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‘  Wij staan voor u 
klaar met persoonlijke 
aandacht en expertise.’

Deze actie is alleen geldig bij Hoogvliet Bilthoven 
Van 1 november t/m 5 december 2017

SPAAR VOOR  
KORTING

SPAAR 25 ZEGELS EN ONTVANG

€ 10,00 
KORTING
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Spectaculaire verschuiving
door Henk van de Bunt

Afgelopen maand werkte Rijkswaterstaat aan het viaduct over de A27 bij Bilthoven en schoof 
twee wegdekken van in totaal 30 meter uit elkaar. Deze werkzaamheden vonden plaats om 

ervoor te zorgen dat weggebruikers gebruik kunnen blijven maken van het viaduct.

Bouw 
Nieuw Hessen gestart

Toekomstige bewoners van Nieuw Hessen graven op de bouwplaats 
hun cadeautje op onder toeziend oog van wethouder Hans Mieras. Zie 
ook pag. 3

De situatie voor de verplaatsing van de weghelften.

Het zuidelijke dek is 10 meter richting Utrecht opgeschoven, het 
noordelijke wegdek 20 meter richting Hilversum.

Persvoorlichtster Melanie Mulder 
vertelt: ‘De werkzaamheden von-
den in de nacht van 14 op 15 en 
van 20 op 21 oktober plaats. Het 
zuidelijke dek schoof 10 meter op 
richting Utrecht, het noordelijke 
wegdek 20 meter richting Hilver-
sum. Zo ontstaat er tussen de ge-
schoven wegdekken ruimte om het 
nieuwe viaduct te bouwen’.

Slimme oplossing
Het komt niet vaak voor dat voor 
een tijdelijke oplossing zulke 
zware constructies worden ver-
plaatst. Meestal gebeurt dit alleen 
bij nieuw te bouwen constructies; 
bijvoorbeeld om een nieuw via-
ductdek op zijn plaats te schui-
ven, onder een weg of spoorweg. 
Robert van den Dijssel, omge-
vingsmanager bij 3Angle, vertelt 

waarom 3Angle in deze situatie 
juist voor deze oplossing koos: 
‘Met deze manier van werken ver-
oorzaken we zo min mogelijk hin-
der voor de weggebruikers en de 

omgeving. Nu kan het regionale 
verkeer (N234) het viaduct blijven 
gebruiken terwijl wij werken aan 
de bouw van het nieuwe viaduct. 
Dit voorkomt dat weggebruikers 

voor langere tijd moeten omrijden. 
Bovendien kunnen we met deze 
oplossing onze werkzaamheden 

voor het nieuwe viaduct zoveel 
mogelijk overdag uitvoeren. Daar-
mee beperken we de geluidhinder 
voor de omgeving’. 

Het nieuwe viaduct
Volgens een onderzoek, dat Rijks-
waterstaat liet uitvoeren, is de hui-
dige ovonde (ovale rotonde) niet 
toekomstbestendig. Van den Dijs-
sel hierover: ‘De ovonde veran-
deren we daarom in een kruispunt 
met verkeerslichten en camera’s. 
Hiermee is het verkeer beter te 
monitoren en te regelen vanuit de 
verkeerscentrale. 
Naar verwachting is het nieuwe vi-
aduct in mei 2018 gereed. Tot die 
tijd rijden weggebruikers over de 
verschoven wegdekken en kunnen 
ze de toe- en afritten naar de A27 
blijven gebruiken. Als het viaduct 
klaar is, worden de verschoven 
wegdekken afgebroken’.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

05/11 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies, Oogstdienst

Pr. Gem. Zuiderkapel
01/11 • 14.30u + 19.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Dankdag voor Gewas en Arbeid 
05/11 • 09.30u - Ds. M.M. van Campen  

05/11 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
05/11 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma, 

Gedachtenisdienst 

Evangelische Gemeenschap, Koperwieklaan 3
05/11 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
02/11 • 19.30u - Pastores Annelies v.d. Boogaard 

en Gerard Weersink, Allerzielen 
05/11 • 10.30u - pastor André van Kempen 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

01/11 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed Dankdag voor 
Gewas en Arbeid 

05/11 • 10.15u - Ds. S. Alserda
05/11 • 16.30u - Ds. J.J. Schreuder

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

01/11 • 19.30u - Ds. H.E. Dankers Dankdag
voor Gewas en Arbeid 

05/11 • 10.00u - Ds. A.D.J. Wessels, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal
05/11 • 19.00u - Ds. P.L. de Jong

Pr. Gem. Immanuelkerk
05/11 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten 

Samendienst in en met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
05/11 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam,
Samen-Oogst-dienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
02/11 • 19.30u - Pastor J. Houben, Gebedsviering 

Allerzielen, Zegening graven parochiekerkhof
05/11 • 10.30u - Woord- en Communieviering 

Voorgangers: W. Eurlings en J. Bosboom

V.E.G. De Bilt e.o.
05/11 • 10.00u - spreker Adri van der Mast, 

Viering Heilig Avondmaal 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

05/11 • 10.30u - Drs. P.W. van der Steeg

Herv. gemeente Groenekan 
01/11 • 10.00u - Ds. M. Baan Dankdag voor 

Gewas en Arbeid 
05/11 • 15.30u - Ds. J. Mulder

Herst. Herv. Kerk Groenekan
01/11 • 14.00u - Ds. A.J. Britstra Dankdag voor 

Gewas en Arbeid 
01/11 • 19.30u - Ds. M. van Reenen Dankdag 

voor Gewas en Arbeid 
05/11 • 10.00u + 18.30u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
05/11 • 10.30u - Pastor G. Weersink. 

Eerstvolgende (Advent-) viering 3 december

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

05/10 • Geen Dienst. (Gedachtenis-)Samendienst 
in Ontmoetingskerk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

01/11 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer Dankdag 
voor Gewas en Arbeid 

05/11 • 10.00u - Ds. P.B. de Groot 
05/11 • 18.30u - Ds. L. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

01/11 • 10.00u + 18.30u - ds. A.J. Britstra 
Dankdag voor Gewas en Arbeid 

05/11 • 10.00u + 18.30u - ds. B. Reinders 

PKN - Ontmoetingskerk
05/11 • 09.30u - ds. R. Alkema (Gedachtenis-)
Samendienst met Kapel Hollandsche Rading 

St. Maartenskerk
05/11 • 10.30u - Woord- en Communieviering - 

Pastor Jan Houben

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

01/11 • 19.30u - Ds. F. Gerkema Dankdag voor 
Gewas en Arbeid

05/11 • 10.00u - Ds. B.H. Steenwijk 
05/11 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

PKN - Herv. Kerk
01/11 • 11.00u + 19.00u - Ds. M. van der Zwan 

Dankdag voor Gewas en Arbeid 
05/11 • 10.00u - Ds. C.A. van der Graaf 
05/11 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 
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24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten
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altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Geboren

25 oktober 2017

Gijsbert
Zoon van Gijsbert & Hanneke 

van Asselt-Hoogendijk
Voordorpsedijk 6

Utrecht

Kubus

Kubus is bedoeld voor volwas-
senen die graag nieuwe vrienden 
willen maken maar die het soms 
lastig vinden contacten te maken. 
Dit kan bijvoorbeeld komen 
door een lichte beperking, autis-
me of niet aangeboren hersenlet-
sel. Op vrijdag 3 november is 
iedereen weer welkom in WVT, 
Talinglaan 10 in Bilthoven vanaf 
18.00 uur tot 21.00 uur. Er wor-
den pannenkoeken gebakken. 
Vind je het leuk mee te bakken 
geef dit dan door en daarna is er 
mogelijkheid om te sjoelen en/of 
een spelletje te doen. Meer info 
bij Gert Jan Poppink (gj.pop-
pink@vvsowvt.nl), Coby Mer-
kens (c.merkens@mensdebilt.nl) 
of via een begeleider van een 
ondersteunende organisatie

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-
dienst vindt plaats op vrijdag 
3 november in de ontmoetings-
ruimte van Dijckstate om 19.30 
uur. Bij een ontmoetingsdienst is 
er eerst een (korte) viering. Na 
de viering is er gelegenheid om 
koffie te drinken en met elkaar te 
praten. Ds. René Alkema is deze 
keer de voorganger. Jan Groot-
endorst (informatie)is telefo-

nisch te bereiken (0346 212904); 
ook als men om vervoer verlegen 
zit. Ria van Aarnhem begeleidt 
op de piano.

Repair Café Bilthoven

Op zaterdag 4 november is er 
Repair Café bij WVT in Biltho-
ven. Je kunt hier kapotte spullen 
komen repareren met hulp van 
ervaren reparateurs. Zij helpen 
bij het repareren van kleding, 
elektrische apparaten, compu-
ters, fietsen, houtwerk, speel-
goed, en nog veel meer. Zo 
worden in De Bilt steeds meer 
dingen van de afvalberg gered 
en zo wordt steeds meer repara-
tiekennis opgebouwd. Voor de 
kinderen is er een knutseltafel, 
waar zij de mooiste dingen kun-
nen maken van recyclemateriaal. 
De toegang is gratis, een vrijwil-
lige bijdrage welkom. Locatie: 
WVT, Talinglaan 10 in Biltho-
ven, Tijd: 11.00 tot 15.00 Het 
Repair Café wordt georganiseerd 
door Transition Town de Bilt in 
samenwerking met welzijnsor-
ganisatie WVT. 

‘Honderd jaar Bilthoven’
tijdelijk uitverkocht

De belangstelling voor het boek 
‘100 jaar Bilthoven’ is zo groot, 
dat op dit moment het boek ner-
gens meer verkrijgbaar is; het is 
uitverkocht. Maar de Historische 
Kring heeft inmiddels opdracht 
geven boeken bij te drukken. 
Eind november liggen deze weer 
in de winkels. Ze zijn dan weer 
te koop bij Tobaccoshop Henk 
Hillen (Planetenbaan Bilthoven) 
, Boekhandel Bouwman en The 
Readshop (beiden Hessenweg 

De Bilt), Bilthovense Boekhan-
del en Bruna (beide Julianalaan 
te Bilthoven), Primera Maartens-
dijk (Maertensplein) en Fa. van 
der Neut & Zn (Groenekanseweg 
in Groenekan). Aldaar reserve-
ren is mogelijk. (Paul Meuwese)

Klaverjassen bij SVM

Vrijdag 3 november 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.

Collectanten gezocht

Alzheimer Nederland zoekt 
naar enthousiaste collectanten 
in Maartensdijk en Hollandsche 
Rading voor de collecteweek 
van 6 tot en met 11 november 
aanstaande. Aanmelden kan bij 
Anneke Kemp tel. 0346 213130 
of via www.alzheimer-neder-
land.nl/collecte. 

In Between Café

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 6 november van 9.00 
tot 11.30 uur weer een bijeen-
komst in Wijkrestaurant Bij de 
Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14, De Bilt. Gast-
vrouwen zijn Rita Zaal, Yvonne 
van Harselaar en Sacha van Zijl. 
Voor meer informatie: inbe-
tweencafedb@gmail.com. Toe-
gang tot de workshops van het 
‘In Between Café’ is gratis; con-
sumpties voor eigen rekening. 

Vrouwen van Nu en Japan

Woensdag 8 november komt 
mevrouw Gré Beekman op de 
ledenavond van de Vrouwen van 
Nu, afdeling Groenekan, vertel-

len over het dagelijks leven in 
Japan. Zij gaat regelmatig naar 
Japan en onderhoudt nauwe con-
tacten met vrienden aldaar. Haar 
lezing wordt verlevendigd met 
vele gebruiksvoorwerpen die zij 
uit Japan heeft meegenomen. In 
dorpshuis ‘De Groene Daan’ , 
Grothelaan 3, Groenekan. Aan-
vang 20.00 uur. Ook niet leden 
(van Vrouwen van Nu) zijn meer 
dan welkom.

Inzamelavond Marktdag
De Bilt

Voor de Marktdag (Dorpskerk 
De Bilt) van 2018 is de organisa-
tie op zoek naar 2de hands spul-
len en dames- en kinderkleding. 
In 2017 is er nog een inzamel-
avond op donderdag 9 november 
van 19.00 uur tot 20.00 uur in 
Wijkgebouw De Voorhof naast 
de Dorpskerk (Burgemeester de 
Withstraat ) in De Bilt. 

Om organisatorische redenen is 
er geen ruimte voor grote meu-
belen, witgoed, tv’s en compu-
ters. Meer informatie er over op 
www.marktdagdebilt.nl.

Muziek in Huis in
Schutsmantel

Op zondag 5 november geeft het 
ensemble Camelia Quartet een 
concert in zorgcentrum Schuts-
mantel. Het concert begint om 
15.00 uur. Adres: Gregorius-
laan 35, Bilthoven. Het ensem-
ble Camelia Quartet brengt een 
gevarieerd klassiek programma 
met muziek van o.a. Bellini, 
Chopin, Verdi en Johann Strauss 
jr. 

Onze lieve zorgzame man, vader en opa is overleden

Johannes Maria Nicolaas Willers
- Jan -

echtgenoot van
Greetje Willers-van Laar

 Venlo,                                † Lage Vuursche
     12 mei 1926                         24 oktober 2017

    Greetje Willers-van Laar
    Paul
    Wouter en Inez
    Marjon en Peter
    en kleinkinderen

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Koningin Julianalaan 35
3738 VA Maartensdijk



 De Vierklank 3 1 november 2017

advertentie
Beth Shamar

 
Alzheimer Dagcentrum

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan.

 

Veel verandert in de zorg maar bij onsverandert niets. 

Wij blijven kleinschalige en excellentezorg & begeleiding bieden aanmensen met dementie.

U kunt altijd op ons rekenen en zijn daaromook 6 dagen per week bereikbaar.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Beth Shamar
 

Alzheimer Dagcentrum

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan.

 

Veel verandert in de zorg maar bij onsverandert niets. 

Wij blijven kleinschalige en excellentezorg & begeleiding bieden aanmensen met dementie.

U kunt altijd op ons rekenen en zijn daaromook 6 dagen per week bereikbaar.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Alzheimer Dagcentrum
• Wij bieden kleinschalige en
 professionele dagbesteding
• Warm, huiselijk, veilig & verzorgd
• Ook op zaterdag geopend

Stilstaan bij het afscheid van dierbaren...

Gedachten aan overledenen 
levend houden, kan helpen om 
beter met verlies om te gaan. 
Samen met anderen herdenken 
kan een goed gevoel geven. 
En dat kan tijdens de herinne-
ringsbijeenkomst op donderdag 
2 november vanaf 18:00 uur 
in crematorium Daelwijck in 
Utrecht, waarvoor ik u bij deze 
van harte uitnodig. 
 
Ik heb haar eerder genoemd 
in deze rubriek: Maaike 
Volmer-Hendrikse heeft ooit 
samen met haar man een 
kindje verloren ten gevolge 
van een hersentumor. Later is 
haar man overleden aan een 
hartaanval. Hij was 44 jaar. Ze 
bleef achter met twee kinderen. 
Een jaar lang heeft ze iedere 
‘nieuwe’ ervaring opgeschreven 
en er een boekje van gemaakt, 
‘voor mijn kinderen en klein-
kinderen’. Het was voor haar 
een manier om uiting te geven 
aan haar verdriet en andere 
emoties. 

Het gedicht ‘Herfst’:

De laatste jaren zie ik dat er iets veranderd is in hoe we met de dood omgaan. Ik merk dat we steeds 
openlijker met elkaar te praten over de pijn van verlies. Het blijft belangrijk om uiting te geven aan 
gevoelens van gemis van iemand die is overleden. Dit om de band die je met haar of hem had te 
blijven voelen. En om momenten van herinnering te blijven beleven. Momenten waarop je volop 
mag stilstaan bij iemand die je heel lief was.

nu de herfst is aangekomen
en alle blaadjes van de bomen
vallen
elke bloem wordt teruggesnoeid
er straks ook niet heel veel meer 
bloeit
lijkt het wel of alles dood is
en heel dor
kaal ook
en de klank is bijna schor
koud wordt het en heel mistig
maar de natuur is o, zo listig
want na verloop van enkele maanden
gaat zich alle kracht opnieuw 
verzaam’len
heel de natuur staat weer in bloei
opnieuw geboren
haast nog mooier dan tevoren
en de zon
schittert weer aan de horizon
zo weet ik dat ook jij
uitrust van dit aardse leven
om vernieuwd jouw krachten
eens weer hier te geven

Ik wil Maaike, die zich ook 
bezighoudt met de spirituele 
kant van het leven, donderdag-
avond graag aan u voorstellen. 
We spreken dan over haar eigen 
leven en de omgang met haar 
verlies. Ze zal voordragen

uit haar werk, afgewisseld 
met pianospel met zang door 
Annerieke van der Loo. Zo 
staan we samen stil bij afscheid 
en kunnen we elkaar troosten. 
Komt u ook? U kunt diegene
die er niet meer is samen 
met anderen herdenken en 
ter nagedachtenis een kaars 
aansteken. Uiteraard is iedereen 
welkom op 2 november.
Crematorium Daelwijck, 
Floridadreef 9 te Utrecht, vanaf 
18.00 uur. De avond duurt tot 
20.30 uur. De gedichtenbundel 
‘Dag m’n liefje’ van Maaike is 
dan te koop.

Koop Geersing, 
uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85
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Bouw
Nieuw Hessen gestart

door Henk van de Bunt

Aan de zuidelijke entree van De Bilt maken de voormalige 
gebouwen van garagebedrijf De Rooij aan de Biltse Hessenweg 
plaats voor elf fraaie stadswoningen; gezamenlijk bekend onder 

het project ‘Nieuw Hessen’. De woningen zijn verdeeld in een blok 
van vijf en een blok van zes. Vrijdag 27 oktober werd de start van 

de bouw ervan met enig ceremonieel opgeluisterd.

Alle 11 woningen zijn inmiddels verkocht en notarieel ‘getranspor-
teerd’. Van de kopers zijn er drie afkomstig uit Bilthoven, één uit De 
Bilt, één uit Bosch en Duin, één uit Den Bosch en vijf uit Utrecht. De 
bijeenkomst startte vrijdag met een gezamenlijk ontmoetingsmoment 
van alle kopers en de bouwer. Twee nieuwe eigenaren waren verhin-
derd; voor de hen toegedachte activiteiten bleken voormalige eigenaar 
Ton de Rooy en wethouder Hans Mieras waardige vervangers. Iedereen 
werd welkom geheten door Henri Pleizier van Aalberts Ontwikkeling, 
initiatiefnemer van het project. Na een bijdrage van Hans Mieras was 
er een heuse ballonnenwedstrijd; degene wiens ballon het verst weg ge-
vonden wordt, krijgt (later) een aardigheidje. 

Graven
Bij de bouwplaats aangekomen gingen de ballonnen de lucht in. Daar-
na volgden graafwerkzaamheden; op de bouwplaats stonden 11 bordjes 
met een bouwnummer erop en een nieuwe schep erbij. Bij ieder bord-
je was een koker ingegraven met daarin een deurmat voor de kopers. 
Deze werden opgraven. Na de gedane arbeid werden de inspanningen 
beloond met een drankje. 

Een ingetekende overwiew van Nieuw Hessen
(foto Aalberts Ontwikkeling)

Een blik (van de nieuwe bewoners) op de overzijde van de Hessenweg-
bebouwing.

Uit de gemeenteraad van 26 oktober
door Guus Geebel

De raadsvergadering werd vanwege het overschrijden van de eindtijd om 23.30 uur geschorst 
tot 31 oktober. Burgemeester Sjoerd Potters heet Peter Schuurman en Michelle Schuurman-

Voorma welkom als gasten van de raad. Het echtpaar uit Hollandsche Rading woont op 
uitnodiging van Nico Jansen (CU) de vergadering bij. Teus Spelt wordt beëdigd
en geïnstalleerd als commissielid zijnde niet raadslid voor de fractie van CDA.

Strategische agenda Wmo
Van februari tot september is een 
werkgroep uit de raad bestaande uit 
voorzitter Connie Brouwer (Beter 
De Bilt), Bertus Voortman (D66) 
en Erik van Esterik (PvdA) bezig 
geweest een ‘stip op de horizon’ te 
formuleren voor de Wmo voor pe-
riode 2018-2022. De voorliggende 
strategische agenda is daarvan het 
resultaat en zal richtinggevend zijn 
voor het Wmo beleid van de ko-
mende vijf jaar. Hoewel het voor-

stel als discussiestuk op de agenda 
stond werd het zonder debat una-
niem door de raad aanvaard. 

Startnotitie woonbeleid.
Hanneke de Zwart (D66) dient on-
dersteund door de grootst moge-
lijke meerderheid van de raad een 
motie in om een startnotitie op te 
stellen over het realiseren van de 
woningambitie voor de komen-
de tien jaar. De motie wordt inge-
diend om het college kaders mee te 

geven bij het verder uitwerken van 
het woonbeleid. Hanneke de Zwart 
wil de raad laten nadenken over het 
begrip groene contour dat de G32 
in 2016 heeft beschreven. De groe-
ne contour houdt in dat niet de be-
bouwing moet begrenzen, maar de 
te beschermen natuur moet afba-
kenen, zodat daar niet aan getornd 
kan worden. ‘Alles buiten de groe-
ne contour staat open voor woning-
bouw, mits goed ingepast en met 
goede afweging van de belangen.’ 
De gedachte ja mits spreekt Han-
neke de Zwart daarin aan. Het op-
pakken en verder uitwerken van dit 
idee lijkt haar een goede suggestie 
voor de nieuwe raad en het nieu-
we college. Voor Han IJssennagger 
(Bilts Belang) is het essentieel dat 
er ook bouwen buiten de rode con-
touren bijstaat. Hij stelt dat er aan 
de randen van de rode contouren 
genoeg ruimte is. Nico Jansen staat 
achter motie. Waar nodig bouwen 
buiten de rode contouren spreekt 
hem aan. Fractie Schlamilch stemt 
als enige tegen de motie omdat de 
rode contouren weer ter sprake ko-
men. 

Artikel gaat verder op pag. 5
Peter Schuurman en Michelle Schuurman-Voorma wonen als Gast van de 
Raad de vergadering bij.
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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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 2 november
t/m woensdag 8 november

    VOORDEEL HELE WEEK

Lamsracks
gemarineerd of naturel

Hamburgers

Kipschnitzels of kip 
cordon bleus

100
GRAM 3.99

500
GRAM 6.50

Noten & pinda's

500
GRAM 5.50Speklappen

gemarineerd of naturel

500
GRAM 6.98Magere 

runderlappen

WE HEBBEN WEER 
OVERHEERLIJKE WILD 
STOOFSCHOTELS EN 
DIVERSE WILD PATÉS!

CRANBERRY NOTENMIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98LUXE PINDA 

ROZIJNENMIX

KLEINE 
VARKENSHAASJES

1
KILO 9.99

5
STUKS 5.-

GEHAKTDAG (DONDERDAG 2 NOVEMBER)

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Grillworstsalade
Bieslookpaté
Filet americain

Rosbief 
Kalfsrollade
Gegrilde kipfilet 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG 1 NOVEMBER ZIJN WIJ I.V.M. DANKDAG DE HELE DAG GESLOTEN

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.75

BOEREN BELEGEN 
STOLWIJKER

500
GRAM 6.98 

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, gehaktstaven, 
slavinken, etc… 4 + 1 GRATIS

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 Van onze bakker

Vers van de traiteur

• Chili Con Carne € 0,99
 100 gram

• Pasta met gevulde kip
en paddestoelen € 1,49

 100 gram

• Rundergoulash met
groente rijst € 1,49

 100 gram

Vers gesneden

Snijboontjes

zak 400 gram € 1,99

Perssinaas-
appels
Zeldzaam lekker!

2 kilo € 2,49

Roomboter-
amandelstaaf *

nú € 5,95

• Alle Lasagnes € 0,99
100 gram

• Vers gesneden
Bietjes € 0,99

500 gram

• Vers gesneden
sweet Ananas € 1,49

per bakje*  = Do/Vr/Za = aanbieding geldig   -   ZA = VERSE SUSHI VANAF 10.30 UUR

Sap.. sap.. sap..
Dagelijks vers

NU BESCHIKBAAR*
Groot assortiment

Exotisch 
Fruit
Ready to eat!

Desem
mini-bolletjes *
8 stuks

van 3,95           nú € 2,99



Uitreiking Koninklijke 
Onderscheiding

door Walter Eijndhoven

Na zijn afscheid als voorzitter van de Unie KBO (Katholieke Bond 
van en voor ouderen) werd woensdag 25 oktober, in Zorgcentrum 

Zuylenstede in Utrecht, de heer Van der Linden uit De Bilt 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De bij deze 
onderscheiding behorende versierselen werden de decorandus 

door locoburgemeester Hans Mieras uitgereikt. 

Het was een enorme verrassing voor Van der Linden, toen hij na zijn 
laatste vergadering van de Unie KBO, locoburgemeester Hans Mieras 
en veel bekenden zag binnenstromen in de zaal van het Zorgcentrum 
Zuylenstede, aan de Perudreef in Utrecht. Zij waren daar dan ook niet 
zomaar. Al snel had hij door dat hier iets anders aan de hand was. Mieras 
liet hem dan ook niet al te lang in spanning.

Mens centraal
‘Als iemand al zo lang actief is in diverse commissies en de mens altijd 
en overal centraal stelt, dan is deze onderscheiding echt op zijn plaats’, 
aldus Mieras. ‘Toen hij startte met al zijn vrijwillige functies, was Van 
der Linden nog werkzaam aan de Universiteit Utrecht en was hij altijd 
betrokken bij zijn studenten, een echte bruggenbouwer’, vervolgt Mieras. 
Niet alleen was Van der Linden betrokken bij de vele studenten, maar was 
hij ook een goed wetenschapper. Zijn publicaties werden internationaal 
gekroond met een benoeming tot trustee van het tijdschrift “Review of 
Social Economics”. Verder stond hij aan de wieg van het International 
Center for Social Economics, dat tegenwoordig is gevestigd in Toronto. 

KBO
Sinds 1992 is Van der Linden ac-
tief voor de Unie KBO. Begon-
nen als lid van de adviescommis-
sie Sociaal Economische Zaken 
stroomde hij door naar de Unie 
KBO Via de Centrale Samenwer-
kende Ouderenorganisaties werd 
hij 14 jaar geleden voorgedragen 
voor het lidmaatschap van de lan-
delijke Cliëntenraad, namens de 
Unie KBO. Al snel werd Van der 
Linden secretaris, vicevoorzitter 
en in 2009 werd hij benoemd tot 
provinciaal voorzitter van de Bond 
en actief lid van de ledenraad Unie 
KBO. Nu was voor hem de tijd ge-
komen af te treden en zijn voorzit-
terschap over te dragen.
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Vervolg van pag. 3

De moties van Peter Schlamich om 
de Schapenweide in het woonbe-
leid mee te nemen en sneller op te 
pakken krijgen alleen steun van de 
indiener. 

Afvalverwerking
De motie ‘maak pas op de plaats 
investeringen afvalscheiding’, in-
gediend door Peter Schlamilch 
(Forza) en ondersteund door de 
VVD en Bilts Belang wordt na 
hoofdelijke stemming met 7 voor 

en 19 stemmen tegen verworpen. 
De meningen zijn verdeeld. Han 
IJssennagger (Bilts Belang) vreest 
dat mensen afval niet goed gaan 
scheiden en wil nieuwe onderzoe-
ken afwachten. ‘Bezint eer gij be-
gint’, zegt Christiaan van Nispen 
tot Sevenaer (VVD). Cees Berin-
gen (CDA) pleit voor na-scheiding. 
Connie Brouwer (Beter De Bilt) wil 
op de ingeslagen weg doorgaan en 
mensen betere voorlichting geven. 
Nico Jansen pleit voor na-schei-
ding. Erik van Esterik stelt dat de 
PvdA heeft ingestemd met het in-
zamelbeleid omdat de doelstelling 
minder afval gehaald moet worden. 
Hij wil de inzameling toetsen aan 
laatste ontwikkelingen, maar geen 
pas op de plaats maken. 
Wethouder Anne Brommersma 
stelt dat we van het Rijk in 2020 
terugmoeten van 200 naar 100 kg 
restafval per persoon per jaar. ‘Daar 
moet je iets voor doen. De Bilt 
scoort best goed vergeleken met 
andere gemeenten die bij de AVU 
zijn aangesloten. De gemeente wil 
ook dat de afvalstoffenheffing om-
laag gaat. We hebben verschillende 
varianten aan bewoners voorgelegd 
en daar kwam voor mensen met een 

tuin de vierde container als voor-
keur uit. Laten we bij de hoogbouw 
ook afvalscheiding mogelijk ma-
ken. Van wat we inzamelen wordt 
80 procent hergebruikt. Voor onze 
gemeente is na-scheiden niet beter. 
Na-scheiding is wel heel erg in ont-
wikkeling. In onze gemeente is 67 
procent te recyclen.’ Anne Brom-
mersma ontraadt de motie. Erik 
van Esterik wil het beleid uitvoeren 
maar toetsen aan nieuwe inzichten. 
‘Blijkt het niet goed te zijn dan had-
den we een ander besluit moeten 
nemen.’ Binnenkort komt er een 
raadsbijeenkomst over afvalschei-
ding.

Moties
De motie ‘Geen onnodige bomen-
kap op het Vinkenplein’ van Fractie 
Schlamilch wordt verworpen. De 
motie maak Herbie rotonde veiliger 
ingediend door Peter Schlamilch 
(Forza) wordt verworpen. Steun is 
er van de SP. Een motie van Fractie 
Schlamilch (Forza) met het verzoek 
aan het college om de overeen-
komst over de Herbie op de rotonde 
Bitse Rading-Groenekanseweg per 
direct op te zeggen wordt ingetrok-
ken.

Wethouder Anne Brommersma wil de manier van afvalverwerking 
handhaven zoals is afgesproken.

Teus Spelt is geïnstalleerd als 
commissielid zijnde niet raadslid 
voor de fractie van CDA.

Feestelijke heropening
De Vierstee Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 27 oktober vierden inwoners van Maartensdijk de officiële heropening van De Vierstee 
c,q, ‘hun’ dorpshuis, samen met wethouder Madeleine Bakker-Smit. Alhoewel de diverse 
verenigingen en organisaties vanaf begin september alweer gebruik maken van het pand -

en de nieuwe vloer in de sporthal nog moest worden gelegd -, was het afgelopen vrijdag dan 
zover. De opening had nog een speciaal tintje. Precies 39 jaar geleden opende

prinses Beatrix de toen nieuw opgeleverde Vierstee.

Al met al heeft het toch wel even 
geduurd: ‘Op 25 juni 2015 ging de 
kogel door de kerk. De gemeenteraad 
besliste toen dat het tijd werd om de 
renovatie van De Vierstee ter hand te 
nemen, met een bepaald budget voor 
ogen’, vertelt wethouder Bakker-
Smit. ‘Het was inderdaad een span-
nend budget. Gelukkig haalden wij 
met allerlei acties nog eens 91.817 
euro extra op’, vult Vierstee 2.0-be-
stuurslid Edwin Plug aan. ‘Maar met 
elkaar hebben wij het toch mooi voor 
elkaar gekregen en dat is best een 
mooie gezamenlijke prestatie. En het 
pand is voor de komende twintig jaar 
weer helemaal up-to-date’. 

Zonnepanelen
Het gebouw gaat inderdaad echt met 
zijn tijd mee, want ook aan duurzaam-
heid is gedacht. Op het dak liggen na-
melijk 263 zonnepanelen. Plug kijkt 
terug op een goede samenwerking en 
vertelt: ‘Wij zijn bijna drie jaar bezig 

geweest, om van dit project een suc-
ces te maken, samen met de gemeen-
te en bouwbedrijf Vaessen. En zoals 
je ziet, is dat goed gelukt. Vanuit zijn 
dienende rol is De Vierstee weer he-
lemaal bij de tijd en iedereen komt 
weer naar het centrum van Maartens-

dijk, om te sporten, aan toneel te doen 
of om even iets te drinken en elkaar te 
ontmoeten’. Plug: ‘De Vierstee is van 
iedereen en voor iedereen en daarom 
organiseren wij volgend jaar (alweer) 
een grote meezing-avond. Nadere in-
formatie volgt nog’. 

Locoburgemeester Hans Mieras speldt de Koninklijke Onderscheiding 
bij de heer Van der Linden op.

Grote drukte bij de officiële heropening van De Vierstee.

Wethouder Madeleine Bakker-Smit wordt bij de heropening (en afsluiting) 
van haar project geassisteerd.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  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…

Aanvragen 
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 Mantelzorgwaardering aan.
• U komt in aanmerking als degene waaraan u 

zorg verleent woont in gemeente De Bilt. 
• Iedere mantelzorger kan de mantelzorg- 

waardering één keer per jaar ontvangen. 
• Maximaal drie mantelzorgers rondom 

dezelfde persoon komen ieder afzonderlijk voor 
de waardering in aanmerking.

• Na aanmelding ontvangt u vijf vouchers van 
totaal € 50,- te besteden bij winkels in 
gemeente De Bilt.

• Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier 
op onze website. U kunt het aanmeldformulier 
ook opvragen bij het Steunpunt Mantelzorg, 
mantelzorg@mensdebilt.nl, 
030-727 15 56 / 06-130 71 129. 

• Aanvragen kan tot 31 december 2017 en 
besteden kan tot en met 31 maart 2018.

• Staat u al geregistreerd bij het Steunpunt 
Mantelzorg De Bilt, dan krijgt u automatisch 
bericht.

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

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Muziek in Huize 
Gaudeamus

Koffieconcert
De belangstelling voor de eerste twee koffiecon-
certen was zodanig dat besloten is de serie tenmin-
ste tot aan de zomer 2018 voort te zetten. Het 3e 
koffieconcert op zondag 5 november om 12.00 uur 
wordt verzorgd door de talentvolle violiste Emma 
Roijackers, die al eerder in Huize Gaudeamus te 
horen was en toen veel indruk maakte. Kaarten 
voor dit koffieconcert kunnen worden gereser-
veerd via: concerten.huizegaudeamus@gmail.
com

Benefietconcert 
Het rijksmonument Huize Gaudeamus is na de 
ingrijpende renovatie van 1999 de afgelopen paar 
jaar zowel van buiten als van binnen grondig op-
geknapt met veel aandacht voor zijn functie van 
muziekhuis. Dankzij de Soroptimisten in Biltho-
ven was het zogenaamde componeerhuisje achter 
in de tuin al gerestaureerd. Omdat de Stichting 
Walter Maas verre van vermogend is wordt met 
de belangeloze medewerking van bevriende mu-
sici een serie van drie benefietconcerten in de mu-
ziekkkamer van Huize Gaudeamus georganiseerd. 
Het eerste daarvan is op maandag 6 november om 
20.00 uur met plaatsgenoot: meesterpianist Misha 
Fomin, die hetzelfde programma ten gehore zal 
brengen als tijdens zijn recital in de Kleine Zaal 
van het Koninklijk Concertgebouw. Kaarten voor 
dit kunnen worden gereserveerd via: concerten.
huizegaudeamus@gmail.com.

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

VOLG ONS OP FACEBOOK
EN BLIJF OP DE HOOGTE

VAN ONZE COLLECTIE
 

LIKE US ON FACEBOOK

SPECULAASSTAAF
Gevuld met heerlijke amandelspijs

VRUCHTEN PLUKBROOD
Met dadels, vijgen, abrikozen, cranberries en rozijnen

nu

€ 4,25

nu

€ 4,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Zaterdag 11 november – 9:30 tot 16:00 
Peter Teunis, Jan Warndorff, Ankie Hettema, 
Marja de Vries, Hannie te Grotenhuis en 
Esther Maarsen over hoe we het beste kunnen 
handelen om het Goede te bereiken.

www.stichtingrozenkruis.nl

SYMPOSION

HET GOEDE
HET SCHONE – HET WARE

Conferentiecentrum Renova  
Maartensdijkseweg 1 – Bilthoven

Inloopavond 
Brandenburg

Dinsdag 24 oktober werd er in de hal van Zwembad Brandenburg een 
redelijk bezochte inloopavond over het aldaar straks te bouwen nieuwe 
zwembad gehouden. [foto Reyn Schuurman]

Omgevingsvergunning 
Ranzijn Tuin & Dier

door Guus Geebel

De gemeenteraad stemde donderdag 26 oktober na hoofdelijke stemming met 16 tegen 10 
stemmen in met de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen. Daarmee kan het 
tuincentrum aan de Universiteitsweg 2 in De Bilt afwijken van de ruimtelijke regels en 

wordt het medegebruik van het tuincentrum voor verkoop van dierenbenodigdheden annex 
dierenartspraktijk gelegaliseerd. 

Voorafgaand aan het debat noemde 
de burgemeester een aantal punten 
waarover na de commissieverga-
dering behoefte bestond om verder 
te spreken. Die punten zijn: Is het 
voorbereidingsbesluit genomen 
zonder de functie van dierenkli-
niek, heeft het college een vol-
doende afweging gemaakt over de 
ontvankelijkheid van concurren-
tieverhoudingen, klopt het raads-
besluit gebruiksverruiming en is 
het niet in strijd met het detailhan-
delsbeleid. Tiny Middleton (Bilts 
Belang) schetst de gang van zaken 
en heeft ernstige bedenkingen te-
gen het raadsvoorstel. Zij noemt de 
gebruiksverruiming in strijd met de 
gemeentelijke beleidsvisies. ‘Op 26 
juni 2014 ging de raad akkoord met 
het toen geldende voorbereidings-
besluit. De raad was toen niet op 
de hoogte dat het college in gesprek 
was met Ranzijn Tuin & Dier en is 
daardoor op een verkeerd been ge-
zet.’ Anne de Boer (GroenLinks) 
noemt De Bilt Zuid een kwetsbaar 
gebied waar zijn fractie graag corri-
gerend wil optreden. Meer uitbrei-
ding dan een tuincentrum was niet 
het uitgangspunt van zijn fractie.’ 

Achteringang
Krischan Hagedoorn (PvdA) stelt 
dat een illegale situatie wordt gele-
galiseerd. Een gelijk speelveld voor 
iedere ondernemer wordt zo met 
voeten getreden. ‘Er wordt gepro-
beerd een onhandig besluit recht te 
breien.’ Pim van de Veerdonk (Be-
ter De Bilt) noemt het een hoofd-
pijndossier. Hij constateert dat de 
formule tuin en dier op veel plaat-
sen wordt toegepast. Hij dient een 
motie in om bij het afgeven van een 
definitieve ontwerpverklaring over 
de functiewijziging op te nemen 
dat Ranzijn een duidelijk zichtbare 
achteringang open gaat stellen voor 
bezoekers die met een ziek dier 
naar de dierenartsenpraktijk gaan. 
De motie is verworpen. Voor Johan 
Slootweg (SGP) is de gang van za-
ken een principekwestie. ‘Het lijkt 
erop of het college een belang heeft 
in deze kwestie en dat het bedrijf 
een voorkeursbehandeling krijgt.’ 

Communicatie
Vanetta Smit (D66) stelt dat de 
bezwaren over verkeersoverlast, 
volksgezondheid en concurren-
tiebeding waarover de commissie 

nadere informatie wilde hebben 
zijn weerlegd. ‘Juridisch is er geen 
steekhoudend argument om niet 
op het voorstel in te gaan.’ Menno 
Boer (SP) merkt op dat de com-
municatie bij dit onderwerp tekort 
geschoten is. Nico Jansen (CU) wil 
dat beter wordt omgegaan met de 
belangen van ondernemers uit de 
gemeente. Ook wil hij dat de eco-
logische hoofdstructuur erbij wordt 
betrokken. Peter Schlamilch (Forza) 
wil opkomen voor de eigen onder-
nemers. Christiaan van Nispen tot 
Sevenaer (VVD) ziet dat het ver-
koopaanbod in tuincentra overal 
veranderd is. Werner de Groot 
(CDA) constateert dat Ranzijn in 
een behoefte voorziet. Hij denkt niet 
dat dit slecht is voor de andere on-
dernemers. ‘We ondernemen anno 
2017 en niet anno vorige eeuw.’

Voorstel
Wethouder Hans Mieras geeft twee 
argumenten aan om voor het voor-
stel te zijn. ‘Wij hebben inhoudelijk 
niets tegen dit concept en begrijpen 
de economische noodzaak ervan. 
Dierbenodigdheden worden overal 
verkocht en een dierenartsenprak-

Tiny Middleton had op 18 december 2014 al bedenkingen. 

Alle prijswinnaars, met van links naar rechts: C. van Hees, wethouder Madeleine Bakker-Smit, Ruth Beijen, Ton 
Jacobse, Joop Wildschut, Rowin Jacobse, Peter Besters, Rogier Jacobse en Co van Rijn.

tijk is in onze gemeente overal toe-
gestaan.’ Het college denkt geen 
juridische grond te hebben om deze 
verklaring van geen bedenkingen te 
weigeren. Een dierenartsenpraktijk 
valt niet onder detailhandel en mag 
overal. Hij beantwoordt vervolgens 

de vragen van de fracties. In de 
tweede termijn gaan fracties in op 
een aantal punten en opmerkingen 
van de portefeuillehouder en van 
andere fracties. Tiny Middleton 
ervaart dat vanaf het begin transpa-
rantie ontbrak.

Vogeltentoonstelling De Bilt
door Walter Eijnhoven

Vrijdag 27 oktober opende wethouder Madeleine Bakker-Smit de jaarlijkse vogeltentoonstelling 
aan de Jasmijnstraat in De Bilt. 371 vogeltjes kwetterden erop los om aandacht te krijgen 
van de juryleden, in de hoop een prijs te winnen voor hun baasje. Ook vogelliefhebbers uit 

zusterstad Coesfeld deden mee en hoopten eveneens op een prijs.

Het hele weekend stond in het 
teken van klassenummers, soor-
ten, stellen, enkelingen, stammen, 
open klassen en opkooien bij Vo-
gelvereniging De Bilt-Bilthoven. 
Dit weekend is altijd weer een be-
langrijk jaarlijks onderdeel voor 
de leden van de vogelvereniging. 
Wie wint wat? Heeft mijn vogel 
de mooiste kleuren? Het mooiste 
kuifje? Of de mooiste bolling? Al-
lemaal onderdelen waar de jury 
naar kijkt en altijd weer spannend 
voor degenen die meedoen.

Bolling
‘Gisteren hebben wij de hele zaal 
opgebouwd voor onze vogels’, 
vertelt bestuurslid en vogelliefheb-
ber Rogier Jacobse. Het is dan ook 
niet niks. 371 vogels, waarvan 70 
uit Coesfeld, moesten een plekje 
krijgen in de grote zaal, voordat de 
jurering zou plaatsvinden. Rogier: 
‘Gisteren tussen 9.00 en 13.00 uur 
beoordeelden de juryleden alle vo-
gels op hun kwaliteiten. Is de kleur 
goed bij de rijstvogel, zebravink 
of parkiet? En hoe staat het met de 

ronding en de bolling bij de postuur-
kanaries? Bij vogelsoorten die van 
nature in het wild voorkomen, wordt 
weer gekeken naar de conditie. 

De tentoonstelling duurde tot zon-
dag 15.00 uur. Daarna mochten 
alle vogels weer terug naar huis.
Voorzitter Ton Jacobse: ‘Ik heb 180 
rijstvogels in een volière in de ga-
rage. Vroeger stond daar mijn auto. 
Totdat ik dacht: auto eruit, vogels 
erin. Je moet iets overhebben voor 
je vogels hè?’ 
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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.

599

079299

799

Geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 4 november 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Varkenshaas

500 gram

Roomboter 
appeltaart

vers uit eigen oven

Jumbo
Chocolademelk

vol of halfvol
1 liter pak

Los Gansos

wijnen
2 � essen
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Karien Scholten: 
‘Geschiedenis begint vandaag’ 

Westbroek Ontmoet Historische Vereniging Maartensdijk in korenmolen De Kraai
door Henk van de Bunt

In Westbroek - als laatste kern van de voormalige gemeente Maartensdijk - houdt de 
Historische Vereniging Maartensdijk van 7 tot en met 11 november een foto tentoonstelling. In 
het kader van het dertigjarig jubileum van de vereniging is in molen De Kraai van alles te zien 

over het ontstaan en de geschiedenis van Westbroek en Achttienhoven. Karien Scholten is als lid 
van de redactie van het tijdschrift St. Maerten bij de opzet ervan nauw betrokken.

Archivaris van Westbroek Wout 
van Winssen droeg kort voor zijn 
overlijden zijn archief over aan Ka-
rien: ‘Bij aannemen van het archief 
van Wout realiseerde ik mij de con-
sequenties van het bezit. De werke-
lijke waarde openbaart zich bij het 
delen van al die herinneringen. Dat 
is wat Wout ermee deed en hij gaf 
mij indertijd de mogelijkheid zijn 
beeldmateriaal te gebruiken bij het 
maken van films voor Westbroek 
Ontmoet. Daarom ook werd ik be-
naderd om fotomateriaal te leveren 
voor de komende expositie. Be-
sloten is om de geschiedenis van 
Westbroek in een aantal thema’s te 
belichten. Foto’s en film brengen 
de vaste waarden binnen het dorp 
in beeld zoals de kerk, de school en 
de molen. Veranderingen in de loop 
der jaren zijn zichtbaar in de polder, 
van voedselproductie tot natuur. 

Een omslag in bedrijvigheid door 
boerderij verplaatsingen, waarbij in 
het dorp het accent verschuift van 
agrariër naar ondernemer. Ook het 
toegenomen verkeer geeft West-
broek een heel nieuw uiterlijk. Met 
de brandweer, de thema’s vereni-
gingen en sport komt de sociale 
samenhang binnen Westbroek aan 
bod’. 

Kunst
Historicus Anne Doedens, een groot 
kenner van de (lokale) geschiede-
nis, stelde historische documenten 
beschikbaar om de tentoonstelling 
meer diepgang te geven. Karien: 
‘Hij geeft met die kennis een ande-
re kijk op het gebied. Met het thema 
Slag om Westbroek willen we laten 
zien hoe verschillende overheden 
invloed hebben (gehad) op het 
dorpsleven’. Zij vervolgt: ‘Het the-

ma Kunst wordt vorm gegeven door 
verschillende kunstenaars van toen 
en van nu in schilderijen, beelden, 
handwerk en foto’s. Ook is het mo-
gelijk de fotoboeken van Wout van 
Winssen in te zien of het boek van 
hoofdmeester Timmer, waarin alle 
leerlingen van toen in een verhaal 
met foto afscheid van hem namen. 
In navolging van de fotoquiz ‘Kent 
uw dorp’ van de zakenbeurs van 
lang geleden kunnen mensen hun 
fotografisch geheugen testen. Leuk 
om te vermelden is dat Wout van 
Winssen allerlei oud gereedschap 
restaureerde en op borden heeft be-
vestigd. Een deel van deze borden 
zal ook te zien zijn op de expositie. 
Om de sfeer van weleer te bena-
drukken zal er ook een aantal oude 
voertuigen aanwezig zijn. Vlak na 
de tweede wereldoorlog werden, bij 
gebrek aan landbouwwerktuigen, 
wel auto’s daartoe omgebouwd. Te 
bezichtigen is de A-Ford tractor, die 
werd gebruikt in de landbouw. Nog 
meer herinneringen kunnen worden 
opgehaald bij het zien van een koei-
enscheermachine, een appelschiller 
of een fiets met hulpmotor en nog 
veel meer’.

Molen
Eigenaar van molen De Kraai Alf-
red Colijn biedt de ruimte voor de 
expositie van 7 tot 11 november. 
De opening op dinsdag 7 novem-
ber om 14.30u onder de noemer 
‘Westbroek Ontmoet’, zal worden 
gedaan door voorspreker Wilma 
van de Broek. Zij krijgt muzikale 
begeleiding van oud-huisarts Mar-

tin Smitt en oud-postbode Theo 
Schouten wil de aanwezigen mee-
nemen op een wandeling door het 
dorp van weleer. Die dinsdagmid-
dag zal ook de winkel in de molen 
open zijn. Net als van de kringloop-
winkel komt de opbrengst van de 
verkoop ten goede aan Stichting 
Adullam. De molenaar geeft graag 
een rondleiding over alle verdiepin-
gen van de korenmolen en houdt de 
geschiedenis van De Kraai levend 
door dinsdagmiddag en zaterdag de 
molen te laten draaien’.
Karien besluit: ‘Geschiedenis be-
gint vandaag, dus er is tevens aan-
dacht voor het dagelijks leven van 
deze tijd. We hopen daarmee ook 
jonge bezoekers te trekken naar 

deze expositie. Aanvullingen en 
mooie verhalen zijn welkom, want 
volledig is het beeld nooit’.
De toegang is gratis en bij de ope-
ning trakteert de Historische Ver-
eniging Maartensdijk op koffie 
en thee met wat lekkers. Wanneer 
u wél wilt komen, maar niet weet 
hoe, kunt u vervoer regelen via Wij-
nie Nagel, tel: 0346-281931. Ook 
wanneer u niet in Westbroek woont, 
bent u van harte welkom.

De openingstijden van de expositie 
zijn dinsdag (7-11), woensdag (8-
11) en donderdag (9-11) van 14.30 
tot 17.00 uur. Vrijdag (10 -11) van 
14.30 tot 21.00 uur en zaterdag (11-
11) van 10.00 tot 17.00 uur.

Wout van Winssen restaureerde (oud) gereedschap. (foto Karien Scholten)

Een beeld van de restauratie van molen De Kraai in april 2012. Alle 
onderdelen die op de grond waren vervaardigd bleken ook hoog in de 
lucht goed te passen op het onderstel van de molen. (foto Martijn Nekkers) 

In bepaalde tijden van het jaar kan het behoorlijk nat zijn in Westbroek. 
(foto Karien Scholten)

Burgemeester Sjoerd Potters 
bezoekt Demeter

door Henk van de Bunt

Vrijdag 27 oktober was er Open Huis waarbij men kennis kon maken met academisch hospice 
Demeter via een rondleiding en gesprek. Ook burgemeester Sjoerd Potters 

maakte van de mogelijkheid gebruik.

Potters voerde een Huiskamerge-
sprek met drs. Toosje Valkenburg, 
medisch directeur en huisarts 
Gezondheidscentrum De Bilt en 
een vertegenwoordiger van het 
zorgteam. Er waren rondleidin-
gen door het hospice en Mariëlle 
Pickkers vertelde over de wijze 
waarop Demeter dagelijks vers 
kookt voor haar gasten. Een ander 
huiskamergesprek ging over ‘de 
zin en onzin van wetenschappe-
lijk onderzoek’ en werd gevoerd 
met prof. dr. Saskia Teunissen, 
algemeen directeur en hoogle-
raar hospicezorg en een vertegen-
woordiging van het zorg- en on-
derzoeksteam. 

V.l.n.r. voor de ingang van het hos
pice Toosje Valkenburg, Mariëlle 
Pickkers, Sjoerd Potters en Saskia 
Teunissen.

Ivan Wolffers 
bij Boekhandel

Onlangs verscheen, na een pauze van 15 jaar de tiende roman van Ivan 
Wolffers. ‘Broer van God’ vertelt het verhaal van een arts die de we-
reld gezonder wil maken, maar jammerlijk faalt. Ivan Wolffers is op 
11 november vanaf 15.00 uur te gast in de Bilthovense Boekhandel, 
Julianalaan 1 te Bilthoven. Toegang gratis, aanmelden gewenst via tel. 
030 2281014 of info@bilthovenseboekhandel.nl

Engelse tuinen

Dinsdag 7 november om 20.00 uur is er in De Koperwiek, Koperwiek
laan 3, Bilthoven om 20.00 uur een ledenavond van Groei en Bloei over 
Engelse tuinen in de vorm van een driedimensionale diapresentatie 
door Piet Boersma. Leden gratis toegang; niet leden betalen vijf euro.
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Out� ts Boots Accessories

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u. | Tel. 0346-212279

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Blessed by
Comfort

SMAAK VAN ITALIË

OP EEN WINTERJAS

KORTINGS-
VOUCHER

Bij inlevering van deze bon ontvangt u 
maar liefst 25% korting op een
winterjas naar keuze.
Niet van toepassing op reeds afgeprijsde artikelen.
Alleen van toepassing tijdens de Smaak van Italië 2017

Neem een kijkje in onze collectie
op onze website of onze 
Facebookpagina.

Maiden Lane • Alchemist • Riani • Caroline Biss • Milestone
Minnetonka • Anokhi • Mosh Mos • Gestuz • Passigatti • Silver

Inspraak plan Vernieuwing 
Noordelijke Randweg Utrecht 
De gemeente Utrecht heeft een plan om de Noordelijke Randweg 
Utrecht (NRU) langs Overvecht te vernieuwen. Het college van B&W 
heeft het programma van eisen en het eerste ontwerp vrijgegeven  
voor inspraak. U kunt hier vanaf 3 november tot en met 14 december 
2017 op reageren. 

De NRU loopt van het Gandhiplein, over de Karl Marxdreef en de Albert 
Schweitzer dreef via het Robert Kochplein naar de Einthovendreef  
(tot het spoor bij de A27). 

Reageren op het plan 
Het college van B&W nodigt belanghebbenden in de gemeenten Utrecht,  
De Bilt en Stichtse Vecht uit om te reageren.  
Dit kan van 3 november tot en met 14 december 2017 via het 
reactieformulier op Utrecht.nl/nru of per post naar: 
Gemeente Utrecht (t.a.v. Karin Wolswijk), postbus 16200, 3500 CE Utrecht. 

Ter inzage 
Het programma van eisen en het ontwerp staan op Utrecht.nl/nru.  
U kunt dit ook (tijdens openingstijden) inzien bij: 
-  Stadskantoor Utrecht, Stadsplateau, 5e etage, wachtruimte Q 
-  Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17 
-  Wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat 1. 

Informatiekraam en inloopbijeenkomsten 
Op zaterdag 4 november staat de gemeente van 11.00 uur tot 16.00  
uur met een informatiekraam in Shoppingcenter Overvecht (tegenover 
Albert Heijn). 
Daarna zijn er twee inloopbijeenkomsten over de NRU: 
-  woensdag 8 november van 17.30 tot 21.00 uur in Zorgcentrum 

Rosendael, Indusdreef 5 
-  dinsdag 14 november van 17.30 tot 21.00 uur in Buurtcentrum De Dreef, 

Schooneggendreef 27C. 

Vervolg 
Na 14 december verwerkt de gemeente Utrecht de binnengekomen 
reacties. Mogelijk worden het programma van eisen en het ontwerp dan 
nog aangepast. Daarna legt het college van B&W het plan, samen met de 
reactienota, voor aan de gemeenteraad, die er een besluit over gaat nemen. 
Als de raad akkoord is, wordt het ontwerp verder uitgewerkt. 

Meer informatie 
Op Utrecht.nl/nru vindt u: 
-  programma van eisen 
-  ontwerp NRU 
-  keuzedocument Tracévarianten 
-  keuzedocument Moldaudreef 
-  korte film over de vernieuwde NRU 
-  beelden van de toekomstige situatie.

Utrecht.nl/nru

Is het een kerstshow
of is het een sprookje?

KOM ZELF MAAR KIJKEN!!!

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

Proef de sfeer van kerst, 
maak een reis langs onze 

schitterende decors, kijk rond in 
het allernieuwste assortiment kerst

artikelen, doe een tussenstop in ons 
restaurant, doe inspiratie op voor 
thuis, om het dit jaar weer mooier, 

sfeervoller en leuker te maken. 
Kerstspiratie, de kerstshow van 

‘t Vaarderhoogt, heet u 
van harte welkom

Zet ook vast in uw agenda: 
van zaterdag 18 november t/m 

zaterdag 23 december 
de Warme Witte Winter Weken. 

Hét winterfamilie evenement voor jong en oud.

Oók elke zondag open
van 12.00 tot 17.00 uur

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

TAMME KONIJNENBOUTEN

Heerlijk om te stoven met een kruidnageltje. Voor de 

liefhebbers; ca. 75 tot 90 min. braden
100 gram 1,25

RUNDER RIB LAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug. Met een randje, 

ouderwets sudderen 2½ tot 3 uur
500 gram 6,98

VARKENS KOPHAASJES

Lekker om zo te braden of voor uw saté, voor de 

gourmet, of in een lekker kort gerechtje
1 kilo nu 9,98

BLACK ANGUS VERSE WORST

Wordt niet droog. Lekker gekruid en met graan 

gevoerd 100% Black Angus Rundvlees
100 gram 1,45

LAMS SCHOUDER

Uit nieuw Zeeland; voor de liefhebbers. Met een 

beentje. Om te stoven. Ca. 90 min. i/d oven
500 gram 6,00

BOOMSTAMMETJES

Op veler verzoek: een echte allermans vriend. Met 

ham & kaas gevuld en rondom gepanneerd
3 stuks 3,30
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 30 oktober t/m zaterdag 4 november. Zetfouten voorbehouden.
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Recordaantal aanmeldingen 
Ondernemersverkiezing

Bauke Buwalda, voorzitter van de Lionsclub De Bilt-Bilthoven, organiseert de 6e De Biltse 
Ondernemer van het Jaar verkiezing (BOVHJ). Vlot van de tongriem gesneden, 55 jaar,

zeven jaar lid en zelf bevlogen actief in de gezondheidszorg. Hij draagt op 29 november a.s. 
namens zijn Lionsclubgenoten de verantwoordelijkheid om vier ondernemers bekroond

te zien worden tijdens een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis.

Lionsclub? ‘Dat is een club van 
mannen die elkaar gevonden heb-
ben om twee redenen’, verduide-
lijkt Buwalda, ‘iets constructiefs 
doen voor onze omgeving, maar 
dat wél samen doen in vriendschap. 
We noemen dat -Samen iets te doen 
voor anderen-. Wij doen dat bijna 
50 jaar.’

Betrokkenheid
Tien jaar geleden werd de BOVHJ 
voor het eerst georganiseerd. ‘Het 
is een tweejaarlijks evenement’, 
legt Buwalda uit. ‘Maar iedere keer 
lijkt het groter te worden. De ge-
meente telt zo’n 1.400 ondernemin-
gen: winkels, ZZP-ers en bedrijven 
in de zakelijke dienstverlening. Die 
laatste categorie is het grootst. En 
al deze ondernemers ontmoeten 
elkaar op de award-avond. 105 
bedrijven werden voorgedragen. 
Nooit eerder waren dat er zoveel!’ 
Buwalda is zichtbaar geraakt door 
het hoge aantal organisaties dat 
werd gekandideerd. ‘Na verloop 

van tijd zou zo’n prijs wat uit de 
aandacht kunnen raken, maar het 
tegendeel is waar: nog nooit waren 
er zoveel aanmeldingen… hét be-
wijs van de betrokkenheid van onze 
inwoners bij hun omgeving.’

Registreren
Maar wat moet een inwoner van 
onze gemeente eigenlijk met zo’n 
ondernemersprijs? Is dat niet iets 
voor de ondernemers zelf? ‘Juist 
niet!’ zegt Buwalda stellig. ‘Als 
inwoner van onze gemeente kun je 
trots zijn op zulke mooie bedrijven, 
gewoon bij je om de hoek. Zoveel 
variëteit in bedrijfsleven in zo’n 
relatief klein gebied. Dat is uniek.’ 
De dag van de uitreiking wordt 
natuurlijk ook door ondernemers 
gebruikt om hun onderlinge con-
tacten te versterken. Buwalda: ‘En 
ik hoorde dat het oplopend tekort 
aan gekwalificeerd personeel door 
headhunters tijdens de borrel wordt 
besproken.’ Buwalda weet het dus 
zeker: ‘29 november vieren wij het 

ondernemerschap. Een onderne-
mer kan dat niet missen. Registreer 
je bij debiltseondernemer.nl en er 
volgt een uitnodiging’.

2 doelen
Maar het belangrijkste is dat dit 
evenement de doelstellingen van 
zijn Lionsclub samenbrengt met 
het ondernemen. ‘Het trekt veel 
sponsors’ weet Buwalda. ‘Daardoor 
kunnen wij twee goede doelen steu-
nen. Eén lokaal doel, De Vierstee 
uit Maartensdijk die mede dankzij 
onze ondersteuning het gebouw re-
noveren en een internationaal doel 
“Fight for Sight”, waarmee we 
ruim 200 staaroperaties kunnen la-
ten uitvoeren bij straatarme mensen 
in India, Nepal en Pakistan. Het bij-
eengebrachte bedrag voor dat doel 
wordt met 50% vermeerderd door 
Wilde Ganzen. “Ondernemers la-
ten die avond écht wat zien” krijgt 
daarmee een dubbele betekenis.’

(Thomas Meyjes)

Bauke Buwalda, voorzitter van de Lionsclub De Bilt-Bilthoven, 
organiseert de verkiezing van De Biltse Ondernemer van het Jaar.

Dorcas Voedselactie Maartensdijk
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november zal in Maartensdijk voor de 19e keer de Dorcas-

Voedselactie worden gehouden bij Jumbo Jelle Farenhorst op het Maertensplein. 

Tijdens deze dagen zamelen vrij-
willigers samen met consumenten 
voedsel en geld in bestemd voor de 
allerarmsten in Albanië, Moldavië, 
Oekraïne en Roemenië. Vrijwilli-
gers delen voedsellijstjes uit aan het 
winkelend publiek. Klanten van de 
supermarkt doen een boodschapje 
extra en geven deze af aan de vrij-
willigers.

Pakketten
Van het ingezamelde voedsel wor-
den voedselpakketten samenge-
steld. Dorcas ondersteunt met de 

voedselpakketten mensen in nood 
en diepe armoede, ongeacht hun 
religie, ras, geslacht of politieke 
overtuiging. Veel van hen leven 
teruggetrokken en staan er vaak al-
leen voor en komen, vanwege ge-
zondheidsproblemen of ouderdom, 
de deur niet meer uit. 

Breed
Het voedselpakket staat niet op 
zichzelf, maar is onderdeel van een 
breder programma van Dorcas. Sa-
men met lokale partnerorganisaties 
creëert ze een sociaal vangnet van 

mensen om de allerarmsten heen. 
Zo gaan er mensen voor ze zorgen. 
Met een voedselpakket wordt het 
leven de komende wintermaanden 
dragelijker. 

Info
Voor informatie over de Dorcas 
Voedselactie of voor aanmelding 
als vrijwilliger (om op een van deze 
dagen een paar uurtjes te helpen bij 
deze inzamelingsactie) kan men 
contact opnemen met Corrie Bos-
man, tel. 035 5770924 of met Janny 
van der Heide, tel. 0346 213877.

Winkel ‘Zandbergen Dier & Tuin’ sluit 
Huisdiereigenaren en tuinliefhebbers in De Bilt zullen ‘Zandbergen Dier & Tuin’ wel kennen. 
Deze dier- en tuinspeciaalzaak op de Looydijk is al 40 jaar een begrip in De Bilt. Nu sluit de 

winkel haar deuren. Aan het einde van dit jaar zal de laatste kluif en gieter verkocht worden. 
Eigenaresse Henny Zandbergen gaat met pensioen.

Nog voor de Kerst wil Henny Zandbergen de winkel sluiten: ‘Het 
is een goede tijd om te stoppen. Aan het einde van het jaar sluit ik 
deze mooie periode af’. In 2018 is er een frisse start met de nieuwe 
eigenaar van het pand. Welk bedrijf er in het historische pand aan de 
Looydijk komt, weet Henny niet: ‘Maar ik hoop dat er iets moois 
voor de bewoners van De Bilt voor terug komt’. 

Geschiedenis
In 1978 opende Gerard Zandbergen de winkel ‘Zaadhandel Zandber-
gen v/h Mulder’ op de Nieuwstraat 85-87 samen met Henny Zandber-
gen. In april 1987 verhuisde de speciaalzaak na een grote verbouwing 
naar de Looydijk 119. Opnieuw verbouwde de familie Zandbergen 
de winkel in 2010 en breidde ‘Zandbergen Dier & Tuin’ uit tot wat 
het nu is. In 2011 overleed eigenaar Gerard Zandbergen, maar ging 
Henny door met de winkel. Met steun van haar werknemers Sylvia 
en Martijn lukte het Henny om de zaak voort te zetten. Nu is het tijd 
om te stoppen. Henny zal de winkel en vooral de gesprekken met haar 
klanten missen. Uiterlijk 22 december 2017 sluit de winkel definitief 
haar deuren.

Zandbergen Dier & Tuin gaat sluiten.

Op bezoek bij 
dierentuin

Zondag 22 oktober bezochten afnemers van de Voedselbank op uit-
nodiging van Rotary Club Groot Bilthoven de dierentuin Burgers 
Zoo in Arnhem. Meer dan 80 kinderen en hun ouders genoten van 
een prachtige maar herfstachtige dag. 

Een dag die begon vanaf gemeentehuis Jagtlust. Met de bus naar Arn-
hem, lekker slenteren door het park en een frietje en ijsje toe. Om 17.00 
reed een bus vol blije kinderen en hun ouders weer terug naar Biltho-
ven. De dag is mogelijk gemaakt door de opbrengst van Act-Now, een 
jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door de Rotary Groot 
Bilthoven. Dit was alweer de 3e keer dat dit uitje plaats vond en het 
heeft inmiddels een vaste plaats gekregen als één van de jaarlijkse doe-
len van deze Rotaryclub.

Uiterst links Jolanda van Hulst (voorzitter Voedselbank) en uiterst 
rechts, Stephan Bosman (Rotary)

Voor Groenekan is toch de molen
een van de mooiste symbolen
een steunconcert in Huize Voordaan
helpt Geesina voort te bestaan
en wordt dan ook warm aanbevolen

Guus Geebel Limerick

Kerstconcert 
voor Demeter 

Rotary De Bilt-Bilthoven en Rotary Bilthoven-
Zandzegge organiseren op zondag 10 december 
om 15.30 uur in de O.L.V. kerk aan de Gregorius-
laan in Bilthoven het Soulful Christmas Concert. 
Het is een uniek Kerstconcert in deze gemeente, 
waarvan de opbrengsten ten goede zullen komen 
aan hospice Demeter in De Bilt. 

Kaarten zijn te verkrijgen bij Haarmode Ca-
pello (Bilderdijklaan Bilthoven), de Bilthovense 
Boekhandel (Julianalaan Bilthoven), Kantoor-
boekhandel Dapper (Julianalaan Bilthoven) en/
of Optiek van Eijken (Hessenweg De Bilt) of via 
www.rotary.nl/bilthovenzandzegge.
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Gemeente De Bilt - De Bilt, Maartensdijk en Hollandsche Rading
Postcodegebieden  3731, 3732, 3738 en 3739.

Vitens werkt aan de waterleiding.

 www.vitens.nl

Periode 9 oktober t/m 24 november tussen 8.00 - 16.30 uur

Tijdens bovenstaande periode verricht Vitens onderhoud aan de waterleiding. Dit  

betekent dat u hinder kunt ondervinden als we bij u in de buurt aan het werk zijn. 

Kijk op www.waterstoring.nl om te weten op welke datum Vitens bij u in de wijk is.

Tijdens de werkzaamheden kan de waterdruk lager zijn en kan het water een bruine 

kleur hebben. Bruin water is niet schadelijk voor uw gezondheid.

Tips
- Gebruik bij voorkeur niet overdag de wasmachine wanneer we in uw wijk aan  

het werk zijn.

- Waterkraan voor gebruik laten stromen tot het water weer helder is.

 

‘Ik brand een kaarsje 
als herinnering aan jou.’

Allerzielen
Donderdag 2 november 

Om 17.30 uur bent u welkom in de Opstandingskerk of op  
Den en Rust om uw overleden dierbare te gedenken en een kaars 
te branden op de begraafplaats. Voor deze gelegenheid sfeervol 
verlicht. Op Den en Rust is om 18.30 uur een extra bijeenkomst.

Opstandingskerk | Begraafplaats Brandenburg 
1e Brandenburgerweg 34 | Bilthoven 

Begraafplaats & crematorium Den en Rust
Frans Halslaan 27 | Bilthoven

In samenwerking met de Raad van Kerken De Bilt e.o., 
Gemeente De Bilt en Begraafplaats en crematorium Den en Rust.
 
Informatie 06 20 01 85 31 of dela.nl/evenementen

Koppel-klaverjassen in Westbroek

Voor de 3e keer wordt er gestreden in Westbroek om de titel 
‘Beste Klaverjaskoppel van Westbroek e.o.’ De wedstrijd is in 
het Dorpshuis van Westbroek op vrijdag 17 november vanaf 
19.30 uur. Inzet is de prachtige wisseltrofee waarin de namen 
van het beste koppel voor altijd zichtbaar zullen zijn. De tafel-
indeling start om 19.45 uur; de aanvang van de wedstrijd is om 
20.00 uur. Aanmelden kan per e-mail info@hetdorpshuiswest-
broek.nl (o.v.v. namen, adressen en telefoonnummers).

Concert in Centrumkerk

Op zondag 5 november is het derde en laatste concert in de 
reeks Jonge musici in de Centrumkerk. Dan voeren Dagmar 
Korbar op altviool en Xavier Boot op piano met live-electro-
nics, een programma uit met muziek van Johann Sebastian 
Bach, Johannes Brahms en een eigen compositie van Xavier 
Boot. De aanvang is om 16.00 uur, Centrumkerk, Julianalaan 
42, Bilthoven. De toegang is vrij; een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Herfstbeat-concert 

Herfstbeat-concert 

De Melodie Percussie Groep van de Koninklijke Biltse Har-
monie presenteert Herfstbeats op 4 en 5 november: een concert 
in herfstige sferen vol met ritme en emotie, onder de inspire-
rende leiding van Arie Roelofsen. Tijdens deze concerten zal 
ook het inspirerende en uitdagende werk ‘Wake up Momo’ ten 
gehore worden gebracht. Op zondag 5 november is er een con-
cert speciaal voor kinderen; ouders zijn uiteraard ook welkom. 
De toegang voor kinderen tot 16 jaar is gratis in gebouw 'De 
Harmonie', Jasmijnstraat 6B, De Bilt op zaterdag 4 november 
(20.00 uur) en zondag 5 november om 14.00 uur. Kaarten 
zijn verkrijgbaar aan de zaal of te reserveren via reserveren@
biltseharmonie.nl. 

Dier van de maand: Daisy
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Daisy is een stafford. Staffords komen op dit moment veel voor in asielen in
Nederland omdat dit ras erg negatief in de media is geweest. Hierdoor zijn
staffords op dit moment moeilijk plaatsbaar. Helaas is Daisy onze langst
zittende hond van ons asiel.

Ras: Staffordshire terriër.
Geslacht: gesteriliseerde teef.
Leeftijd: Ongeveer 24-02-2015
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Ja
Kan alleen thuis zijn: Onbekend
Kan mee in de auto: Ja.

Daisy is een 2 jarige dame die als vondeling bij ons is binnen gekomen. Daisy is 
een echte mensen vriend, is aanhankelijk, speels en leert graag. Ze kent nog niet 
veel commando’s en denkt vaak dat we met een verzonnen taal tegen haar praten, 
maar langzaamaan begint ze woorden te herkennen, meestal betekenen de
woorden dat ze een koekje krijgt als ze iets doet en daar is ze gek op!
Andere honden of dieren charmeren haar niet, hoe ze ook hun best doen,
ze zoekt dus echt een huis waar zij het enige huisdier is.
Wilt u Daisy helpen door haar een liefdevolle plek in uw gezin te geven?

Mies, asieldier van de vorige maand zit 
nog steeds bij ons in het asiel, helaas.

THE ART OF HAIRCOLORING

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Herfst!
Ga voor goede verzorging, en een 
coupe en kleur die bij jou past!
Zoveel verschillende kleuren, 
kleureffecten en behandelingen zijn
er mogelijk in onze salon.
We geven je graag een goed advies!

Tip: Maak tijdig een afspraak
 voor de feestdagen!
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Wematch 2.0 zoekt buddy’s
door Walter Eijndhoven

Woensdag 2 november vindt de kick-off plaats van een nieuw programma dat statushouders en 
werkzoekenden uit de bijstand traint en coacht in het proces van integratie en het vinden van 
(vrijwilligers)werk. 23 statushouders en 14 deelnemers uit de bijstand zijn van de partij. Met 

spoed zoekt  Wematch 2.0 nog buddy’s voor begeleiding van statushouders. 

In november start een nieuw project 
met twee groepen: werkzoekenden 
uit de bijstand en statushouders. 
Voor de groep van 23 statushouders 
zoekt  Wematch 2.0 nog een aan-
tal buddy’s, die een halve dag per 
week één van de statushouders op 
weg helpen. 

Aanstelling
Eén van die statushouders is Karim 
uit Syrië, lid van de vorige groep en 
een goed voorbeeld van hoe het kan 

lopen na het volgen van het project 
van  Wematch. ‘Ik ben begonnen 
als vrijwilliger bij diverse projecten 
bij  Wematch, maar nu heb ik dan 
eindelijk die gewilde aanstelling 
voor één dag per week gedurende 
het project voor statushouders. Ik 
spreek onder andere Arabisch en 
Armeens, dus ik kan goed tolken 
tussen de begeleiders van het pro-
ject en de deelnemers’. Behalve be-
geleider bij het project is Karim ook 
16 uur per week klasse-assistent 

en vrijwilliger als tolk Arabisch. 
Karim vervolgt: ‘Hiervoor werkte 
ik bij Ranzijn, maar lichamelijke 
arbeid was gewoon te zwaar voor 
mij, dus ging ik op zoek naar iets 
anders’. Dankzij het project van  
Wematch vond Karim leuk werk 
en hij raadt iedere statushouder dan 
ook aan mee te doen.

Tweede groep
In november start begeleidster Wil-
leke Colenbrander met de tweede 

Parkinson Café 
Bilthoven

Mensen met de ziekte van Parkinson en belangstellenden zijn welkom 
op maandag 6 november in het Parkinson Café Bilthoven in de Koper-
zaal van zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 
Notaris Maas van Heuvelrugnotarissen heeft als specialisatie personen- 
en familierecht. Hij zal spreken over het formuleren en plannen van uw 
juridische nalatenschap en de fiscale kanten daaraan. Hij zet uiteen wat 
een notaris kan betekenen voor patiënten met de ziekte van Parkinson 
en gaat ook in op het maken van een Levenstestament. De bijeenkomst 
is van 14.30 tot 16.00 uur. Zaal open vanaf 14.00 uur. De toegang is 
vrij. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Inlichtingen bij Harm Schol-
ten, T: 030 6564406of harm@scholten.nu. 

Overeenkomst burgerhulp 
bij hartstilstand

door Guus Geebel

In het gemeentehuis tekenden maandag 30 oktober wethouder Anne Brommersma, RAVU-
directeur Jack Versluis en voorzitter Jan Maurits de Beij van Stichting Hartslag De Bilt 

een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee krijgt burgerhulpverlening 
bij hartstilstand in de gemeente De Bilt samenhang. 

HartslagNu is het oproepsysteem 
waarmee vrijwilligers in de omge-
ving via de mobiele telefoon een 
oproep krijgen om in afwachting 
van de komst van een ambulance 
iemand met een acute hartstilstand 

te gaan reanimeren. De eerste mi-
nuten na een hartstilstand zijn cru-
ciaal. Wethouder Brommersma 
stelt het vooral op prijs dat het initi-
atief van bewoners zelf is gekomen. 
Zij overhandigt Jan Maurits de Beij 

een afbeelding van een AED ap-
paraat dat buiten bij het gemeente-
huis opgehangen gaat worden. ‘Er 
hangt er al een binnen, maar dit 
is een extra AED.’ Een AED (Au-
tomatische Externe Defibrillator) 

is een draagbaar apparaat dat met 
een elektrische schok het hartritme 
weer kan herstellen bij een hartstil-
stand. Directeur Jack Versluis van 
de Regionale Ambulance Voorzie-
ning Utrecht (RAVU) vertelt dat 
de regio Utrecht voortrekker is bij 
eerste hulp bij hartstilstand. ‘In wij-
ken kunnen bewoners het snelst ter 
plaatse zijn, daarom is burgerpar-
ticipatie heel belangrijk. Dat heeft 
zich ook bewezen. Direct ingrijpen 
verhoogt de levenskans landelijk 
met 25 procent. Hier is het 28 pro-
cent en we willen naar 35 procent. 
De eerste zes minuten kunnen le-
vensreddend zijn.’

Dekking
Het initiatief voor Stichting Hart-
slag De Bilt kwam tot stand nadat 
een inwoner van De Leijen bij de 
wijkraad zijn bezorgdheid kenbaar 
maakte over het ontbreken van een 
AED apparaat in de wijk. Wijkcon-
tactambtenaar Gerard Kosterman 
vertelt dat de wijkraad hem toen 
vroeg of hij er iets mee wilde doen. 
‘Ik kaartte het aan, maar de mensen 
van de stichting hebben zelf de kar 
getrokken.’ Jan Maurits de Beij: 
‘De stichting Hartslag De Bilt gaat 
het samen met de gemeente en de 
RAVU faciliteren. De burgers die 
het kunnen gaan het uitvoeren. Er 
zijn al veel mensen die het vanuit 
hun functie of beroep kunnen toe-
passen. Er waren al eerder initia-

tieven om dit te organiseren en er 
was dus al het nodige voorwerk 
gedaan. Inmiddels zijn tien AED’s 
aangemeld en staan ruim 250 men-
sen ingeschreven bij de gemeente 
als hulpverlener. Dat nog voordat 
er enige werving gedaan is. De 
Hartstichting heeft 18 AED buiten-
kasten geschonken en met 24 appa-
raten is al een forse dekking in de 
gemeente.’ Een van de aanwezigen 
vertelt een persoonlijk reddingsver-
haal door reanimatie. ’Het levende 
voorbeeld van de noodzaak’, zegt 
wethouder Brommersma..         

Aanmelden 
Om burgerhulpverlening tot een 
succes te maken is het van belang 
dat er voldoende opgeleide vrijwil-
ligers en beschikbare AED’s zijn. 
Wie burgerhulpverlener wil worden 
en beschikt over de juiste opleiding 
kan zich aanmelden via de website 
www.hartslagnu.nl. Via deze site 
kunnen ook eigen AED’s beschik-
baar gesteld worden voor hulpver-
lening. Om burgerhulpverlener te 
worden kunnen cursussen gevolgd 
worden bij onder meer het Rode 
Kruis, in samenwerking met Stich-
ting Reanimatie-onderwijs Zuid-
oost Utrecht of de EHBO-vereni-
ging De Bilt. De websites daarvan 
zijn: www.reanimatieonderwijs.nl 
en www.ehbodebilt.nl. In veel ge-
vallen wordt de opleiding door de 
zorgverzekeraar vergoed.De ondertekening van de overeenkomst. V.l.n.r. Jack Versluis, Anne Brommersma en Jan Maurits De Beij.

groep, dit betreft statushouders en 
werkzoekenden uit de bijstand. 
‘Deze laatste groep werkzoeken-
den is een nieuwe doelgroep voor 
ons’, vertelt Colenbrander. ‘Dus 
ons wacht een grote uitdaging. De 
groep in de bijstand is zeer divers, 
van laag- tot hoogopgeleiden en 
van eenzame mensen tot zieken. 
Vaak zijn deze mensen negatief 
over zichzelf en berusten zij zich 
uiteindelijk in hun situatie. Met 
deze training proberen wij hen weer 
op de rit te krijgen’. 

Trainingen
 Wematch biedt iedere deelnemer 
tien trainingen aan. Hierbij ko-
men vragen aan bod als: wie ben 
je, wat wil je, wat kun je, wat zijn 
jouw competenties en vaardighe-
den, welke diploma’s heb je en 
wat kun je daarmee bereiken bin-
nen de Nederlandse maatschappij? 
‘Natuurlijk gaan wij nog veel meer 
doen tijdens die trainingen’, legt 
Colenbrander uit. ‘Met behulp van 
een rollenspel, krijgt iedereen tips 
van een acteur, verder leren zij een 
sollicitatiebrief te schrijven, alhoe-
wel dat langzamerhand uit de mode 
raakt, leren wij hen een LinkedIn-
profiel aan te maken en via de Ro-

tary leert iedere deelnemer te sol-
liciteren bij een bedrijf, waarbij zij 
ingaan op vragen als ‘waar moet ik 
op letten’ en ‘do’s en don’ts tijdens 
een sollicitatiegesprek’. 

Kick-off
Statushouders en bijstandgerech-
tigden volgen de trainingen ge-
scheiden van elkaar, alhoewel Co-
lenbrander hoopt dat beide groepen 
elkaar uiteindelijk kunnen helpen 
in hun proces naar werk zoeken. 
De komende drie tot zes maanden 
worden zij begeleid door hun bud-
dy, gedurende een halve dag per 
week. Colenbrander: ‘Woensdag 2 
november vindt de kick-off plaats, 
met om 16.00 uur een borrel. Wij 
hebben nog een paar plekken vrij 
voor bijstandgerechtigden, dus 
meld u aan. Wij zien er naar uit om 
u te ontmoeten’. Wematch werkt 
samen met het Kunstenhuis, Re-
gionale Sociale Dienst, Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt, gemeente 
De Bilt, Mens De Bilt, de biblio-
theek, BNDRS Coaching en Deta-
chering en bedrijven uit de regio. 
Voor informatie en/of aanmelding 
mail naar wematchdebilt@gmail.
com of bellen met: Willeke Colen-
brander mob.nr. 06-21 86 41 17

Karim (l) en Willeke Colenbrander (r) hopen dat veel statushouders en bijstandsgerechtigden een baan vinden 
na de trainingen.
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GROTE NAJAARSPROEVERIJ 

REAGEER SNEL! DE EERSTE 

 25 AANMELDINGEN ONTVANGEN BIJ 

UW BESTELLING OP DE PROEVERIJ 

 GRATIS EEN MAGNUM PRIMITIVO!

zondag 19 november 2017 

14.00 - 16.00 uur 

lokatie: Bistro Bilthoven 

zondag 19 november 2017

lokatie: Bistro Bilthoven 

Geniet van minimaal 40 prachtige wijnen! 

Mail naar: info@wijnhuiszuidbilthoven.nl

(entree gratis) 

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

service voor ondernemers

Informatiemiddag voor 
appartementeigenaren (VvE’s)

Duurzame energie voor de toekomst

Aan het woord is Helma van de 
Veerdonk van energiecoöperatie 
BENG! Zij organiseert samen met 
een team vrijwilligers deze unieke 
informatiemiddag. Er is een markt 
met aanbieders van duurzame ener-
gie en er worden workshops gege-
ven door ervaringsdeskundigen en 
specialisten. “Welke isolatiemoge-
lijkheden zijn er voor mijn appar-
tement? Hoe kan ik mij voorberei-
den op een aardgasloze toekomst? 
Welke subsidies zijn er? Alle vra-
gen zijn welkom.”, aldus van de 
Veerdonk.

Ervaringen delen 
Maar het blijft niet bij deze infor-
matiemiddag. Speciaal voor Biltse 
bewoners en bestuurders van VvE’s 
richt BENG! een ‘groen’ platform 
op. Het platform komt in 2018 drie 
keer bij elkaar rond onderwerpen als 
zonnepanelen, groene meerjarenon-
derhoudsplannen en energieneutraal 
renoveren. Bewoners en bestuur-
ders van VvE’s kunnen zo kennis 
op doen en van elkaars ervaringen 
leren. Hanneke Bakker van VvE De 
Groene Akker in De Bilt maakte al 
eerder kennis met BENG! en gaat 

als voorzitter van de VvE zeker 
meedoen aan het platform: ”Ik vind 
het heel belangrijk dat mensen nu de 
informatie krijgen die nodig is over 
hoe de toekomst eruit komt te zien. 
Wat zijn de alternatieven voor aard-
gas bijvoorbeeld?”

De koffie staat klaar
Het programma van de informatie-
middag biedt voor elke VVE bewo-
ner wat wils. Even binnenlopen met 
een vraag, snuffelen op de duurzame 
markt en/of deelnemen aan een vier-
tal workshops: het kan allemaal. 
Belangstellenden voor het ‘groene’ 
platform kunnen aanschuiven aan de 
speciale platformtafel om hierover 
meer te weten te komen. De bijeen-
komst wordt gehouden bij WVT, 
Talinglaan 10 in Bilthoven van 
14.00 uur tot 18.00 uur. Het work-
shop programma start om 14.15 
uur. Meer informatie over het pro-
gramma op de website van BENG!: 
www.beng2030.nl. Daar kunt u ook 
uw belangstelling voor het platform 
kenbaar maken.

“Veel bewoners en bestuurders van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) willen energiebesparende
maatregelen nemen. Zij lopen tegen andere dingen aan dan individuele huiseigenaren. Wij nodigen

ze daarom van harte uit om op 18 november naar de speciale informatiemiddag voor hen te komen.”

Hanneke Bakker van VvE De Groene Akker, De Bilt (foto: Jenny Senhorst)

Aanbiedingen zijn geldig t/m 11 november 2017.

Wijnactie
El Castilla Syrah
Een volle, ronde en kruidige 
Spaanse Syrah. Met tonen 
van bramen en rijpe kersen. 

Huisgemaakte 
vleeswaren
100 gram ribeye + 
100 gram achterham

3.50Samen

Bretonse rolletjes
Biefstuk gevuld met 
o.a. spinazie, oude 
kaas en Parmaham 

6.003 stuks

Verrassende snacks
Honeypops en 
kippeling

3.75300 gram

Kaasactie
Boeren belegen kaas
+ gratis bakje 
toverkaas

12.50Kilo voor

Huisgemaakte Bretonse rolletjes

Najaarsacties Demoweekend

Slagerij Ad van Eck uw vleesspecialist in de regio
Wij zijn gespecialiseerd in wild, grootvlees voor de BBQ , worstmakerij, gourmet, maaltijden en 

stoofpotjes. Voor elk wat wils. Maak ook kennis met ons groot assortiment Hollandse en buitenlandse 
kazen. Alles te combineren met de lekkerste en beste wijnen. U bent van harte welkom!

Aanstaande vrijdag en zaterdag hebben 
wij een demo over bereiden van wild.

Bilderdijklaan 110, 3723 BG Bilthoven
Telefoon 030-2282163

Slagerij Ad van Eck

Spaanse Syrah. Met tonen 
van bramen en rijpe kersen. 
Spaanse Syrah. Met tonen 
van bramen en rijpe kersen. 
Spaanse Syrah. Met tonen 

12.50

Spaar voor Spaar voor korting op een wild kookboek

korting op een wild kookboek

korting op een 

Bij elke € 7.50 krijgt u een stempel. Een volle stempelkaart geeft recht op 25% korting op een wild kookboek t.w.v. €25,-. Vraag naar de spaarkaart.
Vraag naar de spaarkaart.

Inclusief proeverij!

16.50

Deze tas wordt gevuld met: 

3 hertenburgers
4 Peking chicken
100 gram roast Porc rib

Stuk grillworst
Verrassingskaasje (buitenlands)

Alstublieft, onze 
tas vol lekkers

Samen voor

7.95Per fles

i.s.m. een chefkok

Per doos 
42.95

wild kookboek t.w.v. €25,-. Vraag naar de spaarkaart.

i.s.m. Bilthovense 
boekhandel
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Lezing over Biltse straatnamen 
door Henk van de Bunt

Als laatste in de reeks van zes tentoonstellingen over de zes kernen van deze gemeente is er van 
dondertdag 9 tot en met woensdag 15 november in het H.F. Witte Centrum 

in De Bilt een tentoonstelling De Bilt.

Bij de opening zal Lies Haan-
Beerends een lezing verzorgen 
over straatnamen in de kern De 
Bilt. Lies Haan -Beerends schreef 
in De Biltse Grift: ‘De mens heeft 
door de eeuwen heen de drang 
gehad zich te verplaatsen en de 
wereld te verkennen. Men kapte 
zich een weg door het oerwoud of 
bos. Knuppelwegen werden door 
de moerassen aangelegd, alsmede 
dijken. En over de rivieren en wa-
teren ontstonden op de doorgaande 
routes bruggen. De oude Chinezen 
hadden hun zijderoute, de Romei-
nen legden militaire wegen aan. 
Niet alleen tijdens volksverhuizin-
gen trokken de mensen van Oost 
naar West en van Noord naar Zuid. 
Te allen tijde maakte men wegen 
om de verplaatsing gemakkelijker 
te maken. De bos- en knuppelpa-
den waren veelal maar mansbreed. 
Slechts voetgangers immers be-
gaven zich via dergelijke routes 
bijvoorbeeld naar de markt om 
hun waren aan de man of vrouw 
te brengen, soms gebruik makend 
van hondenkarren. Heirbanen en 
hessenwegen waren aanzienlijk 
breder. Militaire colonnes ver-

plaatsten zich over de voor mili-
taire doelen aangelegde wegen. 
Het woord ‘heir’ of heer’ geeft 
het al aan; het beduidt immers le-
ger. De meeste wegen waren nog 
niet verhard en waren bij slechte 
weersomstandigheden moeilijk 
begaanbaar’.

Gebruik
‘Wordt er nu voor een nieuw aan te 
leggen weg van tevoren een naam 
verzonnen en officieel vastgelegd, 
vroeger ontstonden de namen van 
de wegen in het gebruik. Ze duid-
den vaak de richting aan waarheen 
de weg leidde. In oude akten lezen 
we bijvoorbeeld over ‘die stege 
die opgaet in die heyde’. De naam 
Steenstraat kwam in gebruik van-
wege het feit, dat de weg bestraat 
was. Tot in de vorige eeuw immers 
waren de wegen zandpaden, een 
enkel maal met puin bedekt, maar 
zelden of nooit bestraat. De Steen-
straat, waarschijnlijk de oudste be-
strate weg van Nederland, was van 
groot belang. Niet voor niets komt 
de naam terug in het Biltse gedeel-
te van deze weg, de Dorpsstraat 
vanouds Steenstraat. Deze naam 

werd 26 januari 1965 officieel bij 
raadsbesluit vastgesteld voor ‘de 
weg gelegen in de bebouwde kom 
van het dorp De Bilt en lopende 
van de Bilthovenseweg af in na-
genoeg oostelijke richting tot de 
Soestdijkseweg-zuid’. Bij besluit 
van het College van Burgemeester 
en Wethouders van 24 juli 1903 
was aan ongeveer datzelfde stuk 
weg (toen aangeduid als ‘de Rijks-
weg van af de kerk der Ned. Herv. 
Gemeente tot aan de brug’) de 
naam Dorpsstraat verleend. Op 13 
april 1904 werd deze naam weer 
gewijzigd. Bij besluit van B. en 
W. werd op die dag aan de ‘Rijks-
straatweg van af den grens van 
Maartensdijk tot aan den grens van 
Zeist’ de naam Utrechtsche weg 
verleend, al bleef de benaming 
‘Dorpsstraat, vanouds Steenstraat’ 
voor het gedeelte van de weg dat 
door het dorp liep, bij de Biltse be-
volking in zwang’. 

De lezing van Lies Haan-Beerends 
en Frans Hoogeweg betreffende de 
Biltse straatnamen begint in het 
H.F. Witte Centrum om 14.30 uur 
en is vrij toegankelijk.

Derde citatenboek 
van Karel Beesemer

door Guus Geebel

‘Citaten zijn als scherpe etsnaalden, die de goede dingen als het ware in je geheugen griffen’, 
aldus Karel Beesemer die na tien jaar zijn derde citatenboek samenstelde onder de titel: Eens 
gezegd, blijft gezegd!. Het boek in handzaam A5 formaat wordt in eigen beheer uitgegeven en 

telt 360 pagina’s. De vormgeving is net als de twee eerdere exemplaren 
verzorgd door zijn zoon Marcel Beesemer.

Karel Beesemer (82) verzamelt al 
heel lang citaten en puntige uit-
spraken die hij hoort of leest. Uit 
die verzameling stelde hij de eer-
ste twee boeken samen. Het derde 
boek, dat eind dit jaar uitkomt, is 
weer een mix van uitspraken met 
humor, ernst en levenswijsheden, 
ondergebracht in zeven rubrieken. 
Dat zijn politiek, zakendoen, ad-
viesbureaus en deskundigen, rela-
tiveren en logica, ouder worden, 
leven en dood, samenleven en le-
venswijsheden, oorlog en vrede en 
een rubriek allerlei. Hij noemt het 
verzamelen van citaten een soort 
obsessie van hem. ‘Als ik iets op-
merkelijks lees of hoor, of iemand 
zegt iets wat ik de moeite waard 
vind, dan schrijf ik dat op. Het zijn 
dan citaten en uitspraken die niet 
algemeen bekend zijn.

Stemmingen
In de nieuwe uitgave staan veel re-
cente uitspraken van politici, kun-
stenaars, schrijvers en vele ande-
ren. De citaten roepen wisselende 
stemmingen op. Sommige zijn 
stekelig, andere weer heel subtiel. 
Soms lees je het met een glimlach, 
dan weer raak je geroerd door een 
prachtige uitspraak of een mooi 
gedicht. Uitspraken van Johan 
Cruijff mogen natuurlijk niet ont-
breken in een citatenboek. Die 
staan er dan ook in. Vooral in het 

hoofdstuk politiek zijn veel actu-
ele uitspraken opgenomen. Karel 
Beesemer noemt het zijn verdien-
ste dat hij heel consequent in het 
verzamelen is. Hij heeft ervaren 
dat mensen troost hebben gehaald 
uit het hoofdstuk leven en dood. 
Een citaat dat hij in die categorie 
erg mooi vindt luidt: ‘Ik geloof 
wel dat wij eeuwig leven, want 
eens gegeven blijft gegeven.’ 

Activiteiten
Karel Beesemer was lange tijd 
actief in de Bilse gemeenschap 
en was onder meer voorzitter van 
de Biltse Sportfederatie (BSF). 
In 1984 werd hij gemeenteraads-
lid voor de VVD en later ook 
enige tijd wethouder. In de oude 
raadzaal van Jagtlust noteerde hij 
puntige uitspraken die tijdens de 
raadsvergadering werden gedaan. 
Het citaat uit die tijd: ‘Hij heeft 
gietijzeren ellebogen en een ge-
weten van elastiek’, gebruikt hij 
nog wel eens. Een heel ondeugend 
citaat vindt hij: ‘Als mannen zou-
den weten wat vrouwen denken, 
dan zouden ze veel meer durven.’ 
Eens gezegd, blijft gezegd! is geen 
boek om ineens uit te lezen, maar 
dat je op je nachtkastje kunt leg-
gen om af en toe wat citaten te le-
zen. Het is te bestellen via: karel@
studiobezem.nl of telefonisch 030 
2205478.

Het nieuwe citatenboek van Karel 
Beesemer verschijnt eind van dit 
jaar. 

Troost
Vrij naar Aurelius Augustinus.

De dood is niets.
Ben slechts aan
de andere kant
en ben mezelf.

Zo als ook jij.
Wat wij voor el-
kaar waren zijn
wij nog altijd.

Noem mij bij mijn
naam. Spreek met mij
als weleer. Lach
weer als je deed.

Zonder zweem van
droefheid. Tussen
ons is de draad
niet verbroken.

Niet weg te bran-
den uit je hart.
Nooit ver ook al
zie je me niet.

Treur niet om mij.
Ik volg je aan
de overzijde
van de weg.

Inge Gorris.

Boekpresentatie 
over geluk

Auteur Conny Coppen (sinds 2015 wonend in Maartensdijk), pre-
senteert op 5-11 a.s., haar nieuwste boek: “Ik wens je veel geluk”. 
Een boek over de ups en downs in het leven en de diepere waardes 
die daarin naar boven komen.

Coppen bundelt haar inzichten uit bijna 40 jaar ervaring in het werken 
met mensen. De kernachtige teksten, ondersteund door mooie illustra-
ties van vier kunstenaars. Conny Coppen: “Waardering is misschien 
wel de krachtigste vitamine die er is en beantwoordt de diepe behoefte 
van een mens om gezien te worden. Waardering geeft energie, moti-
veert en creëert een positieve sfeer die het beste uit mensen haalt. Zon-
der de nodige vitamine W worden bedrijven en mensen futloos of ziek.

Korting
Coppen zou het liefst zien dat de gemeente vooral mantelzorgers en 
vrijwilligers met een boek en een bijpassende boodschap van waar-
dering, in het zonnetje zou zetten. Op 5 november om 15.30 bent u 
welkom in de Mantel in Maartensdijk. Er is zang, muziek, poëzie, de 
boekpresentatie en een hapje en drankje na afloop. De entree is gratis. 
Het boek is met korting te koop. Meer info: www.connycoppen.nl

Lezersactie
Conny Coppen heeft een aantal exemplaren gratis ter beschikking 
gesteld voor lezers van De Vierklank. Om in aanmerking te komen 
voor een exemplaar stuurt u een mailtje naar info@vierklank.nl

Lies Haan bij een bordje van de ‘Dorpsstraat vanouds Steenstraat’op de 
hoek met de Bilthovenseweg.

Lezersactie

Karel Beesemer heeft een aantal exemplaren gratis ter beschikking ge-
steld voor lezers van De Vierklank. Om in aanmerking te komen voor 
een exemplaar stuurt u een mailtje naar info@vierklank.nl
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Geldig van vrijdag 3 t/m zondag 5 november 2017

Bewezen de
goedkoopste!

Heineken 
krat
Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter*

8.99
14.99

PER KRAT

Per liter 
1.25

Hoogvliet 
grillworst
Alle pakjes van 100 gram 
of stukken van 200 gram
Van 1.19 – 2.38
Voor 0.59 – 1.19

Robijn 
Klein & Krachtig 
wasmiddel
Black velvet, 
stralend wit of color
Fles van 1470 ml

* Maximaal 4 kratten per klant

 50% 
KORTING

NU

5.00
11.19 – 13.69

VOORDEELFLES

Per liter
3.40

Geldig van woensdag 1 t/m dinsdag 7 november 2017

Bestel ook je boodschappen online op hoogvliet.com.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

VerzamelaarsJaarbeurs 
De VerzamelaarsJaarbeurs op 11 en 12 november is Europa’s grootste 
verzamel- en vintage-evenement met het meest diverse en exclusieve 
aanbod. Het is dé fysieke ontmoetings- en handelsplaats waar verza-
melaars, liefhebbers van vintage en handelaren samenkomen voor een 
leuke dag uit, om heerlijk rond te snuffelen, inspiratie op te doen en 
om dat unieke item aan te schaffen waar ze al jaren naar op zoek zijn.
Er zijn aparte afdelingen voor speelgoed, glas, aardewerk, boeken & 
strips, sieraden, munten, postzegels, archeologie, ansichtkaarten, fif-
ties, sixties & seventies spullen en design woon- en interieurartikelen. 
Daarnaast kan men op meerdere gezellige terrassen elkaar de nieuwe 
aanwinsten laten zien of tips en ideeën uitwisselen. Vast onderdeel van 
de VerzamelaarsJaarbeurs is bovendien de Mega Platen & CD Beurs. 
Een hemel op aarde voor liefhebbers van popmuziek met een gigan-
tisch aanbod van singles, lp’s, cd’s, dvd’s en allerlei popsnuisterijen.

Zoeken naar een unieke aanvulling voor je verzameling.

Winactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal gratis toegangskaarten 
beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen stuur je een mail 
naar info@vierklank.nl. Maandag 6 november ontvang je bericht of je 
tot een van de gelukkigen behoort.

Boodschappenpakketactie 
bij Plus

Bij Plus Bilthoven kan je weer voor een gratis boodschappenpakket 
van 50 euro sparen. Uit evaluatie blijkt dat ruim negen op de tien klan-
ten meesparen voor een boodschappenpakket. Tot en met zaterdag 27 
januari 2018 ontvangen klanten van Plus Bilthoven bij elke 10 euro 
aan boodschappen en bij speciale actieproducten een gratis spaarzegel. 
Met 75 zegels is de spaarkaart vol en kan deze vervolgens direct aan 
de kassa verzilverd worden voor een gratis boodschappenpakket. In 
het pakket zitten 21 producten van verschillende A-merken en het Plus 
Huismerk met een totale waarde van 50 euro.

Avondkerstmarkt
in De Bilt 

Net voor de kerstdagen vindt op vrijdag 15 december weer de Winter-
markt in het oude hart van De Bilt plaats. Rondom de Dorpskerk zullen 
tussen 16.00 en 22.00 uur in deze voor kerst zo karakteristieke om-
geving mooi verlichte kramen staan. De markt zal proberen de kerst-
winter-sfeer uit te stralen. Op deze avondmarkt kan men tegen zeer 
aantrekkelijke prijzen een kraam huren. Eerdere deelnemers (aan de 
Marktdag) ontvangen een extra korting. Meer informatie is te vinden 
op www.wintermarktdebilt.nl. Voor info., wensen, ideeën en reserve-
ringen: Anco de Rooij, e-mail marktdag@marktdagdebilt.nl.

Bridgecursus
Bridgeclub Hollandsche Rading verzorgt vanaf 6 november in de kan-
tine van TV Tautenburg, Dierenriem 6A in Maartensdijk een bridgecur-
sus voor beginners, gegeven door Henk van de Bunt, op 12 maandagen 
(van 19.30 tot 22.30 uur). Na telkens een korte introductie van nieuwe 
aspecten zullen de cursisten de kneepjes van het spel via veel praktische 
situaties eigen maken. Aansluitend vanaf 19 febr. ’18 op de donderdag-
avonden kan er bij Bridgeclub Hollandsche Rading worden geoefend 
in het Dorpshuis in Hollandsche Rading. Info c.q. aanmelden kan nog 
via  bchollandscherading@gmail.com of tel. 06 83176797 t.n.v. Rob 
v.d. Blonk 
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Sjors Sportief & Sjors Creatief van start
door Walter Eijndhoven

Woensdag 25 oktober deed wethouder Madeleine Bakker-Smit de aftrap van het programma 
Sjors Sportief & Sjors Creatief op Basisschool Wereldwijs in Bilthoven. Met ingang van het 

nieuwe schooljaar biedt gemeente De Bilt alle basisschoolleerlingen de kans om
op een laagdrempelige manier kennis te maken met sportclubs en

culturele instellingen binnen de gemeente. 

Alle 4.200 basisschoolleerlingen 
uit de gemeente De Bilt ontvingen 
vorige week het eerste Sjors Spor-
tief & Sjors Creatief boekje. Een 
boekje vol met activiteiten op het 
gebied van sportiviteit en creati-
viteit, waaraan leerlingen kunnen 
deelnemen om kennis te maken 
met sport en cultuur in gemeente 
De Bilt. Het leuke sport- en cul-
tuurstimuleringsproject Sjors 
Sportief & Sjors Creatief geeft alle 
kinderen de kans om zich te oriën-
teren op diverse takken van sport 
en cultuur zonder direct lid te hoe-
ven worden. 

Aanbod
Wethouder Madeleine Bakker-
Smit is verheugd over het pro-
gramma en hoopt dan ook dat veel 
leerlingen gebruik zullen maken 
van het grote aanbod. ‘Het pro-
gramma kwam een half jaar gele-
den al uit in gemeente Zeist, waar 
het enthousiast werd ontvangen. 
Omdat het programma zo divers 
is, is er voor iedereen wel iets 

leuks te vinden, of je nu van sport, 
van schilderen of van toneelspelen 
houdt’, vertelt Martin van Veelen, 
algemeen directeur van Stichting 
Delta De Bilt voor Primair Onder-
wijs. ‘Dus app of bel naar één van 
de deelnemende clubs of vereni-
gingen en je kunt deelnemen aan 
jouw favoriete sport of activiteit. 
Na inschrijving ben je welkom om 
op locatie jouw sport of creatieve 
activiteit uit te proberen’, vervolgt 
Van Veelen. 

Bewezen formule
Kinderen laagdrempelig verbinden 
aan sport en cultuur is één van de 
speerpunten van het gemeentelijk 
sportbeleid. Sjors Sportief & Sjors 
Creatief zijn instrumenten die de 
gemeente De Bilt hiervoor inzet. 
Deze formule heeft zich inmiddels 
in meer dan 70 gemeenten bewe-
zen. Het geeft ieder kind de kans 
om zich te oriënteren op diverse 
takken van sport en cultuur en sti-
muleert kinderen uiteindelijk om 
structureel lid te worden. 

Inschrijven
Vanaf 27 oktober kan iedereen zich 
inschrijven voor één van de vele ac-
tiviteiten. Ben je geïnteresseerd in 
één van de meer dan 50 activiteiten 
zoals badminton, hardlopen, hoc-
key, kickboksen, schaken, yoga of 
dans, freerunning, tennis, knutselen, 
koken, scholderen, muziek maken 
of in een andere sport of activiteit? 
Schrijf je in via de website www.
sjorssportief.nl , www.sjorscreatief.
nl of schrijf je in via de Sjors Spor-
tief App en maak kennis met sport 
en cultuur binnen jouw gemeente. 

Vragen
‘Mochten ouders of verenigingen 
nog vragen hebben, kunnen zij 
bij mij terecht’, vertelt Sebastiaan 
Klok, Buurtsportcoach van Mens 
De Bilt. ‘Naar aanleiding van het 
boekje heb ik namelijk al twee ver-
enigingen aan de telefoon gehad, 
die ook graag willen aanhaken’. 
Voor meer informatie: Sebastiaan 
Klok, e-mailadres: s.klok@mens-
debilt.nl of tel. 06 30596578

Aftrap van Sportief & Sjors Creatief in Het Lichtruim.

Allemaal in de prijzen
door Henk van de Bunt

Vorige week woensdag vond de prijsuitreiking plaats voor de winnaars van de 
Kinderboekenweek-wedstrijden die Bouwman Boeken aan de Hessenweg in De Bilt had 

georganiseerd. Monique Stoel van de organiserende winkel reikte in aanwezigheid van de 
talrijk opgekomen ouders en leerkrachten de prijzen uit. 

De Kinderboekenweek wordt elk 
jaar in oktober gehouden. Tijdens 
het tien dagen durende evenement 
zijn er in het hele land activiteiten 

rond het kinderboek. De winkel 
van Bouwman Boeken in De Bilt 
was omgetoverd tot griezelwinkel. 
Heksen, spinnen, spoken en duivels 

staarden de kinderen die dagen aan 
vanaf levensgrote posters. Je kon 
meedoen met een griezelquiz en 
raden hoeveel snoepmonsters er in 
de pot zitten. Ook kon je deelne-
men aan de griezeldozenwedstrijd 
en je laten schminken tot griezel. 
De engste griezeldoos won een gru-
welijk enge prijs. Alle griezeldozen 
zijn nog deze week tentoongesteld 
in Bouwman Cultuur Café. 

Griezel
De prijsuitreiking vond woensdag 
25 oktober plaats. Monique Stoel: 
‘De griezel-kijkdozen-wedstrijd 
voor kinderen is gewonnen door 
Juultje en Willem. Zij hadden een 
zeer effectieve kijkdoos gemaakt, 
waar vooral de juryleden erg van 
schrokken. De andere kijkdozen, 
die ingeleverd waren zijn ook van 
hoog niveau maar dit was toch wel 
de engste. Groep 8 van het Zonne-

wiel had 5 verschillende kijkdozen 
ingeleverd. De één nog enger dan 
ander. Hierom hebben wij besloten 
om deze school te laten winnen in 
de scholenwedstrijd’. 

Snoepjes
Drie leerlingen van groep 8 wa-
ren aanwezig om de waardebon 
van 150 euro in ontvangst te ne-
men. Het Zonnewiel kan hiermee 
de bibliotheek van de school aan-
vullen. Monique vervolgt: ‘Koen 
won de pot met snoepjes. Hij had 
op 3 na het juiste aantal (257) ge-
raden. Zijn zus kwam de prijs in 
ontvangst nemen. De snoepjes 
waren gedoneerd door Eko Plaza 
van de Hessenweg. De quiz voor 
de jongste kinderen is gewonnen 
door Arthur; hij had 16 van de 16 
punten, erg knap! De quiz voor de 
oudere kinderen is gewonnen door 
Fleur, zij had 14,5 van de 16 pun-
ten’. 

V.l.n.r. Arthur, Fleur, (zus van) Koen en de drie leerlingen van het 
Zonnewiel. Voorste rij Willem en Juultje. 

Geslaagd zwemfestijn 
basisscholieren

Op de woensdagen 11 en 25 oktober namen ruim 400 leerlingen 
uit de groepen 7 van de basisscholen in onze gemeente deel aan het 
zwemfestijn.

Onder luide aanmoedigingen van hun klasgenootjes legden de leer-
lingen een baantje school-, rug- en vrije slag af. Daarna volgde een 
estafette, waarin elke leerling twee baantjes moest zwemmen. Van al-
les werd de tijd opgenomen en de school die gemiddeld de snelste tijd 
zwom mocht een beker in ontvangst nemen. Op 11 oktober was dat de 
Michaëlschool en op 25 oktober de Julianaschool.

Daarna volgde nog een hindernisbaan in het water. Hier was niet de 
tijd van belang, maar konden de kinderen naar harte lust glijden van 
de glijbaan, over matten lopen die in het water lagen en duiken onder 
poortjes door die zich bevonden op de bodem van het zwembad. Dit 
viel zeer in de smaak gezien het feit dat de kinderen aan het eind, toen 
ze moesten stoppen, het water niet uit te krijgen waren. Al met al een 
geslaagd evenement en met hulp van ouders en leerkrachten georga-

niseerd door de vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs van scho-
lenstichting Delta.

(Paul van den Brink)

Fietsverlichting controle 
Martin Luther Kingschool

door Henk van de Bunt

Kinderen op de fiets zijn kwetsbare deelnemers aan het verkeer. 
Zien en gezien worden is voor fietsers van groot belang. Veilig 

Verkeer Nederland voert daarom jaarlijks de campagne ‘Ik val 
op’. De Martin Luther Kingschool in Maartensdijk besteedt 

jaarlijks aandacht aan verkeersveiligheid. 

Directeur Arjan Dam: ‘Veel kinderen komen op de fiets naar onze 
school. Hoewel onze school in een verkeersluwe omgeving ligt moeten 
sommige leerlingen toch drukke wegen oversteken. Goede fietsverlich-
ting is dan heel belangrijk. Daarom hebben wij de fietsverlichting van 
alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 gecontroleerd. Dit doen wij 
in samenwerking met RF Tweewielers uit Maartensdijk. Een bewuste 
keuze omdat het niet alleen een fietsenwinkel en fietsenmaker, maar 
ook een werkleer bedrijf is voor mensen die minder kansen hebben op 
de arbeidsmarkt. Dit past goed bij onze visie en één van onze kernwaar-
den: samenwerking’. 

De medewerkers van RF Tweewielers hebben er hun handen vol aan.
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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

Leegverkoop, nog volop aanbiedingen! Tuinservice van 
Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. Voor al uw 
snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerkzaamheden 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

Jezus zegt: Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid en al de andere dingen zullen u daar boven op 
geschonken worden. Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

De mooiste concerten bij kaarslicht. New European 
Emsemble. Vrijdag 10 november 20.15 uur www.concert-
tienhoven.nl

Te koop aangeboden
HORLOGE BATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten tel. 0346-212672

V e r s c h i l l e n d e 
JEUGDBOEKEN van 
Maren Stoffels: Vlucht van 
Elin, Met mijn ogen dicht en 
Sproetenliefde. €10,- per boek 
of alle drie voor €25,-. Tel. 
06-22526995 of 06-44991479

BERGSCHOENEN (gore-
tex) maat 40 nieuw €200,-. Nu 
€145,-. 1x gedragen Tel. 0346-
212890

JEUGDBOEKEN Lizzie 
McGuire: Lizzie loves Ethan 
en spiegeltje, spiegeltje. €6,- 
per boek, samen €10,-. Tel. 
06-22526995 of 06-44991479

2 spannende JEUGDBOEKEN 
van Simone van der Vlugt: 
Schuld en bloedgeld. €10,- per 
boek, samen voor €17,50 Tel. 
06-22526995 of 06-44991479

V e r s c h i l l e n d e 
PAARDENBOEKEN voor de 
jeugd: Romana en Ragebol, 
Daya’s veulen, Rosa’s ver-
zorgpony en 3 edities van de 
Bleshof. In een koop €38,- per 
stuk €8 Tel. 06-22526995 of 
06-44991479

7 JEUGDBOEKEN van Carry 
Slee: Lover of Loser, confetti 
conflict, afblijven, bangkok 
boy, het geheim van floor, 
debby en vals. Samen €45,- per 
stuk €8,- Tel. 06-22526995 of 
06-44991479

6 JEUGDBOEKEN Francine 
Oomen: Ezzie’s dagboek, 
Hoe overleef ik mijn eerste 
zoen, mezelf, brugklas, met/
zonder jou en mijn ouders. 
Samen €50,- per stuk €10 Tel. 
06-22526995 of 06-44991479

Nieuw Nederlands 
LEERBOEK havo 3. (5de edi-
tie) €35,-. Tel. 06-22526995 of 
06-44991479

Arti KUNST/LEERBOEK 
vmbo, beeldende vakken voor 
de basisvorming. €25,-. Tel. 
06-22526995 of 06-44991479

ROBOTSTOFZUIGER Miele 
Scout RX1 (12.2015); weinig 
gebruikt, geschikt voor ruim-
ten. Prijs n.o.t.k. Tel. 0346-
212388”

Van zolder: 1 niet/nauwe-
lijks gebruikt oranje Besto 
zwemvest maat S, 40-60 kg, 
L max 175 cm , €15,-. Tel. 
06-30693144

30 ruimtevaartplaatjes voor 
album: reis d.d.ruimte. Gratis. 
Voor de eerste beller. Zelf afha-
len in H.R. Tel. 06-20974000

Kinderbed, beuken rood, zo 
goed als nieuw, met latten-
bodem en matras, onder- en 
bovenlaken, deken en slaapzak-
je voor €40,-. Tel. 06-25152767

Buggy, gebruikt, donkerblauw 
met gordel en parasol voor 
€10,-. Tel. 06-25152767

Dienblad met poezen. Maat is 
46/30,5 €1,-. Tel. 06-14040516

Borduurwerk Millennium 
77/61,5 ingelijst achter glas 
€5,-. Tel. 06-14040516

van Dale groot synoniemen 
woordenboek. isbn 90 6648 
303 2 €5,-. Tel. 06-14040516

Houten warmhoudkist wit. 
Buitenmaten br. 54. l. 43. 
h. voor 33. h. achter 39. 
Binnenmaten ongeveer 5 cm. 
kleiner. In zeer goede staat. 
€15,-. Tel. 0346-211269

87 delige kendu dopsleutelset 
Chroom Vanadium in koffer 
z.g.a.n. €20,-. Tel. 0346-211269

Wit kinderbureau h. 0.75; 
l.1.20; br. 0.48 met bijpassende 
draaistoel. Beiden in goede 
staat. In één koop: €15,-. Tel. 
0346-211269

Glazen tafeltje 40x50 cm met 
messing poten 61 cm hoog. 
Glazen blad is omlijnd door 1 
1/2 cm breed messing. Apart 
model. €35,-. Tel.030-2258916

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

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

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

Aluminium fietspomp nieuw 
met drukmeter €15,-. Tel. 
06-29463305

Zware metalen bankschroef 17 
kg bekbreedte 149 m €50,-. Tel. 
06-29463305

Texel het vogel eiland uit 1934 
door J. Drijver €10,-. Tel. 
06-22369258

Nieuwe broodbackmachine 
met gebruiksaanwijzing merk 
Afk. €45,-. Tel. 0346-211011

8 stoel wieltjes 32 mm dubbel-
rol met plaat €12,-. Tel. 0346-
211011

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

Winterjack. Geschikt voor win-
tersport maat 44 wit met zwart 
voor dames. Z.g.a.n. €40,-. Tel. 
0346-211615

Kerst tafelkleed rond door-
snee 180 cm nieuw €15,-. Tel. 
0.346-211615

Damast servetten 6 stuks wit 
mt 30x30 €7,50 en 6 stuks wit 
mt 58x58 €12,50 Tel. 0346-
211615

Kinder loopstoeltje de kleur 
is groen met speelplateau en 
op wieltjes. €7,50 Tel. 0346-
243758

4 cd’s uit de jaren ’70 ze zitten 
in een box. Weinig gebruikt/ 
€5,-. Tel. 0346-243758

2 bossen wilgentakken + een 
boekje wilgentakken 4 seizoe-
nen lang. Samen €7,50 Tel. 
0346-243758

Matras 140x200 cm + lat-
tenbodem z.g.a.n. €50,-. Tel. 
06-53181066

Eiken salontafel €40,-. Tel. 
06-53181066

Te koop gevraagd
BOEKEN over WO II, 
Avontuur, Dieren, zee . Tel: 
0346830120

Fietsen/ brommers
Herenfiets, merk Cannondale. 
Framehoogte 62 cm, 3x8 derail-
leur €45,-. Tel. 06-11225867

Klassieke herenfiets Fongers, 
geen versnellingen. Moet nage-
keken worden €50,-. Tel. 030-
2120560

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

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 www.
hoeree-tuinen.nl

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebegelei-
ding aan huis

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
klussen met winter korting 
voor meer info: Raymond 
Altena 06-21587684

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

BIJRIJDER (18+) voor 2 
lieve Friese paarden. Tel. 
06-83994000

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

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

Te huur: ruime GARAGEBOX 
centrum Bilthoven box 
nr. 8 Tel. 035-6560764 / 
06-24760212

Te huur in WESTBROEK 
50m2 schuur voor opslag/
hobby €200,-. Tel. 
06-54218620

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl

Wandelen over Beerschoten

Op zondag 5 november organiseert Utrechts 
Landschap een wandeling op Landgoed Beer-
schoten. Landgoed Beerschoten in De Bilt 
behoort tot de mooiste landgoederen van de 
Utrechtse Heuvelrug. In het gebied komen reeën, 
de das, de vos en vele vogels voor zoals de raaf. 
Tijdens deze wandeling vertelt de gids over de 
rijke historie van dit landgoed. De wandeling 
duurt ca. 1,5 uur. Start vanuit Paviljoen Beer-
schoten, gelegen aan de Holle Bilt 6, De Bilt; 
voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek 
linksaf. Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aanmelden 
is nodig in verband met het maximaal aantal 
deelnemers. Dit kan op de website van Utrechts 
Landschap bij ‘activiteiten’. Deelname is gratis.

Najaarsconcert Vriendenkring 

Zaterdag 4 november wordt in het 
Westbroekse Dorpshuis een con-
cert gegeven door de Vrienden-
kring o.l.v. dirigent Gellius Kaars 
Sijpesteijn met uptempo mars tot 
sfeervolle koraal en van Stevie 
Wonder tot Adéle. 

Het programma is divers en ook 
de muzikanten vormen een gemê-
leerd gezelschap: de jongste is 
11, de oudste bijna 84. In de 
pauze worden loten verkocht en 
zijn er leuke prijsjes te winnen. 
Na de pauze kan men genieten van 
speciale sectieoptredens van het 
jong(st)e talent aan saxofonisten, 
trompettisten en bugelspelers. De 
avond begint om 20.00 uur en de 
toegang is gratis.

Ontdek Fort Ruigenhoek

Op 12 november 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, Groenekan. 
Aanvang: 13.30 uur. De gids 
wacht bij het hek. Aan de rondlei-
ding zijn kosten verbonden.
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.

Theatervoorstelling in 
Het Lichtruim

Op vrijdag 17 november is er 
in Het Lichtruim (Planetenplein 
2 te Bilthoven) de theatervoor-
stelling ‘De God van de Slach-
ting’. Deze tragikomedie van de 
Franse schrijfster Yasmina Reza 
is over de gehele wereld met suc-
ces gespeeld en werd in 2011 door 
Roman Polanski verfilmd onder 
de titel ‘Carnage’ (met onder meer 
Jodie Foster en Kate Winslet). 
Meer informatie en kaartverkoop: 
www.theaterhetlichtruim.nl.

Soefi bijeenkomst

Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd op 
geestelijke vrijheid, respect voor 
alle religies en het bewust erva-
ren van het dagelijks leven als 
bron van spirituele groei. Tijdens 
de bijeenkomst in de Woudkapel, 
Beethovenlaan 21, Bilthoven op 
15 november om 20.00 uur staan 
verhalen over de weg naar een 
spiritueel bewustzijn centraal. 
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zaterdag
4 november

aanvang: 14.00 uur
AGTERBERG
BEDRIJVEN

FC DE BILT

VICTORIA

advertentie

SVM laat op winst 
Vier minuten voor het einde verzekerde SVM zich in de thuiswedstrijd tegen het laaggeplaatste 

vv Kockengen pas van de volledige winst. Na de gewonnen uitwedstrijd tegen HSSC’61
in Hei- en Boeicop was dit voor de talrijk opgekomen toeschouwers

eerder teleurstellend dan spannend.

Direct vanaf de aftrap zagen de 
toeschouwers een fel en gemoti-
veerd SVM, dat de controle op de 
wedstrijd veroverde. Met snelle 
en balvaste spitsen en een goed 
aansluitend middenveld werd 
Kockengen teruggedrongen en 
kwamen de kansen. Langzaam 
maar zeker ontstond er een kan-

senfestival: toch lukte het niet om 
die mogelijkheden te verzilveren. 
Kockengen zelf werd de hele eer-
ste helft niet gevaarlijk. 

Twijfel
Met Jordy van der Lee voor de ge-
blesseerd uitgevallen Kevin van 
Dronkelaar pakte SVM de draad 

na de thee weer op en ging op jacht 
naar de voorsprong. Toch sloop er 
langzaam wat onzekerheid in het 
SVM aanvalsspel. De combinaties 
werden minder en de twijfel sloeg 
toe. Kockengen kwam wat beter 
in haar spel, maar kon slechts een 
enkele keer de SVM-defensie ver-
ontrusten. Na een klein half uur 
viel ook de hardwerkende Diede-
rik Hafckemeijer uit en werd hij 
vervangen door de ervaren Sjoerd 
Burgers.

Voorsprong
SVM bleef als team strijden voor 
een goed resultaat. Het geloof 
bleef, ook al werden de kansen 
wat minder. Pas in de 87ste mi-
nuut sloeg SVM eindelijk toe en 
kwam de verdiende voorsprong op 
het scorebord door Mike de Kok. 
SVM behield de controle en speel-
de de wedstrijd rustig uit. Mike 
Boshuis viel in voor de moegestre-
den Wessel Huigen. A.s. zaterdag 
is er de uitwedstrijd tegen midden-
genoot OSM Maarssenbroek om 
15.15 uur. 

(Hans Nauta)

De scheidsrechter van dienst wordt voor een blessure behandeld door de 
verzorgster van SVM. (foto Nanne de Vries)

Irene Dames 1 wint op karakter
De wedstrijd tussen de koplopers Irene en Kalinko had alles in huis wat je van een topper mag 

verwachten; de strijd was bij vlagen van hoog niveau, soms slecht, maar altijd spannend. 

Kalinko uit Den Haag maakte bij 
het inslaan met haar sprongkracht 
en power indruk op het Irene-pu-
bliek, maar het Bilthovense team 
was niet geïmponeerd. De harde 
Kalinko-aanval werd in het ach-
terveld goed verdedigd, waarna 
Irene in de rally vaak aan het 
langste eind trok. Na een benauw-
de 27-25 zege in de eerste set had 
Irene onder leiding van een sterk 
spelende Madelon Maurice de 
tweede set steeds het beste van 
het spel (25-22) Dit leidde tot een 
2-0 voorsprong. De derde en vier-
de set liep het jonge Bilthovense 
team achter de feiten aan. Kalinko 

knokte zich via twee ruime set-
overwinningen (13-25 en 16-25) 
helemaal terug in de wedstrijd. 
2-2. 

Niemand gaf nog een cent voor de 
kansen van Irene, maar zoals wel 
vaker lieten de jonkies van Irene 
zien dat ze over een enorme men-
tale veerkracht beschikken. Irene 
speelde als herboren. Maaike 
Scharrenburg had een geweldige 
serviceserie waar door de blau-
wen de beslissende set met 15-10 
naar zich toe trokken. Coach Erna 
Everaert was zeer tevreden: ‘Knap 
dat we met zoveel jonge meiden 

tegen zo’n topteam overeind blij-
ven. Na de vierde set wist ik dat 
er iets moest gebeuren, door met 
meer risico te serveren kregen we 
weer vat op het spel van Kalinko 
en trokken we toch nog aan het 
langste eind. Een mooi resultaat 
dat hoop geeft voor de toekomst’. 

Donderdag 2 november om 20.00 
uur speelt Irene Dames 1, nu 
tweede op de ranglijst, weer een 
thuiswedstrijd in sporthal Kees 
Boeke te Bilthoven. Nu tegen 
Nesselande Dames 1 dat elfde 
staat.

(Michel Everaert)

De over veel veerkracht beschikkende jonkies van Irene met links achter 
Erna Everaert. (foto Ron Beenen)

Salvodames zetten zegenreeks voort
Het bezoekende team van volleybalvereniging Houten moest er aan geloven. Het opvallende aan 

deze wedstrijd was dat Salvo echt pas op stoom kwam in het tweede deel van de sets
en van daaruit toesloeg met een fraaie 4-0 overwinning. Door dit resultaat staan

de dames al bij de top drie.

Het zag er niet naar uit dat Salvo 
een makkelijke middag tege-
moet zou gaan. Binnen een mum 
van tijd nam de tegenstander een 
1-11 voorsprong. Salvo moest in 
de wedstrijd groeien en dat deed 
het ook. Punt voor punt liep het 
team in tot er een 16-16 stand op 
het bord stond. De dames knokten 
voor wat ze waard waren en dat 
bleek genoeg om de 1e set win-
nend af te sluiten met 25-21. De 2e 
set hetzelfde beeld. Salvo startte 
veel te traag waardoor er weer een 
achterstand van 2-7 moest worden 
weggewerkt. Toen dat was gelukt 
gaf Houten weer gas en kwamen 
de gasten op een 8-13 voorsprong. 

Na een time out van coach Peter 
Hegeman kwam de schwung weer 
in het team. Goede blokkering en 
een prima serviceserie van Nicole 
Visscher hield de teams weer bij 
elkaar tot 20-20. Dat Salvo het 
knokken nog niet is verleerd bleek 
uit de eindstand van deze set met 
winst van 25-23. In de 3e set had-
den de dames een betere start. 
Houten moest bij 7-3 al een time 
out aanvragen. Dat hielp niet echt. 
Vooral Nienke van de Burg scoor-
de met mooie omloopballen en het 
team liep uit n aar 19-11. Houten 
kwam nog dichtbij maar de winst 
ging naar Salvo met 25-22. In de 
4e set werd er gewisseld door de 

coach. Vanwege een kwetsbare 
rug werd spelverdeelster Carine 
de Ridder gewisseld voor Anneke 
Hanssen en kwam Nienke Dal-
meijer in de diagonaal. Na een 
stroef begin kwam de tegenstan-
der al direct weer een 5-11 voor-
sprong. Toen kreeg Salvo weer de 
geest. Rianne Diepeveen veegde 
alles van de vloer en er werd met 
de tactische aanval en geweldig 
verdedigen voorkomen dat de te-
genstander kon weglopen. Het was 
Salvo dat het meeste scorend ver-
mogen had en de set won met 25-
22. Vrijdag 3 november spelen de 
dames om 19.30 uur in Amersfoort 
tegen Keistad in sporthal Midland. 

FC De Bilt speelt
weer gelijk

Op zaterdag 28 oktober stond voor het eerste elftal van FC De Bilt 
de lastige uitwedstrijd tegen FC Almere op het programma. Voor 

het vierde seizoen achter elkaar bestrijden deze ploegen elkaar in de 
tweede klasse. Over het algemeen zijn het sportieve en spannende 
wedstrijden waarin beide teams niet veel voor elkaar onder doen. 

FC Almere was dit seizoen moeizaam begonnen, maar wist vervolgens 
de afgelopen drie wedstrijden overtuigend te winnen. FC De Bilt had de 
afgelopen vier wedstrijden een abonnement op een gelijkspel. Dus alle 
ingrediënten voor een spannende middag in de Flevopolder. In de eerste 
helft speelde het spel zich voornamelijk af op het middenveld. Zo af en toe 
zorgden de aanvallers voor gevaar, maar Joris de Gram en zijn Almeerse 
collega-goalie wisten hun doelen zonder al te veel moeite schoon te hou-
den.Na de thee was het duidelijk dat een gelijkspel voor beide FC’s niet 
een gewenst resultaat zou zijn. Er werd goed gevoetbald en er ontstonden 
steeds meer kansen. Het duurde toch nog tot de 67e minuut alvorens een 
van de kansen werd benut door Almere. Maar na ongeveer vijf minuten 
wist De Bilt de score weer gelijk te trekken met een doelpunt van Sander 
van den Berg. Vlak voor tijd kwam FC De Bilt op 1-2; na een perfect uit-
gevoerde counter, scoorde Bobby Reijerse een prima doelpunt. Het had er 
alle schijn van dat de drie punten mee gingen naar De Bilt, maar FC Almere 
wist in de allerlaatste minuut van de blessuretijd alsnog gelijk te maken: 
2-2. Zaterdag 4 november komt koploper Victoria op bezoek in De Bilt, 
aanvang 14.00 uur.

FC Utrecht geeft clinic

Woensdag 25 oktober kwam FC Utrecht op bezoek bij FC De Bilt. 
Tussen 15.00 uur en 17.00 uur werd door trainers van FC Utrecht een 
voetbalclinic met 6 onderdelen gegeven aan 120 kinderen van de D-, 
E- en F jeugd. [foto Walter Eijndhoven]
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ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

Vorige week is per abuis een 
onjuiste advertentie geplaatst. 

Dit is de correcte versie

advertentie

Voortgang herinrichting van de 
Hooge Kampse Plas

In mei 2010 is gebiedsontwikkelaar K3Delta in samenwerking met het Utrechts Landschap 
gestart met de verondieping en herinrichting van de Hooge Kampse Plas in Groenekan.

Het Utrechts Landschap heeft als eigenaar van de Hooge Kampse Plas opdracht gegeven aan 
K3Delta om deze voormalige zandwinplas en stortplaats om te

vormen tot een prachtig natuurgebied. 

Het werk wordt door uitgevoerd 
in nauwe samenwerking met de 
klankbordgroep, bestaande uit 
Stichting Brigida, Dorpsraad Groe-
nekan, Stichting Milieuzorg Zeist 
e.o., IVN-De Bilt e.o., Vogelwacht 
Utrecht, gemeente de Bilt, en 
Groenekans Landschap. De Hooge 
Kampse Plas is begin jaren ’70 
ontstaan door zandwinning voor 
de aanleg van de A27. Er bleef een 
diepe plas over, die na de zandwin-
ning is gebruikt voor het storten 
van bedrijfsafval (1974-1977) en 
baggerspecie uit het Amsterdam-
Rijnkanaal (1978-1979). De bedoe-
ling was om de plas weer als wei-
land op te leveren, maar de stank, 
die de plas toen produceerde, heeft 
er voor gezorgd dat men toen is ge-
stopt. In combinatie met de steile 
oevers leverde deze situatie nauwe-
lijks waarde voor de natuur op. 

Herinrichting
Mede om de ecologische waarde 
van de plas te verhogen, is dit zo-
genaamde verondiepingsproject 
gestart. Daarbij wordt onder meer 
de verontreinigde bodem afgedekt. 
Fase 1 van de natuurontwikkeling 

bestaat uit het maken van eilanden, 
flauwe oevers met riet en ondiep 
water (circa 1,5 meter diep) aan de 
noordzijde van de plas. Door het 
ondiepe water kunnen waterplanten 
op de bodem groeien. De zuidzijde 
blijft minimaal 10 meter diep. Deze 
dieptesprong is een extra waarborg 
voor behoud van helder water, nu 
en in de toekomst. Helder water is 
van belang voor de diverse soorten 
eenden, die al duikend en op zicht 
hun voedsel moeten zoeken. Een 
belangrijk onderdeel is de aanvul-
ling van de steile oever langs het 
fietspad, waardoor een stabiele oe-
ver ontstaat, die niet afkalft. Daar-
door kan het fietspad worden be-
houden voor de toekomst.

Fasering en voortgang
Vanaf de start in mei 2010 is er in-
middels 1 miljoen m³ grond en wa-
terbodem in de plas aangebracht. 
Voor de inrichting van het Noorde-
lijk deel van de plas (fase 1), waarin 
ook eilanden worden gemaakt, is 
inmiddels de benodigde hoeveel-
heid toegepast. Het eerste compar-
timent (noordoostelijk deel) is in 
oktober 2014 opgeleverd. Het twee-

de compartiment (noordwestelijk 
deel) is de afgelopen jaren droog 
gepompt om de bovenlaag te laten 
‘rijpen’. Door weer en wind wordt 
een draagkrachtige korst gevormd, 
waardoor het terrein begaanbaar is 
geworden voor graafmachines. De 
ondergrond wordt eerst geëgali-
seerd. Daarna worden de eilanden 
op de juiste hoogte aangelegd, in-
clusief een zandige bovenlaag. De 
ontstane begroeiing in dit compar-
timent is dus tijdelijk van aard en 
heeft bijgedragen aan de natuur-
lijke rijping van de ondergrond. 
Betreden van het droog gepompte 
deel is verboden ivm het gevaar van 
drijfzand. Ondanks dat er machines 
aan het werk zijn, zijn delen van 
de bodem nog erg zacht, waardoor 
voetgangers kunnen wegzakken. 
Bij voldoende droge weersomstan-
digheden kunnen de werkzaamhe-
den in het tweede compartiment 
dit najaar worden afgerond. Als het 
terrein te slecht begaanbaar wordt 
voor de graafmachines, worden 
deze werkzaamheden onderbroken 
en in het voorjaar alsnog afgerond. 
Tot slot wordt het compartiment 
weer onder water gezet en worden 

Bezoekers van de Week van het Landschap werden met uitzonderlijke mooi herfstweer door gidsen rondgeleid 
over de plas. 

Herfst op Sandwijck
Op zondag 5 november organiseert de Werkgroep Sandwijck samen 
met Het Utrechts Landschap een rondleiding over het landgoed Sand-
wijck. Op het landgoed staan veel boomsoorten met ieder hun eigen 
herfstkleur. Dat levert in deze tijd van het jaar een kleurrijk geheel op. 
Werkt het weer mee, dan lopen ook de brandrode runderen nog buiten. 
De wandeling begint om 14.00 uur. Het verzamelpunt is de parkeer-
plaats op Sandwijck, Utrechtseweg 301. De rondleiding is gratis. Hon-
den zijn (ook aangelijnd) niet toegestaan op Sandwijck.

Sandwijck toont zijn herfsttooi.

Werkochtend in het 
Van Boetzelaerpark

Zaterdag waren de 
vrienden van het park 
weer in touw met het 
onderhoud van dit 
mooie park. Het was 
al weer de 31ste werk-
ochtend sinds de start 
van deze actie. Het 
park ziet er nu weer op 
en top uit.

(Frans Poot)

Enkele vrijwilligers 
in het struweel met 
snoeimes en schaar in 
de weer.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
01-11
Do.

02-11
Vr.

03-11
Za.

04-11
Zo.

05-11

Diverse stamppotten, 
slagersrookworst, jus

en een gehaktbal
of

Gebakken roodbaarsfilet 
met garnalensaus

of
Vegetarische stamppot

met kaassoufflé

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
08-11
Do.

09-11
Vr.

10-11
Za.

11-11
Zo.

12-11

Konijnenbout gestoofd
in kriekbier

of
Gebakken forel

met amandelboter
of

Pasta met groenten
en pestosaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Zat. 11-11 gesloten i.v.m. personeelsuitje

de dijken verwijderd. Op basis van 
het huidige vultempo kan het ge-
hele natuurontwikkelingsproject 
project, dus inclusief fase 2 (de 
herinrichting van de zuidzijde), in 
2020 worden afgerond. De plan-
ning is wel afhankelijk van de vrij-
komende hoeveelheden overtollige 
grond en waterbodem vanuit de 
omgeving.

Waterkwaliteit
De grond en waterbodem die in de 
Hooge Kampse Plas wordt aange-
bracht, wordt vooraf door een er-
kend bedrijf gekeurd en is veelal 
afkomstig van gemeenten en wa-
terschappen. De aangevoerde wa-
terbodem wordt via een vultrechter 
in de plas gebracht. Hierdoor is de 
vertroebeling van het water mini-
maal. Bij sommige partijen grond 
ontstaan schuimvlokjes, gevormd 
door natuurlijke eiwitten uit de 
bodem, die vaak binnen een et-
maal vanzelf weer verdwijnen. De 
waterkwaliteit wordt vanaf 2010 
elke twee maanden gemeten door 
het Biltse ingenieursbureau Sweco 
(voorheen Grontmij). Hieruit komt 
tot dusver naar voren dat de wa-
terkwaliteit ruim binnen de eco-
logische normen blijft. Overigens 
controleert ook het Waterschap de 
waterkwaliteit regelmatig. 

Flora & Fauna
K3Delta houdt zorgvuldig reke-
ning met (beschermde) plant- en 
diersoorten die zij tijdens de uit-
voering tegenkomt. Daar zijn 
ook ecologen van Stichting Het 
Utrechts Landschap bij betrokken. 
Ook wordt er dankbaar gebruik 
gemaakt van de vele waarnemin-
gen die door de deskundige vo-
gelliefhebbers van de Vogelwacht 
worden doorgegeven. Waarnemin-
gen van verstoringen of bijzon-
dere flora en fauna kunnen worden 
doorgegeven aan de boswachter 
Rob Veenbrink (030 - 220 55 55 of 
mail naar info@utrechtslandschap.
nl). Voor de laatste ontwikkelingen 
kunt u kijken op www.utrechts-
landschap.nl.

Hooge Kampse Plas onderdeel 
‘Week van het Landschap’ Leuk 
om te melden: De Hooge Kampse 
Plas was dit jaar onderdeel van 
de ‘Week van het Landschap’, 
dat door het Utrechts Landschap 
werd georganiseerd. Genodigden 
en andere geïnteresseerden kon-
den op 12, 13 of 14 oktober een 
kijkje nemen bij de plas. Over de 
3 dagen zijn er meer dan 300 ge-
nodigden/bezoekers geweest.

(Wim Vermeule)
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