wandelen in het Panbos
Op zondag 15 oktober organiseert UL een natuurwandeling in het Pan-
bos. Ter sprake komen de ontstaansgeschiedenis van dit gebied, de flora 
en fauna en het beheer door Utrechts Landschap. Ook het verhaal ach-
ter Tannenberg met zijn bijzondere dennen komt aan bod. En met een 
beetje geluk laten de ransuilen zich bewonderen in hun roestboom. De 
wandeling begint om 14.00 uur bij de parkeerplaats aan de Jozef Is-
raëlslaan te Bosch en Duin t.o. huisnr. 7 en duurt ongeveer anderhalf 
uur. Vooraf aanmelden kan op de website van Utrechts Landschap bij 
‘activiteiten’. Deelname is gratis. Gezien de aard van het terrein is een 
redelijke fysieke conditie wenselijk. Deze wandeling is ongeschikt voor 
kinderwagens, wandelwagens, rollators e.d.                  (Trees Althues)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
11-10
Do.

12-10
Vr.

13-10
Za.

14-10
Zo.

15-10

Ossenhaaspuntjes
met teriyakisaus

of
Gevulde tongrolletjes 

met kruidensaus
of

Gebakken pompoen 
en paddestoel met 
honing-muntsaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
18-10
Do.

19-10
Vr.

20-10
Za.

21-10
Zo.

22-10

“KLIEKJESDAGEN”

Diverse vlees-, 
vis- en 

vegetarische 
gerechten.

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Tot ziens bij “Naast de Buren”
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