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Bikeshop-Loosdrecht

Nootweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 97

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Het zag er allemaal levensecht uit. 
Marco Schröder, teamleider Oplei-
den, Trainen, Oefenen in het district 
Binnensticht-Lekstroom van de Vei-
ligheidsregio Utrecht, vertelt wat er 
is gebeurd. De bestuurder van een 
auto werd komende uit de richting 
Soest op de N234 bij hectometerpaal 
4.4 in zijn nek geschoten. De auto 
raakt in een slip en belandt in een 
greppel. Dat levert een kettingreactie 
op van achteropkomende en tege-
moetkomende auto’s. Een auto rijdt 
er frontaal tegenop en komt ook in 
een greppel terecht. Een andere auto 
gaat over de kop en belandt aan de 
kant van de weg.

Dodelijk slachtoffer
Er is tijdens de oefening van alles 
aan de hand. Er zijn overal gewon-
den. Een ietsende moeder kwam met 
haar kindje onder een van de auto’s 
die van de weg raakte terecht. Het 
kindje blijkt te klap niet te hebben 
overleefd en de moeder is radeloos. 
‘De brandweer houdt zich in eerste 
instantie bezig met het bevrijden van 
slachtoffers’, vertelt Marco Schröder. 
‘Maar voor de politie zit er iets straf-
rechtelijks aan vast.’ Degene die ge-
schoten heeft zat op een motor en is 
onderuit gegaan. Het pistool heeft hij 
ergens gedropt. Er is bij het ongeval 
ook een politiebus met vluchtgevaar-
lijke criminelen betrokken. Het busje 
vloog in brand en de criminelen wor-

den naast de bus in de handboeien 
geslagen.

Complex
‘Het is dus heel complex, maar het 
zou in de praktijk best kunnen ge-
beuren’, aldus Schröder. ‘We heb-
ben de afgelopen tijd in leerblokken 
bepaalde onderwerpen behandeld. 
Deze oefening is samengesteld om 
in praktijk te kunnen brengen wat we 
daarvan hebben geleerd.’ Hij vindt 
het vooral van belang om te zien 
hoe de samenwerking tussen politie 
en brandweer verloopt. ‘Het belang 
van het samenwerken is voor ons een 
speerpunt van de oefening.’ Schrö-
der vindt het jammer dat de Regio-
nale Ambulance Voorziening Utrecht 
(Ravu) er niet bij is. Daarvoor moet 
namelijk betaald worden. Het Rode 
Kruis was wel bereid vrijwillig mee 
te doen. Daardoor kon er toch een 

goede disciplinaire oefening gemaakt 
worden. Tijdens de oefening scha-
duwde Schröder zelf de oficier van 
dienst van de brandweer.

Grote oefening van 
politie en brandweer in Bilthoven

door Guus Geebel

Onder leiding van Algemeen Oefenleider Henk Kooistra hielden zo’n vijftig politie- en 
brandweermensen dinsdagavond 27 september een grote oefening. Daarvoor werd een deel 

van de N234, die van Groenekan naar Soest loopt, afgesloten voor het verkeer. 
Het was een complexe oefening met veel slachtoffers. Om de oefening na aloop 

te kunnen evalueren noteerden waarnemers wat wel of niet goed ging.

Brandweerlieden bezig een slachtoffer uit de auto te bevrijden.

De hulpverlening komt snel op gang.

Een vluchtgevaarlijke ‘crimineel’ 
krijgt handboeien om.

Getuigen gezocht
Afgelopen vrijdagavond is een meisje op de Lindelaan in Groenekan door 
een man lastiggevallen. Zij heeft de man met een hockeystick van zich af-
geslagen.
Rond 21.50 uur ietste het 16-jarige meisje uit De Bilt over de Lindenlaan. 
Toen zij ter hoogte van de hockeyvelden reed, zag zij plotseling een man 
staan. De man sprak haar aan en pakte haar bagagedrager van achteren beet. 
In een relex sloeg het meisje enkele malen met haar hockeystick naar ach-
teren, waarop de man losliet en het meisje hard wegietste. De Biltse wist 
niet zeker of zij de man had geraakt, maar zij had het idee van wel.
De verdachte is een blanke man met donker haar in de leeftijd tussen 25 en 
40 jaar, lengte ca. 1.80 m. De man droeg donkere kleding en sprak accent-
loos Nederlands.
Aan getuigen en aan mensen die de verdachte rond 21.50 uur op of in de 
omgeving van de Lindenlaan hebben gezien, wordt verzocht contact op te 
nemen met de politie van district Binnensticht op telefoonnummer 0900-8844.

Wij zijn verhuisd!
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

9/10 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
9/10 • 9.00u - Ds. M. Aangeenbrug, 

Barneveld
9/10 • 18.30u - Ds. A. Baas, Apeldoorn

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
9/10 • 10.30u - Verdiepingsbijeenkomst

Evangelische Gemeenschap
‘De Koperwiek’

9/10 • 10.00u - Dhr. A. Jackson, Maarssen

R.K. Kerk O.L. Vrouw
9/10 • 10.30u - Pastor F. Overbeek

De Bilt
Ger. Kerk (vrijgemaakt)

9/10 • 9.30 - Ds. G. Roorda
9/10 • 10.15 - Ds. J. de Wolf, Amersfoort

9/10 • 16.30 - Ds. J.J. Poutsma

Hervormde Gemeente Dorpskerk
9/10 • 10.00u + 19.00u- Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk
9/10 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
9/10 • 10.00u – Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
9/10 • 11.00u - Eucharistieviering,

H. van Doorn

Volle Evangelie Gemeente
9/10 • 10.00u - Dhr. Henri Schipper

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

9/10 • 10.30u - Mw. L.C. Spelberg, 
Bilthoven

PKN - Herv. Kerk
9/10 • 10.00u - Ds. H. Liefting, Delft

9/10 • 18.30u - Kand. G.A. van Ginkel, 
Maartensdijk

Herst. Herv. Kerk
9/10 • 10.30  en 18.00u - Dhr. B. Klootwijk

Onderwegkerkje Blauwkapel
9/10 • 10.00u - Ds. N. Meynen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

9/10 • 11.00 uur - Ds. J.J. Sijl, Amersfoort

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

9/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
9/10 • 18.30u - Kand. K.M. Teeuw, 

Papendrecht

Maartensdijk
PKN - Ontmoetingskerk 

9/10 • 9.30u - Ds. J.J. Sijl, Amersfoort

St. Maartenskerk
8/10 • 19.00u - Eucharistieviering, 

Pastor de Wit
9/10 • 10.30u - Gezinsviering, Pastor de Wit

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

9/10 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer, 
IJsselstein

9/10 • 18.30u - Ds. D. Timmermans, 
Breukelen

PKN - Herv. Kerk
9/10 • 10.00u  + 18.30u 
Ds. M. van der Zwan

Ontmoetingsdienst
 
Vrijdag 7 oktober a.s. wordt er in 
de recreatieruimte van Dijckstate 
weer een ontmoetingsdienst gehou-
den. Ds. R. Alkema de voorganger 
in deze dienst. Deze ontmoetings-
dienst wordt met de piano bege-
leid door Mw. J. van Voorst. Na 
afloop is er nog gelegenheid om 
met elkaar koffie te drinken.
De dienst begint om 19.30 uur. 
Vanaf 19.15 uur zijn de deuren 
van de zaal open en bent u van 
harte welkom. Voor vragen over 
vervoer naar en van de dienst kan 
contact worden opgenomen met 
Jan Grootendorst, tel.0346 212904.

Jubileumconcert

Ter gelegenheid van het 35-jarig 
bestaan van Zangvereniging ‘Bel-
canto Senioren’ wordt zaterdag 8 
oktober in samenwerking met de 
Brandweerharmonie een jubileum-
concert gegeven in de Immanuel-
kerk. Aanvang 14.30 uur, toegang 
gratis.

Rommelmarkt

Er is zaterdag 8 oktober van 10.00 
tot 14.00 uur weer een rommel-
markt van ‘De Kerk’ in Tienhoven 
op het terrein van de Gereformeer-
de Kerk aan de Laan van Niftar-
lake. Naast de vele snuffelkramen 
is er een boeken- en een bloemen-
kraam met, zijn er broodjes warme 
worst, ouderwets lekkere gebakken 
wafels en zal het Rad van Avontuur 
draaien met leuke prijzen voor jong 
en oud.

Jeugddienst in Julianakerk

Op zondag 9 oktober a.s. zal er in 
de Julianakerk, Julianalaan 42 te 
Bilthoven, om 19.00 uur een jeugd-
dienst plaatsvinden. Het thema is 
‘Stairway to Heaven’ van het wel-
bekende liedje, en gaat over de 
vraag of geluk te koop is. Het 
belooft een swingende avond te 
worden want de muziek wordt ver-
zorgd door de gospelband Soteria.

Fotoclub uit Rijen op bezoek
 
Maandag 10 oktober komt foto-
club Bilthoven weer bijeen. De 
(gast-)fotoclub FA Rijen zal op 
deze avond hun werk presenteren. 
Deze fotoclub bestaat sinds 1984 
en heeft enthousiaste leden die zich 
met verschillende aspecten van de 
fotografie bezig houden.
De bijeenkomst wordt gehouden 
in het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. De avond 
begint om 20.00 uur. Voor meer 
info op de website www.fotoclub-
bilthoven.nl of 035 5771318 of 
0346 213363.

Ledenavond Passage

Passage Bilthoven houdt op 11 
oktober haar ledenavond in het 
Vogelnest, Boslaan 1 , naast de Zui-
derkapel te Bilthoven. Het thema 
van deze avond is de Oud-Katho-
lieke Parochie met als spreekster 
de pastoor van de Oud Katholieke 
Parochie van Utrecht mevrouw 
Annemieke Duurkoop. De aanvang 
is om 19.45 uur, belangstellenden 
(ook niet-leden) zijn hartelijk wel-
kom en inlichtingen vooraf zijn te 
verkrijgen bij Nel Verheul (tel. 030 
2285528).

Najaarsmarkt Emmaus

Zaterdag 15 oktober a.s. houdt 
Kringloopwinkel Emmaus Biltho-
ven aan de Julianalaan haar jaar-
lijkse najaarsmarkt van 13.00 tot 
16.00 uur in de Julianalaan 27 
in Bilthoven. Zoals elk jaar zijn 
er, naast het standaard aanbod, op 
deze dag verschillende kramen met 
o.a. sieraden, schilderijen, boeken 
en platen, en bric a brac. Voor de 
bezoekers is er koffie/thee en cake 
en life muziek.  De opbrengst van 
deze dag gaat naar verschillende 
projecten o.a. naar de bouw van een 
schoolkantine en naar leermiddelen 
voor een school in Afrika.

‘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

“De laatste periode van je leven

door te kunnen brengen in je 

eigen vertrouwde omgeving; dáár 

afscheid kunnen nemen en dáár 

sterven is vaak de stille wens 

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide 

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan, 

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Hoera!

WIM & JEANET
40 JAAR GETROUWD 

GEFELICITEERD! 
Namens Kinderen 
& Kleinkinderen

 Een man zonder poespas
 Een man die er altijd voor je was
 Werk was je leven
 Om je familie alle goeds te geven

Groot is het verdriet na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Hendrikus Johannes Baars
Henk 

in de leeftijd van 86 jaar.

 Corry Baars - de Groot

 Carla

 Henk en Ingrid
 Ilse en Mechiel - Jolé
 Mariëlle en Jeffrey

 Lucy en Frank
 Rick en Judy - Sep
 Linda en Bas

Maartensdijk, 29 september 2011

Correspondentieadres: 
Lucy Lith
‘t Loo 8
3738 VS  Maartensdijk

De crematieplechtigheid vindt plaats op donderdag 6 oktober 2011 
om 11.00 uur in crematorium ‘Den en Rust’, Frans Halslaan 27 

te Bilthoven.

Na aloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in 
de ontvangkamer van het crematorium. 

Geboren
27 september 2011

Jaira
Dochter van 

Andries en Judith Takke
Drakensteyn 39

Maartensdijk

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 8 oktober haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
9.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging “Tweemaal Zes” 
haalt zaterdag 8 oktober oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwa-
gens gaan zaterdagmorgen om 9.00 
uur rijden. U wordt verzocht uw 
papierkliko of het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.
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GRATIS BEZORGSERVICE

Het	 thema	 ‘Zorg	 Delen’	 van	 de	 In-
ternationale	 Dag	 van	 de	 Palliatieve	
Zorg	(IDPZ)	was	in	2010	aanleiding	
de	 samenwerking	 starten.	 De	 IDPZ	
is	dit	keer	op	zaterdag	8	oktober.	Dit	
jaar	is	ook	het	Europees	jaar	van	het	
Vrijwilligerswerk.	Voor	de	coördina-
toren	 van	 VTZ,	 Désirée	 Benders	 en	
Wil	Voorveld,	 reden	 om	 een	 tweetal	
vrijwilligers	aan	het	woord	laten.	De	
vrijwilligers	 van	VTZ	brengen	 huis-
bezoeken	 bij	 ernstig	 zieke	 mensen	
en	 geven	 steun	 zodat	 ze	 thuis	 kun-
nen	 blijven.	 Bij	 het	 DOCK	 komen	
mensen	 die	 uitbehandeld,	 maar	 niet	
terminaal	 zijn.	 In	 het	 DOCK	 wordt	
aan	symptoomcoaching	gedaan	en	vi-
taliteitsondersteuning	aangeboden.	In	
Demeter	verblijven	mensen	die	in	de	
laatste	fase	van	hun	leven	zijn.

Verrijking
Pipasi	Jeurissen	en	Miets	Tander	zijn	
als	 vrijwilliger	 actief	 bij	 zowel	 hos-
pice	 Demeter	 als	 VTZ.	 Pipasi	 Jeu-
rissen	 kwam	 bij	 de	 terminale	 zorg	
vanuit	 persoonlijke	 ervaringen	 met	
dierbaren	die	zijn	overleden.	‘Ik	ben	
de	 opleiding	 stervensbegeleiding	 in	
Utrecht	gaan	volgen	en	gaan	zoeken	
waar	 ik	dat	 in	praktijk	kon	brengen.	
Ik	heb	me	opgegeven	bij	VTZ	en	toen	
ik	vier	jaar	geleden	hoorde	dat	hospi-
ce	Demeter	openging,	heb	ik	me	daar	
ook	 aangemeld.’	 Bij	 VTZ	 is	 Pipasi	
al	 enkele	malen	 ingezet.	Bij	hospice	

Demeter	 is	 zij	 als	 vrijwilliger	 iedere	
vrijdag	en	om	de	paar	weken	ook	op	
zaterdag	 en	 zondag	 aanwezig.	 ‘Het	
voordeel	 van	 de	 thuiszorg	 is	 dat	 je	
zelf	het	 intieme	contact	met	de	pati-
enten	hebt.	In	Demeter	gaat	het	meer	
om	 zorgvaardigheden.	 Iedere	 vorm	
van	 zorg	 heeft	 zijn	 eigen	 speciieke	
facetten	en	dat	vind	ik	heel	boeiend.	
Ik	 heb	 meegemaakt	 dat	 ik	 iemand	
in	 het	 hospice	 begeleidde	 waarvan	
ik	wist	dat	die	ook	bij	VTZ	begeleid	
was.	Doordat	je	bij	beide	organisaties	
betrokken	bent,	kun	je	de	begeleider	
die	 intensief	 met	 die	 persoon	 bij	 de	
thuiszorg	betrokken	was	daarvan	dan	
direct	in	kennis	stellen.’

Structureel
Miets	Tander	werkt	zo’n	acht	jaar	als	
vrijwilliger	bij	VTZ.		Bij	de	start	van	
Demeter	is	zij	ook	daar	actief	gewor-
den.	De	 reden	dat	 te	 gaan	doen	was	
dat	zij	soms	lang	geen	inzetten	had	in	
de	terminale	thuiszorg.	‘In	Demeter	is	
de	inzet	structureel	dus	heb	ik	dat	er-
bij	genomen.	Ik	ben	daar	op	maandag-
avond	en	maandagnacht.	Dan	slaap	ik	
daar	 een	 nacht	 als	 achterwacht	 voor	
de	verpleging.	Daarnaast	heb	 ik	ook	
neventaken	 zoals	 werkgroepen,	 een	
adviesraad	 en	 een	 spirituele	 werk-
groep.	Er	komt	dus	nog	wat	meer	bij	
kijken	 dan	 alleen	 de	 zorginzet.’	 Wil	
Voorveld	doet	naast	het	werk	bij	VTZ	
structureel	om	de	week	vrijwilligers-

werk	 bij	 het	 DOCK.	 ‘Voor	 mensen	
die	 te	horen	hebben	gekregen	dat	ze	
niet	 meer	 beter	 worden,	 maar	 toch	
nog	een	periode	hebben	om	te	leven,	
is	het	heel	erg	belangrijk	om	een	dag	
ergens	anders	naar	toe	te	gaan.	Je	ziet	
vaak	dat	ze	na	zo’n	dag	weer	aange-
sterkt	naar	huis	gaan	en	dat	geeft	mij	
veel	voldoening.’

Samenwerking
Duidelijk	is	dat	wat	vorig	jaar	in	gang	
is	gezet	handen	en	voeten	is	gaan	krij-
gen.	‘Het	begint	al	goed	te	integreren	
en	dat	is	een	goede	ontwikkeling.	Dat	
hebben	we	ook	 in	de	 zomervakantie	
gemerkt	 toen	 er	 minder	 mensen	 be-
schikbaar	waren.	Door	de	samenwer-
king	kun	je	dan	ook	andere	vrijwilli-
gers	inzetten.’	Désirée	Benders:	‘Het	
belangrijkste	is	dat	de	zieke	de	beste	
zorg	krijgt.	Dat	kan	thuis	zijn,	in	het	
DOCK	of	in	het	hospice.’	Naast	dat	ze	
het	werk	als	boeiend	ervaren,	vinden	
Miets	en	Pipasi	vooral	prettig	dat	het	
zo’n	 hechte	 gemeenschap	 is.	 ‘Als	 je	
na	de	vakantie	weer	in	Demeter	komt	
is	het	een	soort	van	thuiskomen	om-
dat	 de	 betrokkenheid	 onderling	 heel	
groot	 is.	 Het	 is	 een	 voorrecht	 daar	
deel	van	te	mogen	uitmaken.	Zonder	
vrijwilligers	 is	het	allemaal	niet	mo-
gelijk.	Zij	zijn	dus	eigenlijk	de	sleu-
teliguren	 en	 wij	 hopen	 dat	 nieuwe	
vrijwilligers	 zich	 aanmelden.’	 Infor-
matie	is	te	vinden	op	www.vtzdbb.nl.

Vrijwilligers sleuteliguren
bij terminale zorg

door Guus Geebel

De samenwerking tussen Vrijwilligers Terminale Zorg van De Bilt-Bilthoven (VTZ) en 
Academisch Hospice Demeter die vorig jaar in gang is gezet begint meer en meer vorm te krijgen. 
Vrijwilligers van Demeter en VTZ werken steeds intensiever samen en houden bijvoorbeeld voor 

het eerst gezamenlijk vaardigheidstrainingen. Het nieuw geopende Demeter Opvang Centrum 
Kankerpatiënten (DOCK) is ook bij de samenwerking betrokken.

Pipasi Jeurissen (links) en Miets Tander zijn vrijwilliger bij zowel WTZ als 
hospice Demeter.  

Ook	 was	 er	 een	 ruime	 keus	 aan	
bloemstukken	en	oogstfruit.	De	zelf-
gemaakte	gelei,	jam	en	advocaat	trok	
veel	 belangstelling.	 Marianne	 We-
steneng	 verkocht	 leuke	 cadeautjes.	
‘Die	zijn	door	de	vrouwenvereniging	
gemaakt.	 We	 hebben	 ook	 zelfge-
breide	wollen	sokken.	Die	gaan	jaren	
mee.’	 Hans	 Heijstek,	 diaken	 van	 de	
hervormde	 gemeente	De	Ark,	 die	 in	
de	Zuiderkapel	kerkt,	en	Piet	Meijers,	
organist,	 deden	 bij	 de	 entree	 van	 de	
kerk	hun	best	mensen	te	interesseren	
voor	het	werk	van	de	GZB,	ook	wel	
de	zendingsbond	genoemd.	

Een	 kijkje	 in	 de	 bijna	 honderd	 jaar	
oude	kerk	 zelf	 leert	 dat	hier	 een	ge-
bouw	staat	met	een	bijzondere	archi-
tectuur	en	een	prachtige	met	houtsnij-
werk	 versierde	 preekstoel.	 Meijers	
legt	 uit:	 ‘Die	 is	 van	omstreeks	1800	
en	 komt	 oorspronkelijk	 uit	 een	 Lu-
therse	 kerk.	 Dat	 kun	 je	 concluderen	
omdat	de	zwanen	en	het	Alziend	Oog	
typische	Lutherse	symbolen	zijn.’	Het	
gesprek	komt	op	de	mogelijke	sloop	
van	de	kerk.	‘De	buurt	wil	dat	voor-
komen	 en	 heeft	 haar	 ongerustheid	

uitgesproken	in	de	gemeenteraad.	De	
wethouders	hebben	toegezegd	zich	te	
zullen	 inspannen	 voor	 de	 mogelijk-
heid	de	kerk	 te	 behouden.’	Het	Col-
lege	zint	erop	drie	protestantse	kerken	
afbreken	en	er	één	nieuwe	kerk	voor	
in	de	plaats	te	bouwen.	‘Dat	zou	zon-

de	zijn,	dit	is	zo’n	prachtig	gebouw’,	
aldus	Heijstek.	‘Wij	willen	het	graag	
behouden	zien	als	monument	en	voor	
de	zondagsdiensten.’	
De	opbrengst	van	de	bazaar	gaat	naar	
goede	 doelen	 in	 binnen-	 en	 buiten-
land.	[LvD]

Bazaar bij Zuiderkapel werd 
buitenspektakel

Dankzij het prachtige zomerweer kon de bazaar van de Zuiderkapel buiten worden gehouden.
Op het voorterrein van de karakteristieke kerk werden goederen verkocht, maar er 

waren ook diverse loterijen en raadspelletjes waarmee iets leuks kon worden gewonnen,
zoals de grote beer waarbij stond: ‘Wanneer ben ik jarig?’ 

Zaterdagmiddag was het een gezellig drukte buiten tijdens de bazaar en ook 
een bezoekje aan de voor deze gelegenheid opengestelde Zuiderkapel was 
beslist de moeite waard.

Muzikale bingo
Tijdens	de	Nationale	Ouderendag	op	30	september	jl.	zetten	medewerkers	
van	Accon	avm	adviseurs	en	accountants	(De	Bilt)	zich	in	voor	woonzorg-
centrum	De	Schutsmantel.	Accon	stak	de	handen	uit	de	mouwen	door	het	
Mortuarium	te	schilderen	en	alle	balkons	van	de	6	etages	schoon	te	maken.	
Daarnaast	 speelden	medewerkers	 van	Accon	met	 de	 bewoners	 het	 zoge-
naamde	muzikale	bingo.	

Maatschappelijk	 betrokken	 ondernemen	 neemt	 een	 steeds	 belangrijkere	
plaats	in	bij	Accon	avm	adviseurs	en	accountants.	In	het	kader	van	de	Na-
tionale	Ouderendag	wilden	zij	 zich	graag	 inzetten	voor	de	maatschappij.	
Het	project	kwam	tot	stand	door	samenwerking	met	Samen	voor	De	Bilt.	
[HvdB]

Tijdens de muzikale bingo hadden alle betrokken plezier.

Jubilate zoekt zangers

Met	 muzikale	 teksten,	 gebaseerd	
op	Gods	Woord,	draagt	Jubilate	het	
Evangelie	 uit.	 In	 december	 staan	
drie	 uitvoeringen	 op	 het	 program-
ma:	 in	 de	 Oude	 kerk	 van	 Breuke-
len	 op	 uitnodiging	 van	 de	 gere-
formeerde	 gemeente	 in	 Hilversum,	
een	evangelisatiebijeenkomst	 in	De	
Hoeksteen	in	Utrecht,	Leidsche	Rijn	
en	 er	 wordt	 een	 bijdrage	 geleverd	
aan	de	kerstbijeenkomst	in	de	gere-
formeerde	 gemeente	 van	 Utrecht.	
Voor	deze	uitvoeringen	én	de	repeti-
tieavonden	zoekt	Jubilate	zangers	en	
zangeressen	in	de	leeftijd	van	13	t/m	
66	jaar.	De	repetitieavonden	worden	
gehouden	op	woensdagen	van	19.30	
tot	 21.00	 uur	 in	 de	 School	 met	 de	
Bijbel,	 ingang	 Prinses	 Beatrixlaan	
te	Maartensdijk.	

Mee naar Iona?

Van	23	juni	tot	29	juni	2012	orga-
niseert	 de	 Protestantse	 Gemeente	
Maartensdijk/Hollandsche	 Rading	
een	 reis	 naar	 de	 abbey	 van	 Iona.	
Iona	is	een	eilandje	aan	de	Schotse	
westkust,	 waar	 een	 oecumenische	
gemeenschap	 van	 vaste	 bewoners	
en	gasten	op	een	eigentijdse	wijze	
proberen	vorm	en	inhoud	te	geven	
aan	geloven.	
Zo	 zijn	 er	 mooie	 vieringen	 met	
mooie	liederen,	maar	ook	de	vraag	
wat	 geloof	 in	 deze	 wereld	 kan	
betekenen.	
Voor	 wie	 altijd	 al	 een	 keer	 naar	
Iona	 had	 willen	 gaan,	 is	 dit	 mis-
schien	de	gelegenheid.	
Verdere	 informatie	 kunt	 u	 krijgen	
via	 ds.	 Rene	 Alkema	 (tel.0346	
213334)



MUIDERSLOTJES

Toppertje  van de week!

100
gram 1.98

(Gevuld biefstukje met 
kruidencrème)

VOORDEEL HELE WEEK

kant en klare 
hachee én goulash

Magere 
runderlappen 

Beenhammetjes 
naturel of gemarineerd

100
gram 1.20

500
gram 4.98

500
gram 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 oktober
t/m woensdag 12 oktober

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

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Runder cordon bleu
Kip cordon bleu
Varkens cordon bleu

VLEESWAREN-TRIO

GEHAKTDAG

Kiprollade
Fricandeau
Rosbief

Half- om half gehakt 1 Kg.  | 3.98

Rundergehakt 1 Kg.  | 4.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 4.98

3x 100
gram 4.98

Filet Americain
Carpaccio-
tapenade

SALADE-DUO

2x 100
gram 2.98

6 halen / 5 betalen

STOMPETOREN 

EXTRA BELEGEN 

BOERENKRUIMEL

500
gram 4.98 500

gram 5.50

Nieuw uit eigen keuken:

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

LEKKERE CERVELAATWORST,

EXTRA DONDERDAGVOORDEEL!

Tweede ons gratis!

500
gram 3.98

  DONDERDAG

10 soorten
 vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

LASAGNE

Grote Hollandse

Bloemkool
Nu

0,99

Vers van de Traiteur

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

Jonagold

Handappels
Héél kilo

•  Boeu�  Bourguignon
MET RODE KOOL __________100 GRAM  0,99

•  Heerlijke goulash
MET RIJST ______________100 GRAM  0,99

•  Varkenshaas
MET GEB. AARDAPPELEN ____100 GRAM  0,99
Er is weer erwten- en bruine bonensoep!!!

Vers gewassen

Spinazie 
Zak 300 gram

0,79
0,79

nieuwe oogst!!

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
Alle rauwkostsalades
_____________________ 100 GRAM  0,60

MAANDAG 10 OKTOBER, DINSDAG 11 OKTOBER 

EN WOENSDAG 12 OKTOBER

Mooie Hollandse

Bospeen ___________________ NÚ  0,99

Vers gesneden

Ananas ______________VOLLE BAK  0,99

Witlofschotel ____ 100 GRAM 0,89

Mooie Hollandse

IJsbergsla ___________ NU  0,69

Zaterdag
Verse Sushi!!!
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De op- en afritten van de A27 werden 
afgesloten. Het treinverkeer werd stil-
gelegd. Het verkeer op de Koningin 
Wilhelminaweg in Groenekan mocht 
bij de kruising met de Groenekanse-
weg niet verder richting Utrecht en 
vormde een lange fi le. De smalle 
Groenekanseweg liep vol tot aan en 
vanaf Bilthoven. 

De Explosieven Opruimingsdienst 
Defensie (EOD) heeft de bom aan 
het einde van de middag meegeno-
men waarna het verkeer weer op gang 

kwam. Een dag later is de bom op de 
Leusdeheide tot ontploffi ng gebracht.

Onschadelijk
De politie zette de omgeving tot op 
300 meter rond de bom af. De Explo-
sieven Opruimings Dienst van De-
fensie kwam ter plaatse en heeft het 
explosief onschadelijk gemaakt. De 
ontsteking bleek niet meer in het pro-
jectiel te zitten. Volgens een woord-
voerder van de politie is het een 250 
kilo zware bom van de Duitsers. Het 
gaat om een fl ink exemplaar van 1.20 

meter lang en 40 centimeter breed. 
Het baggeren van de Fortgracht ge-
beurt in opdracht van de gemeente 
Utrecht. Het deel van de fortgracht 
waar de bom is gevonden, is in be-
heer bij de gemeente. De rol van het 
waterschap De Stichtse Rijnlanden is 
de directievoering over en de begelei-
ding van de uitvoering van de werk-
zaamheden.

Meer
De volgende dag is er in Blauwka-
pel bijna geen mens te zien want het 

is een werkdag. De 16 jarige Luc 
Schaauers, die er woont en zijn vriend 
Ticho Goossens uit Tuindorp Utrecht 
zitten bij het huis achter de kerk in het 
zonnetje. Zij en iets later een vriende-
lijke grijsaard, vertellen wat lacherig 
dat toch niet iedereen het dorp ver-
laten had. Ze denken allemaal dat er 
in de gracht nog veel meer bommen 
moeten liggen. Duitse bommen zijn 
het, die in 1940 de spoorbaan hebben 
gemist. ‘Als ze de gracht dieper uit-
graven vinden ze die ook nog wel.’, 
zeggen ze. Iedereen is verbaasd dat 
de bom, een vijfhonderdponder van 
1.25 meter lang, geen ontsteking had, 
waardoor het projectiel toentertijd 
niet is ontploft. 

Laat maar lekker liggen
Maar het kan er ook op wijzen dat 
de bom door defensie zelf, zoals dat 

meer is gebeurd, pas na de oorlog in 
de gracht is gedumpt waarbij de ont-
steker er veel eerder al is uitgehaald.  

Vreemd is ook dat de bom bij vorige 
opschoning-operaties in de gracht, 
nooit gevonden is. Daar is toen dus 
niet goed gezocht. Bewoners den-
ken dan ook dat er indertijd maar 
half werk is gedaan. Intussen graaft 
de machinist rustig door. Bak na bak 
haalt hij modder op uit een diep gat 
onderwater en dat is precies de plek 
waar de bom gevonden is. Vandaar 
het idee dat er bij eerder graven is 
gedacht: ‘Laat maar lekker liggen. 
Het ding ligt diep genoeg en kan geen 
kwaad’. 
Intussen heeft de vorige aannemer 
bekend gemaakt dat er bij het eerder 
opschonen iets over het hoofd moet 
zijn gezien!

Vliegtuigbom in gracht bij Blauwkapel

Al eerder over het hoofd gezien
door Kees Pijpers

Vorige week woensdagmiddag is in de gracht bij Fort Blauwkapel tijdens baggerwerkzaam-heden 
een vliegtuigbom gevonden. De politie was snel en massaal ter plaatse. 

Bewoners moesten het kleine dorp verlaten en anderen mochten er niet meer in.

Vorige week woensdagmiddag is in de gracht bij Fort Blauwkapel tijdens baggerwerkzaam-heden een vliegtuigbom 
gevonden. (foto Paul Tap)

De fortgracht krijgt een uitgebreide opknapbeurt.

Vorige week dinsdag reed ik even na 
17.00 uur vanuit Maartensdijk rich-
ting Groenekan naar huis. Halverwe-
ge de Kon. Wilhelminaweg strandde 
ik in een enorme fi le. Mijn partner zat 
ook vast in een fi le en wist te vertel-
len dat de kruising Kon. Wilhelmina-
weg - Groenekanseweg volledig was 
afgesloten voor doorgaand verkeer 
richting Utrecht. Vervelend als je 150 
meter na de kruising woont en 2 kin-
deren thuis hebt waarvan één jarig. 
Maar als een brave burger, keer je dan 
om, rijd de A27 op om de volgende 
afrit te pakken en zodoende vanaf de 
zuidkant Groenekan te benaderen. 
Maar ook de afrit naar Groenekan 
was afgesloten. Achter de oranje py-
lonnetjes waarde ik een driftig wui-
vende agent. Ik nam mijn kans waar, 
reed stapvoets naar de man toe, open-
de mijn raampje om te vragen hoe 
ik in hemelsnaam thuis en bij mijn 
kinderen kon komen. Verder dan 1 
woord kwam ik niet. De agent snoer-
de mij onmiddellijk de mond, vroeg 
om mijn rijbewijs maar nam hem niet 
aan, stapte vervolgens 5 meter van 
de auto weg, noteerde het kenteken 

van mijn auto, meldde en passant 
dat er minimaal een bekeuring van 
€ 250,00 op de deurmat zou vallen, 
schreeuwde zodra hij zag dat ik mijn 
mond open deed meerdere malen toe 
dat er geen plaats voor discussie was 
en sommeerde mij weg te rijden. Tril-
lend vervolgde ik mijn weg, nam ver-
volgens afrit veemarkt reed via Voor-
dorp en reed de Bastionweg op bij 
Fort Blauwkapel. Ook daar belandde 
ik in een blokkade waar 3 agenten 
mij vriendelijk aankeken toen ik, na 
mijn eerdere ervaring, toch iets aar-
zelend mijn raam naar beneden liet 
zakken. Toen pas hoorde ik van de 
BOM, maar de agent verzekerde mij: 
‘via De Bilt kom je echt in Groene-
kan’ en ik mocht de geslotenverkla-
ring op de Voordorpsedijk negeren en 
zo mijn weg vervolgen. Mijn partner 
was inmiddels aan de westkant van 
Groenekan beland en kon met geen 
mogelijkheid thuis komen. Onze kin-
deren bleken in een volledig afgeslo-
ten gebied te zitten wat niet werd ont-
ruimd, maar waar ook niemand heen 
mocht. Inmiddels besloot ik desnoods 
zo dichtbij mogelijk mijn auto ach-

ter te laten om lopend de barricades 
te trotseren. Halverwege de Groene-
kanseweg hoorde ik op de radio dat 
de bom geen gevaar meer opleverde 
en bedacht dat de weg onmiddellijk 
weer vrijgegeven zou worden. Maar 
nee, van verre af zag ik weer een drif-
tig wuivende agent op de kruising 
staan en pylonnen versperden de weg 
naar links. Vastbesloten me niet naar 
rechts te laten sturen draaide ik om de 
pylonnen heen, opende het raam en 
met de moed der wanhoop ratelde ik: 
‘Iksnapdatuvreselijkgeïrriteerdraakt, 
maarikwoonhier150metervandaanen-
mijnkinderenzijnalleenthuis. Nadat 
ik precies had verteld waar ik moest 
zijn, mocht ik er door. 
Ik was 5 kwartier onderweg geweest, 
behandeld als een crimineel en van 
het kastje naar de muur gestuurd. 
Mijn partner arriveerde, rood aan-
gelopen, nóg een kwartier later. Wij 
hebben ons verbaasd over het gebrek 
aan communicatie, het onbegrip, het 
machtsvertoon en de onwil. Ben nog 
van slag.

Saskia van Driel - Groenekan

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

Ondernemers stappen 
naar rechter

Sandy Gadellaa van Voordaan Advocaten vindt geen gehoor bij de project-
leiding van Eurofi ber en de gemeente De Bilt en stapt naar de rechter met 
het verzoek om de voorwaarden uit de bouwvergunning na te leven. Op het 
terrein van Eurofi ber is nog altijd een grote hoeveelheid vervuilde grond 
opgeslagen, waardoor men bouwmaterialen en vertuigen zonder overleg 
op het terrein van andere ondernemers plaatst.‘Het is helemaal niet onze 
bedoeling om lastig te zijn maar je moet wel gewoon kunnen werken, al-
dus Sandy. Als je zonder overleg de hele dag geen klanten op kantoor kunt 
ontvangen en geen fatsoenlijke telefoongesprekken kunt voeren is de maat 
vol. De toezeggingen van Eurofi ber om met omwonenden in contact te blij-
ven en overlast tot een minimum te beperken is gebakken lucht. De bouw-
voorschriften zoals die door de gemeente zijn vastgelegd in de vergunning 
worden niet nageleefd. Hierin staat duidelijk dat vervuilde grond dient te 
worden gesaneerd voordat met de bouw mag worden begonnen. De vervuil-
de grond ligt opgeslagen op het terrein terwijl er al volop wordt gebouwd. 
Op die plaats moeten volgens de bouwvoorschriften de bouwkranen en ce-
mentwagens staan. Niet op de parkeerplaats en zeker niet recht voor de deur 
van de aldaar gevestigde bedrijven.’ De projectleider de heer van Kooten 
heeft aan Voordaan Advocaten laten weten dat hij met verschillende partijen 
overleg heeft gevoerd. Uit navraag bij omwonenden is gebleken dat dit niet 
het geval is. Voordaan Advocaten heeft uiteraard eerst contact gezocht met 
de controlerende ambtenaar van de gemeente De Bilt maar die is voorlopig 
niet voornemens de bouw stil te leggen. Rest de ondernemers nog maar een 
weg en die wordt nu ingezet.

Kindertheater KOP OP
met de voorstelling ‘Muisstil’ vanaf 3 jaar

Locatie:  Bouwman Boeken 
Hessenweg 168  | 3731 JN  De Bilt

Aanvang: 10.00 uur  
Toegang:  Gratis. 

Graag reserveren: debilt@bouwmanboeken.nl

www.bouwmanboeken.nl

Zaterdag 8 oktober

Kinderboekenweek!

advertentie
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De	 belangstelling	 is	 zo	 groot,	 dat	
mensen	 zelfs	 staand	de	boekpresen-
tatie	 bijwonen.	 De	 meerwaarde	 van	
de	 aanwezigheid	 van	 Jannetjes	 ou-
ders	 en	 broer	 is,	 dat	 ook	 zij	 vragen	
beantwoorden,	zodat	het	beeld	dat	ze	
in	haar	boek	schetst	van	veel	kanten	
wordt	belicht.	

De	 Hemel	 Bestaat	 Niet	 is	 een	 kro-
niek	van	de	grote	sociale	verandering	
sinds	 de	 Tweede	 Wereldoorlog.	 In	
het	kort	licht	Jannetje	een	tip	van	de	
sluier	op,	omdat	de	meeste	aanwezi-
gen	 het	 boek	 nog	 niet	 hebben	 gele-
zen.	‘Mijn	vader	is	de	zoon	van	een	
vissersman	en	een	boerendochter	uit	
Spakenburg	en	mijn	moeder	de	doch-
ter	van	een	smid	en	een	verpleegster	
uit	Friesland.’	In	de	crisistijd	trokken	
beide	grootouderparen	naar	Amster-
dam	om	daar	werk	te	zoeken.	‘Mijn	
ouders	 hebben	 elkaar	 leren	 kennen	
toen	 ze	 elf	 waren.’	 De	 aanleiding	
voor	 het	 boek	 beschrijft	 Koelewijn	

als	 volgt:	 ‘We	 hadden	 in	 2009	 een	
familiedinertje	en	mijn	sterke,	stoere,	
streng	gereformeerde	vader,	die	altijd	
graag	 aan	 het	 woord	 was,	 zei	 haast	
niets.	 Ik	 vroeg:	 “Waarom	bent	 u	 zo	
stil?”	“Ik	ben	oud,	er	is	niemand	die	
nog	 naar	 me	 luistert”,	 antwoordde	
hij.’	

Zij	 besloot	 toen	 hem	 te	 vragen	 om	
haar	 alles	 van	 vroeger	 te	 vertellen.	
Vader	 heeft	 zwaar	 suikerziekte,	 kon	
toen	al	haast	niet	meer	zien	en	loopt	
slecht.	Hij	had	zijn	carrière	beëindigd	
als	directeur	van	een	overkoepelende	
organisatie	voor	christelijk	voorgezet	
onderwijs	 in	 de	 regio	 Amsterdam.	
Zelf	kon	hij	zijn	memoires	niet	meer	
op	papier	zetten.	‘En	ik	vraag	me	af	
hoe	 dat	 zou	 zijn	 geworden,	want	 ik	
denk	 als	 een	 ambtenaar	 en	 schrijf	
ook	als	een	ambtenaar.	Zoals	Janne-
tje	het	boek	heeft	geschreven,	zou	ik	
het	niet	kunnen’,	prijst	Jan	Koelewijn	
zijn	dochter.	

Scheiding
Ze	merkte	dat	vooral	de	Tweede	We-
reldoorlog	hem	nog	dwars	zat.	‘Daar	
wilde	hij	heel	veel	over	vertellen.	Hij	
is	 geboren	 in	 1929	 en	 heeft	 als	 tie-
ner	 de	 oorlog	 meegemaakt.’	 Vader	
legt	uit:	‘Alles	lag	stil.	Soms	konden	
we	 zelfs	 niet	 naar	 school.	 Tijdens	
het	 eerste	 bombardement	 in	 1940	
zijn	we	 zelfs	 geëvacueerd	 geweest.’	
Dat	 vader	 haar	 zijn	 verhaal	 wilde	
vertellen,	was	voor	beiden	 een	ken-
tering	 in	 hun	 relatie.	 Jan	 Koelewijn	
was	een	strenge	vader	en	echtgenoot.	
Hij	 sloeg	 zijn	 zoons,	 zoals	 zijn	 va-
der	hem	had	geslagen	en	heerste	met	
straffe	 hand	 over	 het	 gezin.	 ‘Ik	 had	
ook	 moeite	 met	 het	 uiten	 van	 emo-
ties’,	vult	hij	aan.	Jannetje	vervolgt:	
‘Hij	kreeg	behoefte	om	steeds	meer	
te	vertellen.	Hij	belde	me	een	keer	op	
en	zei:	‘Stel	me	vragen	alsof	 ik	niet	
je	vader	ben	en	jij	niet	mijn	dochter	
bent.’	Geleidelijk	aan	kwamen	er	ook	
zaken	aan	de	orde	die	pijnlijk	waren	

voor	haar	moeder.	 ‘Hun	huwelijk	 is	
vijftien	 jaar	 geleden	 gestrand,	 nadat	
mijn	 moeder	 de	 Sociale	 Academie	
had	gedaan.	Op	haar	67ste	ging	ze	bij	
vader	weg.’	Vader	heeft	de	scheiding	
nooit	 willen	 accepteren.	 De	 situatie	
is	nu	weer	anders:	‘Ze	wonen	in	een	
verzorgingshuis	 tegenover	 elkaar	 en	
omdat	moeder	 lichtelijk	dementeert,	
is	ze	vergeten	dat	ze	gescheiden	 is.’	
Vanwege	 haar	 Alzeheimer	 was	 het	
ook	moeilijk	om	moeder	over	vroe-
ger	 te	 laten	 vertellen.	 ‘Ze	 weet	 niet	
veel	 meer.’	 Doordat	 Jannetje	 haar	
moeder	meenam	naar	 plaatsen	waar	
ze	 gewoond	 had,	 kwamen	 er	 toch	
weer	herinneringen	boven.	‘We	heb-
ben	 ook	 met	 ons	 drieën	 wat	 reisjes	
gemaakt.	Ik	observeerde	hoe	ze	met	
elkaar	omgingen	en	wat	ze	tegen	el-
kaar	zeiden.’	In	2010	schreef	Janne-
tje	na	uiteindelijk	het	boek	zoals	het	
nu	in	de	boekhandel	ligt.	‘Aanvanke-
lijk	zag	ik	als	rode	draad	de	geboorte	

van	mijn	jongste	zusje.	Mijn	moeder	
was	toen	41	en	kreeg	waarschijnlijk	
wat	 we	 nu	 een	 postnatale	 depressie	
noemen,	 maar	 daar	 werd	 toen	 geen	
aandacht	 aan	 geschonken.	 Maar	 ten	
slotte	 werd	 het	 de	 scheiding	 van	
mijn	ouders	die	als	 rode	draad	door	
het	boek	loopt.’	Toen	ze	het	boek	af	
had,	 heeft	 ze	 het	 aan	 alle	 broers	 en	
zusters	laten	lezen.	‘Ik	heb	ze	vooraf	
nooit	 om	 toestemming	 gevraagd.	 Ik	
heb	er	wel	over	gepraat	toen	ik	eraan	
schreef.	 Dat	 gaf	 spanningen,	 vooral	
met	 mijn	 oudste	 zus,	 die	 eerst	 heel	
argwanend	 was.’	 In	 Spakenburg-
Bunschoten	 woont	 nog	 familie	 die	
niet	zo	blij	is	met	het	boek.	Jannetje	
legt	uit	dat	 in	het	boek	een	 familie-
schandaal	 wordt	 opgerakeld:	 ‘Een	
zuster	 van	 mijn	 ene	 oma	 werd	 op	
haar	zeventiende	ongehuwd	moeder.	
Ze	 heeft	 nooit	 verteld	wie	 de	 vader	
was	 en	 kreeg	 de	 hoon	 van	 het	 hele	
dorp	over	zich	heen.’

Bilthovense Boekhandel doet  
gouden greep met Jannetje Koelewijn

door Lilian van Dijk

Schrijfster-journaliste Jannetje Koelewijn schreef de biograie De Hemel Bestaat Niet.over haar 
streng gereformeerde familie, in de jaren dertig van Spakenburg naar Amsterdam verhuisde. Ook 

haar ouders Wim en Renske waren zaterdag 1 oktober aanwezig in de Bilthovense Boekhandel, 
evenals haar oudste broer Jaap, om vragen te beantwoorden. 

Jannetje Koelewijn maakt kennis met een enthousiaste fan, terwijl haar ouders 
en broer geïnteresseerd toekijken. 

De	 inzet	 van	 Burgernet	 is	 in	 andere	
gemeenten	 uiterst	 succesvol	 geble-
ken.	 Al	 diverse	 verdachten	 zijn	 op	
heterdaad	 door	 de	 politie	 aange-
houden	 en	 vermiste	 personen	 opge-
spoord	 doordat	 er	 nuttige	 informatie	
verstrekt	is	aan	de	politie.	Ook	Biltse	
inwoners	kunnen	een	belangrijke	bij-
drage	 leveren	als	zij	zich	aanmelden	
voor	Burgernet.

Enthousiast
Burgemeester	Arjen	 Gerritsen	 is	 en-
thousiast:	 ‘De	 gemeente	 en	 de	 po-
litie	 trekken	 gezamenlijk	 op	 en	 zijn	
verantwoordelijk	 voor	 de	 veiligheid.	
Met	hulp	van	inwoners	staan	we	nog	
sterker.	Wist	u	dat	in	de	gemeente	De	
Bilt	70	tot	80%	van	de	heterdaad	aan-
houdingen	verricht	wordt	dankzij	tips	

van	oplettende	inwoners?	Als	burge-
meester	ben	ik	trots	op	het	feit	dat	wij	
alerte	inwoners	hebben	die	bij	onraad	
de	politie	bellen	en	zo	meehelpen	de	
gemeente	 veilig	 te	 houden.	Wij	 bie-
den	met	Burgernet	nu	ook	een	andere	
manier	om	een	bijdrage	te	leveren	aan	
veiligheid.	Ik	meld	mezelf	direct	aan	
en	 doe	 een	 beroep	 op	 inwoners	 om	
dat	ook	te	doen.	Want	veiligheid	ma-
ken	wij	samen!’

Hoe werkt Burgernet? 
Na	een	melding	van	bijvoorbeeld	een	
overval	of	een	vermist	kind,	start	de	
centralist	 van	 de	 politiemeldkamer	
een	Burgernetactie.	Burgernetdeelne-
mers	 krijgen	 direct	 een	 ingesproken	
bericht	 (of	 in	 enkele	 gevallen	 een	
sms)	via	hun	(vaste	of	mobiele)	tele-

foon	met	het	verzoek	uit	te	kijken	naar	
een	duidelijk	omschreven	persoon	of	
voertuig.	 Ziet	 of	 hoort	 een	 deelne-
mer	iets,	dan	geeft	hij	of	zij	dit	direct	
door	via	het	gratis	burgernetnummer	
dat	uitkomt	bij	de	politiemeldkamer.	
Agenten	die	op	dat	moment	met	het	
incident	 bezig	 zijn,	 kunnen	 dan	 nog	
gerichter	 hun	 actie	 vervolgen.	 Deel-
nemers	krijgen	na	aloop	van	de	Bur-
gernetactie	 bericht	 wat	 het	 resultaat	
van	de	actie	is	geweest.

Aanmelden
Iedereen	 van	 16	 jaar	 en	 ouder	 kan	
zich	 aanmelden	 via	 www.burgernet.
nl.	 Daarnaast	 ontvangen	 inwoners	
van	de	gemeente	De	Bilt	half	oktober	
een	brochure	thuis	met	een	antwoord-
kaart	die	zij	ook	kunnen	gebruiken.

Burgernet start in De Bilt
‘Veiligheid maken wij samen’

Vanaf 11 november aanstaande vergroten alerte burgers de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente 
De Bilt. Politie en gemeente voeren dan Burgernet in. Via dit telefonisch netwerk kunnen inwoners en 

bedrijven de politie helpen om verdachte en vermiste personen snel op te sporen. 

De	Biltse	Bewonersvereniging	Woon-
spraak	 is	 de	 huurdersvereniging	 van	
Woningstichting	 SSW	 en	 vertegen-
woordigt	 alle	 huurders.	 Woonspraak	
overlegt	een	aantal	keren	per	jaar	met	
SSW	over	beheerzaken	en	beleidsma-
tige	 zaken.	 Onderwerpen	 die	 aan	 de	
orde	komen	zijn	bijvoorbeeld	de	jaar-
lijkse	huurverhoging,	de	onderhouds-
begroting	en	het	beleid	voor	zelf	aan-
gebrachte	veranderingen.	Het	overleg	
over	deze	onderwerpen	is	voor	SSW	
niet	vrijblijvend.	Voor	een	aantal	za-

ken	 heeft	 de	 huurdersvereniging	 ad-
viesrecht	 of	 instemmingsrecht.	 Dat	
is	 wettelijk	 zo	 geregeld	 Donderdag-
avond	 20	 oktober	 a.s.	 geeft	 Woon-
spraak	 voorlichting	 in	 Maartensdijk.	
Marcel	 Jeths	van	SSW	en	Nico	Jan-
sen	 van	 Transition	 Towns	 spreken	
over	‘Energie	en	Duurzaamheid’.	
Plaats	van	samenkomst	is	Dijckstate,	
aanvang	19.30	uur.	Na	aloop	is	er	ge-
legenheid	tot	napraten	bij	een	drankje	
en	 een	 knabbeltje.	 Het	 bestuur	 van	
Woonspraak	hoopt	dat	er	voor	dit	be-

langrijke	 onderwerp	 veel	 belangstel-
ling	zal	zijn.	

Woonspraak	zou	graag	meer	leden	in	
de	 verschillende	 kernen	 van	De	Bilt	
willen	 hebben.	 Mogelijk	 dat	 hieruit	
dan	 ook	 een	 aantal	 een	 bestuurslid-
maatschap	ambieert.	Nu	 is	 alleen	de	
actieve	 secretaris	 Rob	 van	 Hemert	
‘uit	 de	 kernen’	 vertegenwoordigd.	
Voor	 info	 omtrent	 het	 lidmaatschap	
kan	 gebeld	 worden	 met	 voorzitter	
Ruud	van	Zwol	(tel.	030	2285013).	

Bijeenkomst Woonspraak  
in Maartensdijk

Gevraagd gastdocenten 
voor Dag van Respect

10	november	a.s.	staat	in	het	teken	van	de	Dag	van	Respect.	Stichting	Delta	
De	Bilt	voor	primair	onderwijs	is	op	zoek	naar	enkele	gastdocenten	die	zich	
op	school	willen	inzetten	als	gastdocent.
Scholen	spelen	een	cruciale	rol	in	het	succes	van	de	Dag	van	Respect.	De	
lessen	van	de	eigen	leerkracht	en	de	gastles	van	een	bekende	betrokken	Ne-
derlander	brengen	een	dialoog	op	gang	tussen	de	leerlingen.	Hierdoor	krijgt	
het	begrip	respect	inhoud.	Indien	u	zich	wilt	aanmelden	als	gastdocent	kunt	
u	dit	kenbaar	maken	via	astrid@samenvoordebilt.nl	of	ingrid@samenvoor-
debilt.nl.	Zij	nemen	vervolgens	contact	met	u	op.
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DE NIEUWE COLLECTIE
VAN YAYA IS BINNEN!

Fashion for eve ry age

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

NIEUW VAN ROC 
REPULANT ÉCLAT 
EGALISERENDE 

ANTI-AGING VERZORGING 
VOOR VROUWEN 30 +

L'ORÉAL:
TRUE MATCH FOUNDATION  

NU MET 2 EURO KORTING

06 - 53 14 67 33

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Maartensdijk  Dorpsweg / 0346 - 21 12 35

Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Den Dolder Dolderseweg / 030 - 229 43 29

Hilversum Gijsbrecht v. Amstel / 035 - 624 00 63

4,25

5,95

Molensteentje 
in Delfstblauw blik

Het lekkerste

Walnotentaartje nu

GRATIS
Unieke tas

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

 
met kinderhandgreep 
bij 2 tijdschriften

Kapper Hans slaapt 
voortaan zaterdag uit. 
Open vanaf 9.00 uur 

(de jaartjes beginnen te tellen). 

Voor slaapliedjes bel 212455  Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Verwen de tuin
met bemeste tuinaarde

Meeneemprijs!

Nu 5 zakken     4,95

Violen winterhard 4 voor 2,50

Chrysanten 2 bossen 4,95

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

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

AUTO VAN DE WEEKTYPE AUTO JAAR KM OMSCHRIJVING  BEDRAG 

CITROEN C2 1.4 3DRS 2005 105.000 ZILV GRIJS MET,AIRCO,CV,SB,CRUISE C,RAD/CD  € 5.950,00 

HYUNDAI GETZ 2004 90.800 ZILV GRIJS MET,AIRCO,ER,CV,SB,RAD/CD,  € 5.950,00 

PEUGEOT 206 1.1 3DRS. 1998 172.000 ROOD MET,RAD/CD,AIRBAG,NIEUWE APK,  € 2.450,00 

PEUGEOT 207 1.6 16V XS PACK 5DRS 2006 103.000 ZWART,CLIMATE C,LMV,ER,CV,SB,REGENS,

RAD/CD/NAV,MLV,  € 8.950,00 

PEUGEOT 407 1.8 16V PACK 2006 143.000 GRIJS MET,CLIMATE C,CRUISE C,RAD/CD,ER,CV,

SB,ABS,AIRBAGS,LMV,REGENS,CAR KIT.  € 8.750,00 

RENAULT CLIO 1.2 16V 3DRS 2003 106.000 ZWART MET,ER,CV,SB,MLV,RAD/CD,AIRBAGS,  € 3.500,00 

RENAULT KANGOO 1.5 DCI  5 PERS. 2006 113.000 ZILV GRIJS MET,AIRCO,AIRBAGS,ER,CV,SB,

2X SCHUIFDEUR,RAD/CD,TREKH,ABS,  € 7.950,00 

VOLVO XC70 2.4T AUTOMAAT 2000 199.000 BLAUW MET,LEDER INT,CLIMATE C,ABS,ASR,ER,

CRUISE C,RAD/CD,TREKH,ABS,CV,SB,  € 9.700,00 

PEUGEOT 206 SW 1.4 16V

2004, 101.000, BLUE RECIFE, RAD/

CD, ABS, AIRCO, AIRBAGS, ER, CV, 

SB, REGENS, LMV, MLV,

 € 6.500
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Om	een	uur	of	drie	zitten	alle	deelne-
mers	aan	kofie	of	thee	met	een	boter-
ham.	 ‘Die	boterham	is	om	 te	zorgen	
dat	 de	 mensen	 niet	 lauw	 worden’,	
legt	Enny	Doornenbal	 uit,	 voorzitter	
van	VVN	De	Bilt.	‘Sommige	mensen	
zijn	 al	 om	elf	 uur	 vanochtend	opge-
haald	met	de	regiotaxi.’	De	cursus	is	
hard	nodig	voor	scootmobielers.	‘Wie	
een	scootmobiel	krijgt,	krijgt	wel	uit-
leg	over	hoe	ze	dat	moeten	besturen,	
maar	niet	over	de	verkeersregels.’	Er	
is	deze	middag	een	linke	groep	hel-
pers	aangetreden:	‘Drie	bestuursleden	
van	 VVN,	 vier	 andere	 vrijwilligers	
en	vier	professionele	krachten’,	somt	
Doornenbal	 op.	 Ook	 hulpverleners	
van	het	Rode	Kruis	zijn	present.	VVN	
organiseert	 ook	 landelijk	 cursussen.	
‘Maar	wij	doen	het	plaatselijk	onder	
de	vlag	van	de	landelijke	vereniging.	
Dan	 staan	we	 dichter	 bij	 de	mensen	
en	het	spreekt	de	subsidieverlenende	
instanties	directer	aan.’

Praktijk
Ook	 zijn	 er	 deze	 middag	 twee	 Bilt-
se	 scootmobielleveranciers	 en	 hun	

monteurs	 aanwezig.	 Buiten	 is	 een	
parcours	 uitgezet	 met	 allerlei	 situa-
ties	 waarin	 behendigheid	 vereist	 is	
waarop	 de	 deelnemers	 kunnen	 oe-
fenen,	 bijvoorbeeld	 achteruit	 rijden	
tussen	 twee	 sleuven,	 door	 een	 smal	
bochtig	 straatje	 manoeuvreren,	 een	
bordes	 oprijden	 en	 met	 een	 rechte	
hoek	 er	 weer	 afsturen,	 slalommen,	
enzovoorts.	 ‘Je	 steekt	 er	 veel	 van	
op’,	 heeft	 M.	 de	 Groot	 ervaren.	 ‘Ik	
heb	mijn	scootmobiel	pas	drie	maan-
den,	dus	alles	is	nieuw	voor	me.’	De	
jongste	 deelnemer,	 Henk,	 rijdt	 sinds	
anderhalf	 jaar	 in	 een	 scootmobiel.	
‘Dit	 is	 een	belangrijk	vervoermiddel	
voor	me.	 Ik	heb	een	ernstig	ongeluk	
gehad,	waardoor	ik	op	het	laatst	niet	
meer	 kon	 lopen.	 Nu	 kan	 ik	 overal	
weer	komen	en	zelf	mijn	boodschap-
pen	doen.’	De	regels	kent	hij	nu	wel,	
verzekert	 hij.	 ‘Maar	 je	 moet	 goed	
opletten.	Het	verkeer	gaat	veel	 snel-
ler	 dan	 jij.	 Ik	 heb	 laatst	 een	 botsing	
gehad	door	de	 schuld	van	een	ander	
en	nu	is	het	voorgedeelte	krom,	al	kan	
ik	er	nog	wel	mee	rijden.	Binnenkort	
wordt	het	gerepareerd.’	

Behendigheid
De	helft	van	de	groep	staat	klaar	om	
aan	het	behendigheidsparcours	te	be-
ginnen.	Ab	Achterberg	van	VVN	De	
Bilt	 geeft	 de	 laatste	 aanwijzingen.	
‘Vanochtend	 hebben	 we	 de	 regels	
doorgenomen.	Nu	weten	we	wanneer	
we	bestuurder	zijn	en	wanneer	voet-
ganger.’	Als	mensen	 in	paniek	 raken	
omdat	 er	 iets	 mis	 dreigt	 te	 lopen,	
hebben	ze	de	neiging.	In	het	stuur	te	
knijpen.	‘Dan	kan	het	zijn	dat	u	juist	
meer	 gas	 geeft	 en	 in	 paniek	 de	 ver-
keerde	kant	op	stuurt,	zodat	u	valt.	U	
kunt	beter	zo	reageren.’	Hij	heft	zijn	
armen	omhoog.	 ‘Dan	staat	de	scoot-
mobiel	 meteen	 stil.’	 Om	 een	 val	 uit	
de	scootmobiel	te	voorkomen	moeten	
de	handvatten	tijdens	het	rijden	hori-
zontaal	zijn.	Opvallend	is	dat	bij	maar	
weinig	deelnemers	een	achteruitkijk-
spiegel	 op	 hun	 scootmobiel	 hebben.	
En	dat	is	toch	een	noodzakelijk	acces-
soire,	wat	bij	het	oprijden	van	de	weg	
is	 het	 belangrijk	 om	 te	 weten	 of	 er	
verkeer	achter	je	zit.	Handige	aanwij-
zingen	zijn:	recht	op	en	van	de	stoep	
af	 rijden,	 als	 het	 kan	 daar	 waar	 een	

verlaging	in	de	trottoirrand	zit.	Rustig	
bochten	nemen.	Hij	het	oprijden	van	
een	weg	met	 schuine	zijkanten	goed	
de	ruimte	nemen.	Op	tijd	en	waar	no-
dig	richting	aangeven.	

Regels
Scootmobielers	 mogen	 gebruik	 ma-
ken	 van	 het	 voetpad,	 het	 ietspad,	
het	iets-/bromietspad	en	de	rijbaan.	
Als	 er	 een	ietspad	 is,	moet	 daarvan	
gebruik	 worden	 gemaakt.	 Over	 het	
algemeen	 gelden	 op	 de	 rijbaan	 voor	
scootmobielen	 en	 overdekte	minder-
valide	voertuigen	dezelfde	 regels	als	
voor	bromietsen.	De	maximumsnel-

heid:	op	de	 rijbaan	binnen	en	buiten	
bebouwde	kom	is	25	km	per	uur.	Op	
het	trottoir	gelden	de	regels	voor	voet-
gangers	en	de	maximumsnelheid	is	4	
km	 per	 uur.	 Scootmobielers	 mogen	
gebruik	maken	van	een	invalidenpar-
keerplaats.	Voor	het	besturen	van	een	
scootmobiel	is	een	apart	rijbewijs	AM	
nodig,	 behalve	 voor	mensen	die	 een	
auto-	 of	 motorrijbewijs	 hebben.	 Als	
dat	 rijbewijs	 om	 medische	 redenen	
niet	langer	geldig	is,	bestaat	de	moge-
lijkheid	om	in	het	bezit	te	blijven	of	te	
komen	van	een	 rijbewijs	AM.	 Infor-
matie	hierover	geeft	de	afdeling	Bur-
gerzaken	van	de	gemeente	De	Bilt.

Grote opkomst bij cursus voor 
scootmobielers in H.F. Witte Centrum

door Lilian van Dijk

Een scootmobiel besturen is minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt.  
Daarom organiseert de afdeling De Bilt van Veilig Verkeer Nederland om de twee jaar een 

cursusmiddag, waarin zowel theorie als praktijk aan de orde komen. Op woensdag 28 mei traden 
twintig deelnemers aan, van wie de oudste maar liefst 97 jaar was.

Henk manoeuvreert behendig door het smalle straatje dat een 
supermarktsituatie moet voorstellen met een tafel als kassa. 

De	 heer	 en	 mevrouw	 Wijhenke	 zijn	
geboren	 en	 getogen	 in	 Utrecht.	 Ze	
kennen	 elkaar	 al	 sinds	 de	 lagere	
schooltijd,	 maar	 zaten	 niet	 op	 de-
zelfde	 school.	 Ze	 woonden	 niet	 ver	
bij	 elkaar	 vandaan	 en	 omdat	 ze	 lid	
van	dezelfde	kerk	waren	zagen	ze	el-
kaar	vrij	vaak.	Op	die	manier	kregen	
ze	 verkering.	 Ze	 trouwden	 toen	 ze	
allebei	 vijfentwintig	 jaar	 oud	waren.	
Het	 echtpaar	 kreeg	 een	 dochter	 en	
een	zoon.	Er	zijn	zes	kleinkinderen	en	
vier	achterkleinkinderen.

Accountancy
De	 heer	 Wijhenke	 begon	 zijn	 loop-
baan	bij	de	marine.	Hij	ging	als	ma-
rineoficier	 voor	 zijn	 nummer	 naar	
Indonesië	waar	hij	twee	jaar	verbleef.	
Bij	 terugkomst	 in	 1950	 had	 hij	 wel	
de	mogelijkheid	om	bij	de	marine	te	
blijven,	 maar	 de	 vooruitzichten	 wa-

ren	niet	zo	goed.	Hij	is	toen	een	hele	
andere	richting	opgegaan	en	ging	ac-
countancy	studeren.	In	dat	vakgebied	
is	hij	zijn	hele	werkzame	leven	actief	
gebleven.	Hij	begon	bij	de	Demka	in	
Utrecht.	 Toen	 het	 daar	 in	 1967	 mis	
ging	is	Wijhenke	bij	de	Amstel	Brou-
werij	in	Amsterdam	gaan	werken.	Die	
werd	 een	 jaar	 later	 door	 Heineken	
overgenomen.	 Het	 echtpaar	 woonde	
toen	 in	 Utrecht	 maar	 verhuisde	 al	
gauw	 naar	 Groenekan.	 Daar	 hebben	
de	heer	en	mevrouw	Wijhenke	veertig	
jaar	gewoond.	Sinds	drie	jaar	wonen	
ze	aan	de	Bosuillaan	in	Bilthoven.

Groenekan
In	de	veertig	jaar	dat	ze	in	Groenekan	
woonden	hebben	de	heer	en	mevrouw	
Wijhenke	vele	vormen	van	vrijwilli-
gerswerk	verricht.	Ze	waren	lid	van	de	
Boskapel,	waar	ze	nog	altijd	kerken.	

Het	echtpaar	is	nog	steeds	erg	betrok-
ken	bij	Groenekan.	De	heer	Wijhenke	
deed	 jarenlang	 op	 organisatorisch	
vlak	 veel	 voor	 de	 Stichting	 Welzijn	
Ouderen	Maartensdijk	(SWOM).	Het	
diamanten	 huwelijksfeest	 vierden	 ze	
op	de	dag	zelf	met	de	kinderen	in	een	
restaurant	en	het	weekend	daarna	met	
kinderen,	 kleinkinderen	 en	 achter-
kleinkinderen.	Als	de	heer	Wijhenke	
volledig	van	zijn	heupoperatie	is	her-
steld	wil	 het	 echtpaar	 nog	 een	groot	
feest	met	alle	vrienden	en	kennissen	
geven.	 Namens	 Koningin	 Beatrix	
werden	felicitaties	ontvangen.

Felicitaties voor diamanten bruidspaar
door Guus Geebel

Dinsdag 27 september was het zestig jaar geleden dat de heer en mevrouw Wijhenke-Brouwer  
in Utrecht in het huwelijk traden. Locoburgemeester Arie-Jan Ditewig kwam het echtpaar met  

dit diamanten huwelijksjubileum feliciteren.

Locoburgemeester Arie-Jan Ditewig op bezoek bij het jubilerende bruidspaar. 

Veilig betalen op Internet
Themamiddag Internetcafé Dijckstate 

De	werkgroep	van	het	Internetcafé	van	SWO	De	Zes	Kernen	De	Bilt	orga-
niseert	haar	najaarsthemamiddag	in	Dijckstate	aan	het	Maertensplein	96	te	
Maartensdijk	op	dinsdag	11	oktober	2011	a.s.	van	14.00	tot	16.00	uur.	

Deze	middag	zal	aandacht	worden	besteed	aan	elektronisch	betalen	(inter-
netbankieren)	en	op	de	veiligheid	hiervan.	Waar	moet	je	op	letten?	Hoe	kan	
je	voorkomen	dat	je	wordt	‘bestolen’?
Als	tweede	onderwerp	staat	(het	toepassen	van)	Skype	op	het	programma.	
Met	Skype	kan	je	o.a.	videogesprekken	voeren	met	mensen	ver	weg,	bij-
voorbeeld	met	je	(klein)kinderen	in	het	buitenland	of	wanneer	het	moeilijk	
is	om	naar	hen	toe	te	gaan.	Iedereen	die	van	plan	is	om	de	eerste	of	ver-
volgstappen	op	het	PC-pad	te	zetten	 is	dan	van	harte	welkom.	Ook	meer	
ervaren	PC-gebruikers	zijn	van	welkom	om	hun	eventuele	problemen	voor	
te	leggen.

In	de	pauze	of	na	aloop	is	er,	tijdens	het	genieten	van	een	‘hapje	met	een	
drankje’	gelegenheid	tot	overleg	met	de	vrijwilligers	van	het	Internetcafé.	
De	toegang	is	gratis.	
Meer	informatie	over	het	Internetcafé	kan	men	verkrijgen	bij	SWO-De	Zes	
Kernen,	locatie	Maartensdijk,	telefonisch	bereikbaar	via	0346	214161.

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

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

Petra CremersGROENEKAN

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Ik zet me in voor het project De Bilt 

Schrijft. De zoektocht naar levens-

verhalen van mensen uit de zes ker-

nen van De Bilt die gaat duren tot 

december 2012. We doen dit aan de 

hand van maandelijkse schrijfthe-

ma’s die worden gepubliceerd in 

De Vierklank en op onze website 

www.debiltschrijft.nl. Anekdotes die 

een stukje lokale geschiedenis moe-

ten opleveren. Als schrijver ben ik 

nieuwsgierig naar mensen: wat ze 

beweegt, wat ze meemaken in hun 

leven. Daarnaast vind ik het belang-

rijk om een bijdrage te leveren aan de 

lokale leefbaarheid, wat onder meer 

heeft geresulteerd in de oprichting 

van dorpspleingroenekan.nl. Mensen 

hebben elkaar nodig in het leven! Van-

daar dat ik dit mooie nieuwe project – 

De Bilt Schrijft - heb bedacht voor het 

jubileumfeest van de gemeente. 

Voor mijn mooiste plekje in Groene-

kan blijf ik dicht bij huis: de Copijn-

laan waar ik al ruim 26 jaar met veel 

plezier woon! 



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

De percelen hebben een totale op-
pervlakte van circa 16.80.00 hectare. 
Het is mogelijk om op vier varianten 
(zoals aangegeven op de kaart) in te 
schrijven, te weten: 

1. Op kavel 1, opp. ca. 5.60.00 ha;
2.  Op kavel 2, opp. ca. 5.60.00 ha;
3.  Op kavel 3, opp. ca. 5.60.00 ha;
4.  Op kavel 1 + 2 + 3, opp. ca. 
 16.80.00 ha.

De inschrijvingsperiode sluit op 15 
november 2011.

Voor meer informatie en het opvragen van de inschrijvingsvoorwaarden kunt u contact opnemen met 
Rentmeesterskantoor Noordanus & Partners BV, vestiging De Bilt, Utrechtseweg 370, contactpersoon: 
dhr. ing. A.F. van Marle: 030-2203800  info@noordanuspartners.nl  www.noordanuspartners.nl

0 m 50 m 200 m

1 2 3

ca. 5,6 ha
ca. 5,6 ha
ca. 5,6 ha

Namens opdrachtgever te koop aangeboden 
bij vrijwillige openbare inschrijving:

Cultuurgrond gelegen nabij Prinsenlaan 80 te Groenekan

Taxaties  ■  Aan- en verkoop landelijk O.G. en productierechten   ■  Functieverandering buitengebied   ■  
Overheidsingrijpen   ■  Ruimtelijke Ordening & Milieu   ■   Pachtzaken en beheer   ■   Natuurschoonwet 1928   

BESTE KLANT!

Wij knippen krullen in uw haar.
HOE?

MET ONZE CURLSYS.-KNIPTECHNIEK

VAN BRIAN MCLEAN!

•  UW HAAR KRIJGT 2X ZOVEEL KRULLEN 

EN 2X ZOVEEL VOLUME

•  ONZICHTBARE NATUURLIJK KRULLEN 

KOMEN WEER TEVOORSCHIJN

•  NATUURLIJK KRULLEND HAAR ZIET 

ER VEERKRACHTIGER UIT

ZO KRIJGT U UW KAPSEL

OOK THUIS MAKKELIJK IN MODEL!

voor

na

Maertensplein 33, Maartensdijk
0346 - 21 37 11

Voor meer informatie en voorbeelden, kijk op www.hairdesque.nl

MAAK NU EEN AFSPRAAK MET ONZE 
PROFESSIONEEL OPGELEIDE CURLSYS.-STYLISTEN. 
WIJ HEBBEN PATENT OP GEKRULD HAAR.

AL MEER DAN 45 JAAR

EEN BEGRIP IN DE BILT

Onze openingstijden:

ma t/m do van 7.00 tot 18.00 uur

vrijdag van 7.00 tot 20.00 uur

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur

Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt

tel: 030-2203813  |  info@slagerijvanloo.nl

www.slagerijvanloo.nl

GEBRUIK DE OVEN 

VAKER!

Om te zorgen dat alles tegelijk op tafel komt 

is de oven ideaal. Zet de oven op 120 graden 

en zet alles wat (bijna) klaar is in de oven en 

zo blijft het warm. Zo kunt u alle gerechten in 

één keer op tafel zetten zonder stress!

UIT ONZE TRAITEURHOEK:
Zachte aardappelpuree met room, appel, gehakt, 

en rode kool

RODEKOOL SCHOTEL

 500 GRAM NU 4,98

Om te roerbakkenstoven, lekker met rijst of pasta

VARKENSHAAS IN 

BOSPADDESTOELEN ROOMSAUS

 100 GRAM 1,75

Heerlijk zacht te stoven, lekker met een witte 

wijnsaus

TAMME KONIJNACHTER-

BOUTEN 100 GRAM 1,55

Ouderwets lekker om te bakken; lekker met ap-

pelstroop en een plakje appel

BAKBLOEDWORST 100 GRAM 0,85

Lekker bij al uw gerechten, met een beentje; 

landelijk bekroond met goud!!

GEGRILDE HAX PER STUK 5,50

Ouderwets lekker om te stoven, mager & fijn van 

draad, wie kent ze niet?

RUNDERSTOOFLAPJES

 500 GRAM NU 4,98

Uit onze specialiteitenhoek; met o.a. gemalen 

biefstuk, kruiden, uitjes en gesnipperde bieslook

DUITSE BIEFSTUKJES

 100 GRAM 1,45

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 8 oktober.

WIE WIL ONS TEAM KOMEN VERSTERKEN ?

Per 1 november 2011 ontstaat er binnen ons team een vacature voor de functie van:

DOKTERSASSISTENTE 

voor 16 uur per week. Werktijden in overleg.  

In onze huisartsenpraktijk zijn 3 huisartsen, 

een huisarts in opleiding, twee praktijkverpleegkundigen 

en 4 praktijkassistentes werkzaam. 

Interesse?

Stuur dan uiterlijk 15 oktober 2011 een sollicitatiebrief naar: 

Huisartsenpraktijk Bilthoven Noord, t.a.v. Mw. G. Rutgers, 

Rubenslaan 1 E-1, 3723 BM Bilthoven. Voor meer informatie over deze vacature 

kunt u ons bellen: 030 – 2284904, op werkdagen van 14.30 – 17.00 uur. 

Raaijen Interieurs
 AANBIEDING RELAXFAUTEUIL

100% rundlederen Relaxfauteuil
Diverse modellen direct uit 
voorraad leverbaar. 
Nu vanaf € 850,00.
Nederlands fabricaat. Bezoek
onze winkel en showroom met ruim 
100 modellen of bel voor een brochure.  

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012
Sinds 1931, www.raaijeninterieurs.nl

 

P.C. Hooftstraat 29 
 

3601 ST Maarssen 

 

Tel: 0346 - 56 11 11 

 

Mob: 06 - 52 34 15 31 

 

   E: fmdebruijn@casema.nl 

 

 

 

       Het adres voor al uw maatwerk ! 

 

 

 * kantoor- & winkelinrichtingen 

  

 * radiatorbetimmeringen 

 

 * keukens 

 

* kasten 

 

* vensterbanken 

 

* tafels 

 

* schouwen 

 

  

* kantoor- &
 winkelinrichtingen

* radiatorbetimmeringen

* keukens

* kasten

* vensterbanken

* tafels

* schouwen

P.C. Hooftstraat 29

3601 ST  Maarssen

Tel: 0346 - 56 11 11

Mob: 06 - 52 34 15 31

E: fmdebruijn@casema.nl

Het adres voor al uw maatwerk!

Hessenweg 173-175, De Bilt

030 - 2201879

www.robvaneck.nl

emotiecadeaus,

van omgesmolten of n ieuw materiaal

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk  -  Telefoon 0346-214545

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

Automobie lbedr i j f

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

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

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

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

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

Auto v.d. maand
Volvo 960 2.5, 24V

Kleur: Sanddust

Bj. 1995 € 3250,-
Alle opties
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Expositie Gemeentehuis De Bilt
28 september | 11 november 2011

Joris Geurts
www.arttraverse.nl

schilderijen

De raad stemt in met het voorstel van 
het college over de herontwikkeling 
van het gebied rond het gemeente-
huis Maartensdijk. De fractie van 
Bilts Belang stemt tegen vanwege de 
te verwachten geluidshinder. Met het 
plan wordt het voormalige gemeen-
tehuis en de omgeving verbeterd. 
Het gemeentehuis wordt een ge-
zondheidscentrum en krijgt een 
kantoorfunctie. De omgeving krijgt 

een opknapbeurt met woning-
bouw, nieuwe straatverlichting, 
straten en trottoirs, openbaar groen 
en parkeerruimte. Het beleid voor de 
reserves en voorzieningen werd met 
algemene stemmen vastgesteld Han 
IJssennagger (Bilts Belang) stemt in 
met het voorstel, maar hij vindt het 
jammer dat het restant van de reserve 
die is ontstaan door de verkoop van 
de Centrale Antenne Installatie (CAI) 

in 1998 op geen enkele wijze meer 
is terug te vinden in het voorstel. Het 
was destijds een gevoelig onderwerp 
en de raad bedong dat het geld be-
steed moest worden aan bovenwijkse 
voorzieningen. 

De raad stemt in met de intentie van 
het college om te komen tot een 
fusie van de milieudiensten Zuid-
oost Utrecht en Noordwest Utrecht. 
Anne-Marie Mineur (SP) vraagt het 
college in een motie andere mo-
gelijkheden te onderzoeken en het 
voortbestaan van twee onafhanke-
lijke diensten te bepleiten. De motie 
krijgt alleen steun van de SP en Rost 
van Tonningen.

Anne Doedens (VVD) vraagt het 
college in een door zes fracties on-
dertekende motie om de 18e eeuwse 
kaart  uit de voormalige trouwzaal 
en collegekamer in Maartensdijk, 
en tenminste één schilderij van Adri 
Pieck een zichtbare plaats te geven 
in het gemeentehuis van De Bilt. 
Wethouder Bert Kamminga zegt toe 
om de schilderijen van Pieck wis-
selend tentoon te stellen, maar de 
kaart blijkt te kwetsbaar om in het 
gemeentehuis op te hangen. Hij wil 
wel een kleinere versie van de an-
tieke kaart in het gemeentehuis op-
hangen. De motie wordt unaniem 

aangenomen, maar het college zal die 
niet overeenkomstig de motie uitvoe-
ren. In twee moties, ingediend door 
Hans Brillemans, vraagt Bilts Belang 
de aanleg van de verkeerssluis op de 
Looydijk en de inrichting van de Dr. 
Schaepmanweg op te schorten. Wet-
houder Ditewig stelt dat deze maatre-
gelen worden voorgesteld in overleg 
met omwonenden. De moties zijn 
verworpen. Johan Slootweg (SGP) 
vraagt door op de schriftelijke be-

antwoording van het college op zijn 
vragen over de openbare verlichting 
in Maartensdijk. Hij stelt dat het ant-
woord formeel klopt, maar hij leest 
niet hoe het probleem daadwerkelijk 
opgelost gaat worden. 

Het gebeurt nog steeds zowel in 
Maartensdijk als De Bilt dat de ver-
lichting niet werkt. Wethouder Di-
tewig zegt toe er in de commissie 
Openbare Ruimte op terug te komen. 

Uit de gemeenteraad van 29 september
door Guus Geebel

Het Maartensdijke gemeentehuis op een schilderij van Adri Pieck.

Johan Slootweg (SGP) wil weten wat 
de meerwaarde is van een uitgebreid 
evaluatieonderzoek over de aanpak 
van sluipverkeer in Westbroek op een 
moment dat handhaving nog nauwe-
lijks heeft plaatsgevonden. Ook wil 
hij weten wat het onderzoek heeft ge-
kost. De wethouder deelt mee dat de 
kosten van het onderzoek in de com-
missie aan de orde gaan komen. Hij 
stelt verder dat de Boa’s strenger zijn 
gaan handhaven en dat oplossingsrich-
tingen bij het gemeentelijk Verkeers- 
en Vervoersplan worden betrokken. 
Slootweg vindt dat zijn vragen on-
bevredigend zijn beantwoord. De 
wethouder zegt Ebbe Rost van Ton-
ningen toe binnen een maand met 
een voortgangsrapportage over De 
Kwinkelier te komen. 

Op vragen van Anne Brommersma 
(GroenLinks&PvdA) over stapeling 
van bezuinigingen, antwoordt wet-
houder Mittendorff dat het college 
de effecten voor bepaalde groepen 
mensen gaat traceren en binnen de 
gemeentelijke mogelijkheden oplos-
singen gaat zoeken. Het college gaat 
de zorgen die het heeft over de ont-
stane situatie bij de VNG kenbaar 
maken. Wethouder Bert Kamminga 
beantwoordt vragen van Ebbe Rost 
van Tonningen over de plannen voor 
het Dorpshuis en het Waadpad in Hol-
landsche Rading. Kamminga betreurt 
dat de gespreksleider in het begin 
van de bijeenkomst even uit het oog 
verloor dat het een informatieavond 
was en dat geen wijzigingen konden 
worden aangebracht. Op vragen van 
Anne Doedens (VVD) over de aan-
wezigheid een belangrijke particu-

liere kunstcollectie in de gemeente 
deelt Kamminga mee dat hij daarover 
met de heer Van Schaik in overleg zal 
treden. 

Frans Poot (D66) stelt vragen over 
overlast op het schoolplein Maar-
ten Luther Kingschool en De Kievit. 
Burgemeester Gerritsen stelt dat deze 
problematiek een terugkerend onder-
werp is bij het Actie Team Jongeren. 
Daarin werken verschillende discipli-
nes samen. De burgemeester stelt dat 
de overlast die wordt ervaren minder 
is geworden. Hij meldt dat bij Sojos 
wordt gewerkt aan een eigen plek 
voor jongeren en dat er weer een 
horecagelegenheid in Maartensdijk 
opengaat. Omdat daardoor meerdere 

plekken voor jongeren komen om el-
kaar te ontmoeten verwacht hij dat de 
overlast verder gaat afnemen. Over de 
ontwikkelingen bij het RIVM meldt 
burgemeester Gerritsen dat een brief 
over dit onderwerp mogelijk op 13 
oktober in de commissie Burger en 
Bestuur aan de orde komt. Naar aan-
leiding van vragen van Anne Doedens 
over aanrijdtijden van de brandweer 
zegt Gerritsen dat in De Bilt de aan-
rijdtijd in tachtig procent van de ge-
vallen minder dan vijf minuten is. 
Voor de Veiligheidsregio Utrecht is 
dat acht minuten. Hij stelt voor dit 
onderwerp in de commissie bij het 
verschijnen van het representatief 
dekkingsplan dat in voorbereiding is 
te bespreken.

Vragen uit de raad van 29 september
door Guus Geebel

Het openbare plein naast het scholencomplex, in het weekeinde gezien 
vanaf de Nachtegaallaan te Maartensdijk. Wat opvalt is de uitnodigende 
toegankelijkheid, doordat gebruikers te toegangspalen niet terugplaatsen.

Raad stelt Programma 
Duurzaamheid vast

De gemeenteraad besloot 29 september unaniem het 
Programma Duurzaamheid 2011-2014 vast te stellen. In juni 
2008 stelde de raad al de Nota Duurzaamheid vast en koos 

drie thema’s voor de uitvoering. Energie en klimaat, fairtrade 
en duurzaam inkopen, en duurzaam bouwen en wonen. Voor 

de uitvoering van het programma is in de begroting tot en met 
2014 een bedrag van 80.000 per jaar opgenomen.  

Anne-Marie Mineur (SP) mist bij het voorstel de onderliggende cijfers. El-
len Thier (D66) pleit voor nog meer ambitie bij de voorgestelde projecten. 
Jaap Nieuwenhuize (GroenLinks&PvdA) stelt dat zeker in deze tijd duur-
zaamheid een topprioriteit moet zijn. Van het CDA mag de lat wat hoger. 
Pieter van Maaren vindt goed rentmeesterschap van essentieel belang. Hans 
Los (VVD) geeft het voorstel een 7. Nico Jansen (ChistenUnie) pleit even-
als Ebbe Rost van Tonningen voor het betrekken van kennis van burgers bij 
de uitwerking. 

Wethouder Mittendorff stelt dat het college met een onderzoek naar het 
opzetten van een duurzame energiecoöperatie een concreet voorstel heeft 
gedaan. Daarmee wordt groene energie met korting ingekocht en tegen een 
normaal tarief aan inwoners en bedrijven geleverd. Met het verschil wordt 
een fonds opgezet om duurzame projecten te stimuleren. Om de kosten van 
dit voorstel te dekken is de 80.000 euro opgenomen. In een stemverklaring 
geeft Anne-Marie Mineur aan niet tevreden te zijn met de beantwoording 
van de wethouder. [GG]

Op zoek naar 
een goed gevoel?
kijk dan nu op 
goedgevoelgids.nl

advertentie

Uitmarkt van Theater in 
de Kamer op unieke locatie

Een Theater in de Kamer groep organiseert drie keer
per jaar cabaret, muziek en toneelvoorstellingen in een 

intieme setting, wisselend bij één van de leden thuis.
Je wordt ontvangen met koffi e of thee, geniet van de 

voorstelling en na afl oop een goed glas wijn. 

Sfeer proeven naar het concept van Theater in de Kamer kan op zondag 9 
oktober op de Uitmarkt van 14.30 tot c.a. 18.15 uur. Maar liefst negen ver-
schillende artiesten geven een impressie van hun nieuwe voorstellingen die 
komend seizoen in de verschillende Theater in de Kamers in Nederland te 
zien zijn. Na het succes van de Uitmarkt in november 2010, bij Wijnkoperij 
Baas & Zn in Bosch en Duin, was het een uitdaging om dit jaar weer een 
bijzondere locatie te vinden, waar bovendien voldoende ruimte is voor een 
groter aantal gasten. Wij zijn bijzonder blij dat dit is gelukt, want dit jaar 
zijn zij te gast bij Feel Good TentEvent.

Locatie
De sfeervolle tent staat opgebouwd in de monumentale bossen van Lage 
Vuursche, op het prachtige landgoed Pijnenburg. Een sprookjesachtige 
wandeling door het bos voert je vanaf de parkeerplaats van Theehuis ‘t 
Hooge Erf aan de Hoge Vuurseweg naar een absoluut unieke locatie met 
een hoog verrassingsgehalte. 
Op deze locatie kun je goed de bijzondere sfeer van Theater in de Kamer 
proeven. Je krijgt een selectie te zien van de voorstellingen voor het ko-
mende Theater in de Kamerseizoen. Er treden ongeveer negen verschil-
lende artiesten live op en dat wordt natuurlijk een mix van muziek, ca-
baret en toneel. Info (ook voor kaarten): tel. 06 53916999 of e-mail: 
else@theaterindekamer.nl



Straatfeest in Park Arenberg 

Een straat waar jong en oud samen woont, waar contact en 
gezelligheid belangrijk zijn, waar iedereen graag een feestje 
viert. Dat is Park Arenberg in De Bilt. 

Daarom kon een straatfeest niet ontbreken. Zaterdag 3 septem-
ber was het zover. Het was een van de schaarse zonnige dagen 
van deze zomer. We begonnen om 15.30 uur met het loslaten 
van 60 gekleurde ballonnen. Wat een prachtig gezicht! Daarna 
was het tijd voor knutselen, cakejes versieren, schminken én 
voor sport en spel. Jong en oud, man en vrouw, iedereen werd 
ingedeeld in teams. De wedstrijd kon beginnen. Het leverde 
geweldige strijdtafelrelen op, iedereen was even fanatiek in zijn 
spel. Uitgeblust en voldaan verzamelden we ons voor de borrel 
en het open podium. Alle talenten van Park Arenberg met de 
X-Factor betraden het open podium om hun eigen moment of  
fame te hebben. Er werd gezongen, een prachtig gedicht voor-
gelezen en petje op petje af  gespeeld. Na dit creatieve inter-
mezzo was het tijd voor de DJ, het spingkussen en de BBQ. Tot 
in de late uurtjes werd er gedanst, gepraat en gedronken. Zowel 
de allerjongsten als de oudste bewoners uit de straat hebben 
zich erg goed vermaakt. 

Bewoners Park Arenberg

De rubriek buurtberichten is de plaats waar bewonersgroepen  
hun eigen berichten uit de wijken en dorpen kunnen plaatsen. 

Coöperatieve Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen U.A. gevestigd
te Hilversum.

Wij nodigen leden van de afdeling

Westbroek van harte uit voor de

afdelingsvergadering op maandag 31

oktober aanstaande. U bent welkom vanaf

19.00 uur in Het Dorpshuis, Prinses

Christinastraat 2 in Westbroek. De

vergadering begint om 19.30 uur.

U kunt zich aanmelden bij de afdeling

Marketing, Communicatie en Coöperatie

via telefoonnummer (035) 622 25 90 of

per mail aan cooperatie@hvp.rabobank.nl.

Hieronder de verkorte agenda:

• Opening      

• Notulen vorige vergadering     

• Jaarverslag 2010 

• Presentatie en stemmen

over aanvragen Coöperatiefonds 

• Presentatie door Bert van der Tol,

vrijwilliger bij Staatsbosbeheer 

• Afsluitende borrel

Rabobank Hilversum-Vecht en Plassen

Onze leden zijn van harte welkom.

Bezorger te paard

Margot Molenaar bezorgt al enige jaren De Vierklank in Hollandsche Rading 
(sector bosgebied). Regen, wind of sneeuw, geen probleem, de krant moet op 
tijd bezorgd worden. Toen zij haar scooter (voor een servicebeurt) even moest 
missen en haar ietsketting was gebroken wist ze de oplossing! Even bij haar 
opa een Halingerpaard geleend en de krant werd op tijd bezorgd Ze had wel de 
volgende dag pijn in haar rug want de brievenbussen staan niet op paardniveau! 

Maandag 10 oktober organiseert Anbo afdeling De 
bilt een voorlichtingsmiddag over de grote verande-
ringen van het openbaar vervoer in en om Utrecht.
De volgende punten komen aan de orde:
-  het verdwijnen van de strippenkaart vanaf 3 no-

vember
-  de slechte reputatie van buslijn 77
-  het verdwijnen van de lus door de Leijen en Cen-

trum II
-  de nieuwe dienstregeling per 11 december

De heer Evert Bouws, verbonden aan reizigersbelan-
genorganisatie Rover en lid van de Ouderenbond zal 
al deze plannen nader toelichten en eventuele vragen 
beantwoorden. 

De voorlichtingsmiddag vindt plaats in zalencentrum 
‘De Schakel’, Soestdijkseweg 49b te De Bilt. Aan-
vang 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur. Ook 
niet leden zijn van harte welkom. Meer informatie is 
te verkrijgen via 030-2253588 of 030-2203697

Kaarten maken
Op woensdag 12 oktober a.s. is er in Servicecen-
trum ’t Hoekie aan de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 
De Bilt een gezellige ochtend met kaarten maken. 
Van 9.30 uur tot 11.30 uur. Voor € 1,50 inclusief ma-
teriaal en een kopje kofie of thee. Neem snijmat, 
snijmesje en/of schaar mee. 

Havezatenpad bij PCOB
Dinsdag 11oktober is er weer een bijeenkomst van 
de PCOB afdeling De Bilt. Dit keer wordt de bijeen-
komst gehouden in de Ontmoetingskerk op de Juli-
analaan te Maartensdijk. De aanvang is om 14.30 
uur. De Heer van Roelof van Doveren gaat het een 
en ander vertellen en laten zien over het Havezaten-
pad dat dwars door de provincie Overijssel voert. 

Overijssel staat bekend als ‘de Tuin van Nederland’ 
en het grote aantal landgoederen geeft het Overijs-
selse platteland een ‘groen’ en voornaam aanzien. 
Het Overijssels Havezatenpad - genoemd naar de 
versterkte huizen van de oude landadel - passeert 
ruimt vijftig van deze havezaten. 

Voorlichtingsmiddag Anbo

Filmavond in 
Ontmoetingskerk

Zaterdag 8 oktober wordt in de Ontmoetingskerk, 
Kon. Julianalaan 26 in Maartensdijk, de ilm ‘As it 
is in Heaven’ vertoond. Het verhaal gaat over Daniël 
Daréus (Michael Nyqvist), een bekende dirigent van 
middelbare leeftijd, die tijdens zijn drukke carrière 
een hartaanval krijgt en besluit terug te keren naar zijn 
geboortedorp in het noorden van Zweden. 

Doordat hij onder een artiestennaam terugkeert, her-
kent niemand hem als het veel gepeste jongetje van 
vroeger: iedereen kent hem als die bekende topdiri-
gent. Hij laat zich overhalen dirigent van het koor te 
worden en probeert door middel van stemexpressie 
iedereen een plek in het koor te laten vinden, maakt 
deze werkwijze veel los onder de dorpelingen: jaloe-
zie, liefde en een zoektocht naar waar iedereen echt 
voor staat. 

De zaal is open vanaf 19.30 uur en de ilm begint om 
19.45 uur. Toegang is gratis.
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Als	solist	treedt	de	tenor	Ricardo	Pra-
da	op,	zanger	bij	o.a.	de	Nederlandse	
Bachvereniging	 en	 het	 koor	 van	 de	
Nederlandse	 Opera.	 Onder	 begelei-
ding	 van	 het	 Groot	 Harmonieorkest	
zal	hij	bekende	liederen	zoals	Nessun	
Dorma	 van	 Puccini	 en	 het	 Napoli-
taanse	Funiculi	Funicula	zingen.

Bakermat
Na	het	traditionele	voorjaarsconcert	is	
er	o.l.v.	dirigent	Peter	Kleine	Schaars	
volop	gewerkt	aan	een	mooi	muzikaal	
programma	voor	dit	concert.	Italie	is	
immers	 de	 bakermat	 van	 vele	 soor-

ten	muziek.	Denk	maar	aan	klassieke	
componisten	 als	Verdi	 en	Puccini	 of	
componisten	uit	de	20e	eeuw	als	Ot-
torini	Respighi	 en	Ennio	Morricone.	
Maar	 ook	 muziek	 gecomponeerd	
voor	 de	 Italiaanse	 ilmklassiekers	 of	
krakers	 als	 ‘O	 solo	mio’	horen	 thuis	
in	muzikaal	Italië.	Al	deze	Italiaanse	
muzieksmaken	zullen	bij	het	Concer-
to	Italiano	de	revue	passeren.

Locatie
Het	 Concerto	 Italiano	 belooft	 zeer	
bijzonder	 te	 worden,	 mede	 door	 de	
zang	van	 tenor	Ricardo	Prada.	Maar	

ook	 de	 locatie	 is	 speciaal:	 nog	 niet	
eerder	 gaf	 de	 KBH	 een	 concert	 in	
theater	Figi	in	Zeist.	Om	het	publiek	
het	gevoel	te	geven	echt	een	avondje	
uit	 te	zijn	wilde	de	KBH	dit	concert	
graag	in	een	echte	theaterzaal	geven.	
De	 orkestleden	 hebben	 dus	 een	 ex-
tra	uitdaging	om	u	een	onvergetelijk	
avondje	uit	te	bezorgen.	
Toegangskaarten	 zijn	 te	 reserveren	
via	 www.secretaris@biltseharmonie.
nl,	 tel.	 030	2284752.	Concerto	 Itali-
ano	begint	om	20.30	uur	en	de	zaal	is	
open	vanaf	20.00	uur.	Meer	informa-
tie	op	www.biltseharmonie.nl.

KBH bij Concerto Italiano in Theater Figi
Vrijdag 28 oktober verzorgt het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse Harmonie 
een concert met een rijke variatie aan Italiaanse muziek in theater Figi, Het Rond 2 te Zeist. 
Laat u in het rode pluche van dit fantastische theater meeslepen door dramatische opera’s, 
symfonische gedichten, klassieke werken, nostalgische Italo-oldies, sprekende ilmmuziek

en ontroerende maar o zo herkenbare Italiaanse liedjes. 

Het Groot Harmonieorkest in Figi. 

De	 zon	 scheen	 de	 hele	 dag	 en	 er	
bloeiden	 nog	 herfstbloemen	 in	 al-
lerlei	 kleuren.	 Eigenaresse	 Hennie	
Groeneveld	vertelde:	‘De	natte	zomer	
had	 zowel	 voor-	 als	 nadelen.	 Ik	 heb	
een	goede	 fruitoogst	gehad:	bramen,	
appels,	 vijgen,	 noten,	 amandelen	 en	
frambozen,	maar	ik	moet	de	struiken	
en	heggen	wel	een	keer	extra	snoeien	
en	het	onkruid	schiet	op	het	moment	
de	grond	uit.’	

Het	 zomerseizoen	 is	 redelijk	 verlo-
pen:	‘Een	paar	dagen	hebben	we	veel	
regen	 gehad,	 maar	 er	 kwamen	 toch	
mensen	naar	de	tuin,	compleet	in	pon-
cho,	die	wisten	dat	je	op	de	overdekte	
veranda	 kon	 kofie-	 of	 theedrinken	
en	 taart	 eten.’	 Mensen	 hebben	 ook	
genoten	 van	 high	 teas	 en	 lunches	 in	
de	theetuin.	‘Die	heb	ik	dit	afgelopen	
seizoen	 weer	 veel	 gedaan’,	 verze-
kert	 Groenwegen.	 In	 een	 verhaal	 in	
De	 Vierklank	 deed	 ik	 aan	 het	 begin	

van	het	seizoen	een	oproep	aan	men-
sen	 die	 op	 vrijwillige	 basis	 wilden	
meehelpen	bij	het	onderhoud	van	de	

theetuin.	‘Helaas	heeft	niemand	gere-
ageerd,	 dus	 ik	heb	alles	 zelf	moeten	
doen’,	 meldde	 Groenewegen.	 ‘Het	
kostte	 veel	 moeite	 en	 het	 was	 heel	
hard	werken,	maar	het	 is	 leuk	om	te	
doen.’	

Pensioen
Zij	hoopt	dat	voor	het	nieuwe	seizoen	
wel	 animo	 zal	 zijn	 van	 bijvoorbeeld	
mensen	 die	 met	 pensioen	 zijn	 en	
graag	willen	meewerken	om	de	thee-
tuin	zo	mooi	mogelijk	te	maken.	Maar	
eerst	gaat	de	tuin	in	winterslaap,	hoe-
wel	Groenewegen	al	een	nieuw	eve-
nement	 in	gang	heeft	gezet:	 ‘Op	za-
terdag	17	december	is	er	kerstmarkt.’	
Een	datum	om	vast	 te	noteren,	want	
het	zal	vast	de	moeite	 lonen	om	een	
kijkje	te	nemen	in	de	winterse	tuin	vol	
kramen	en	stalletjes	in	kerstsfeer.	Wie	
vragen	of	interesse	heeft,	kan	contact	
op	opnemen	met	janjhgroen@freeler.
nl	of	tel.	030	2292056.	[LvD]	

Theetuin Bilthoven neemt zonnig afscheid
De Theetuin Bilthoven van Jan en Hennie Groenewegen aan de Spoorlaan zag 

er zaterdagmiddag 1 oktober uitnodigend uit met leuke kraampjes, knutselmateriaal 
voor kinderen en zelfgebakken taart met thee of kofie op de veranda. 

Hennie Groenewegen heeft een 
goede walnotenoogst gehad van haar 
notelaar.

Buitenexpositie Bilthoven biedt 
gevarieerd werk van zeven kunstenaars

Op	zaterdag	en	zondag	1	en	2	oktober	waren	in	de	tuin	en	het	atelier	van	
Mi	atelier	aan	de	Beethovenlaan	13	 in	Bilthoven	werken	 te	zien	van	ze-
ven	Nederlandse	kunstenaars.	De	expositie	was	een	samenwerking	tussen	
Atelier	Mi	 en	 expositie	 organisator	XPOZZ,	 een	 instantie	 die	 op	 locatie	
hedendaagse	kunstexposities	 organiseert.	 In	de	natuurlijke	 ambiance	van	
de	mooie	tuin	van	Mirande	Waterlaat	kwamen	de	kunstwerken	volledig	tot	
hun	recht.	Mark	van	Kuppevelt	uit	Aalsmeer	combineert	verschillende	ma-
terialen	in	zijn	kunstwerken.	‘Ik	maak	bronzen	beelden	naar	vorm	van	de	
natuur.’	Over	zijn	materiaalkeuze	vertelt	hij:	‘In	al	mijn	kunstwerken	zijn	
oervormen	terug	te	vinden	die	rechtstreeks	uit	de	natuur	komen.	Daarnaast	
laat	ik	me	inspireren	door	oude	en	verre	culturen	die	ik	tijdens	mijn	reizen	
ben	 tegengekomen.	Ook	 in	die	culturen	 spelen	natuurlijke	 symbolen	een	
belangrijke	rol.’	Hij	vervaardigt	ook	grafurnen	en	geeft	bronsgietworkshops	
in	zijn	atelier	in	de	weidse	polder	van	De	Kwakel,	die	een	compleet	week-
end	in	beslag	nemen.	Een	bijzondere	ervaring	voor	Mark:	‘In	het	kinderte-
levisieprogramma	BZT-show	mogen	kinderen	een	wens	doen.	Een	meisje	
van	dertien	had	 een	keer	 een	programma	over	mij	 gezien	 en	wist	 dat	 ik	
grafurnen	maakte.	Zij	stuurde	de	wens	in	om	bij	mij	een	grafurn	te	mogen	
maken	voor	haar	overleden	vader.	Die	wens	is	vervuld	en	daar	is	toen	een	
reportage	over	gemaakt.’	[LvD]

Mark van Kuppevelt geeft uitleg over een van zijn kunstwerken aan een 
geïnteresseerde bezoekster, die ook sculpturen maakt.

Expositie Geurts in Traverse 
geopend met hoorngeschal

De	opening	van	 de	 expositie	 van	 Joris	Geurts	 bij	TraverseArt	 in	 het	 ge-
meentehuis	 trok	een	 record	aantal	van	meer	dan	vijftig	belangstellenden.	
Ongetwijfeld	waren	zij	ook	afgekomen	op	de	uitvoering	van	de	compositie	
Tri	Colore	van	Geurts,	die	hij	speciaal	voor	hoornist	Peter	Steinmann	van	
het	Concertgebouworkest	had	gemaakt.	Het	stuk	bestond	uit	drie	delen:	In-
digo,	Indian	Yellow	en	Red.	Het	werk	werd	gekenmerkt	door	notenreeksen,	
klankverschillen	 en	 variaties	 in	 hard	 en	 zacht.	ArtTraverse	 commissielid	
en	Geurts-kenner	en	verzamelaar	Evert	Bouws	opende	de	tentoonstelling.	
‘Het	gaat	om	helderheid	en	transparantie’,	deelde	hij	de	aanwezigen	mee.	
Hij	vroeg	zich	af	wat	hem	zo	fascineerde	aan	Geurts	werk	en	kwam	tot	de	
conclusie:	‘Van	zijn	schilderijen	gaat	een	vrij	sterke	verleiding	uit.’	Geurts	
exposeert	zowel	grote	als	kleine	schilderijen.	Ze	lijken	op	het	eerste	gezicht		
abstract,	maar	de	meeste	roepen	tegelijkertijd	iguratieve	beelden	op	bij	de	
aandachtige	beschouwer.	Ook	cd’s	en	dvd’s	van	Geurts	werden	tijdens	de	
opening	verkocht.	[LvD]

Werk van Joris Geurts is nog tot 11 november te bezichtigen.

advertentie

HELDEN IN DE KINDERBOEKENWEEK

• met Geronimo Stilton op de foto  • zelf muziek maken met Violetta

• superprijsvraag  • en boeken, heel veel boeken

  

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP DE SITE  

• WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL



...of over een knallende editie van de Kunstmarkt de Bilt

Ooit een roze olifant gezien? Dan was u vast op de Kunst-

markt de Bilt in het Van Boetzelaerpark! Professor Geert 

van Boetzelaer, het zwarte schaap van de familie, toverde 

daar samen met zijn illustere assistent een heuse olifant uit 

een � esje. Om 12 uur begon het festijn. De professor werd 

ge� ankeerd door Alkine van der Laan, de voorzitter van de 

organisatie en wethouder Bert Kamminga. 

Met de ontsnapping van de olifant was de kunstmarkt ge-

opend.  De sfeer zat er meteen goed in met de zwoele klan-

ken van het duo Agua Azul, die het zonovergoten terras 

vulden met zuidamerikaanse klanken. Al snel stroomde 

het park vol. Veel van de bezoekers namen eerst een kijkje 

bij de kunstenaars langs de lommerrijke paden en in de 

beeldentuin, voordat ze neerstreken op het terras. De kin-

deren vlogen alle kanten op. Naar de immer populaire 

zweefmolen of om te dansen op het water in de door-

zichtige bollen of de buis. En natuurlijk naar het labo-

ratorium waar ze allerlei spannende proe� es konden 

doen. Vooral de microscopen met de printers waren 

populair. Want wie wil er nou niet een kunstzinni-

ge a� eelding van een stukje tor of een korrel zand. 

Chriet Titulaer  keek vanaf de poster op hen neer. Die 

poster was echt een enorme blikvanger voorafgaand 

aan het festival. Alkine van der Laan: “We vonden 

Chriet Titulaer de ideale persoon om het thema van 

dit jaar ‘kunst en wetenschap’ gestalte te geven. Hij 

hee�  tenslotte allerlei wetenschappelijke onderwer-

pen voor een groot publiek toegankelijk gemaakt. En we 

hebben het geluk dat we in de organisatie een aantal gra-

� sch ontwerpers hebben. Zij hebben die prachtige posters 

en brochures ontworpen.”

Dit jaar was de Kunstmarkt nog groter dan vorig jaar. Niet 

alleen stonden er meer kramen met kunst, maar het om-

spande ook een groter deel van het park. En dat gaf ruimte 

voor een bijzonder bouwwerk. Jong en oud maakten met 

vereende krachten een stellage van bamboestokken. De 

bouwers pakten elastieken uit een paar vrolijk gekleurde 

melkbussen en maakten daarmee de bamboestokken aan 

elkaar. Zo ontstond een luchtige piramide, die hoog boven 

de kramen uittorende. Bij die kramen was het een gezel-

lige drukte. Alkine van der Laan: “de kunstenaars vertel-

den me dat ze nog meer aanloop hadden dan vorig jaar. Ik 

ben regelmatig  met een bolderkar vol ko�  e en thee bij ze 

langsgegaan en ze waren vol lof over de sfeer. Van te voren 

hadden we ons nog afgevraagd of de bezoekers wel de hele 

route zouden lopen, omdat die niet altijd logisch 

leek, maar ik heb de indruk dat vrijwel ieder-

een overal is geweest.” Eindpunt van de 

route was natuurlijk het terras, dat 

de hele middag omlijst was door 

allerlei soorten muziek. En daar 

stonden ook een oude bus vol 

met verhalen en natuurlijk de 

windturbine auto, die ervan 

droomt ooit de schoonste auto 

ter wereld te zijn. Alkine van der 

Laan: ‘die theaterbus was een experiment. En we zouden 

het leuk vinden om volgend jaar nog wat meer theater op 

de Kunstmarkt te brengen. Wat het thema dan wordt? Geen 

idee, maar de brainstormavond staat gepland.”

Door: Boukje Jansen van Galen

Van roze olifanten en Chriet Titulaer

chriet.indd   1

03 oktober 2011   10:50

De organisatie van de Kunstmarkt De Bilt bedankt de gemeente De 

Bilt, Provincie Utrecht, diverse fondsen, sponsoren, omwonenden en 

Vrienden van het Van Boetzelaerpark en alle bedrijven, organisaties en 

vrijwilligers die de elfde editie van de Kunstmarkt mogelijk maakten. Foto’s: Rob ter Bekke en Boukje Jansen van Galen
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De	 afstanden	 van	 1	 en	 2	 kilometer	
zijn	met	name	geschikt	voor	de	kin-
deren	tot	een	jaar	of	10.	De	5	km-loop	
is	voor	de	jeugd	en	volwassenen.	Jan-
ny	Voskamp	van	Loopschool	Saskia:	
De	 online	 inschrijving	 is	 inmiddels	
geopend.	Via	www.loopschoolsaskia.
nl	kunnen	belangstellenden	zich	aan-
melden	voor	de	Chocolademelkloop.	

Er	kan	een	keuze	gemaakt	worden	uit	
het	lopen	van	de	1,	2	of	5	kilometer.	
Er	 zijn	 geen	 leeftijdsgrenzen.	Bij	 de	
inish	 is	 er	 voor	 alle	 deelnemers	na-
tuurlijk	een	beker	warme	chocolade-
melk.	Elke	deelnemer	krijgt	na	aloop	

bovendien	 een	 tas	 met	 verrassingen.		
Je	rugnummer	is	ook	nog	eens	je	lot-
nummer	bij	de	verloting	die	direct	na	
de	loop	wordt	gehouden.	Er	zijn	fan-
tastische	 prijzen	 beschikbaar	 gesteld	
door	de	sponserende	bedrijven,	zoals	
een	éénwieler,	speelgoed	een	taart	of	
een	tegoedbon	voor	de	kapper	of	een	
massage.

De	 traditionele	 Chocolademelkloop	
vindt	dit	jaar	dus	plaats	op	zondag	27	
november.	 Het	 evenement	 is	 uitge-
groeid	tot	een	gezellige	recreatieloop	
voor	 het	 hele	 gezin.	 Met	 inzet	 van	
veel	enthousiaste	vrijwilligers	belooft	

het	 weer	 een	 sportief	 spektakel	 te	
worden	voor	het	hele	gezin.	Diverse	
Zwarte	Pieten	hebben	al	aangegeven	
aanwezig	te	zijn	in	het	bos	en	mee	te	
helpen	tijdens	de	warming-up	en	het	
lopen	van	de	afstand(en).	

De	 Chocolademelkloop	 vindt	 plaats	
in	het	Houdringebos	bij	het	clubhuis	
van	 de	 R.O.O.S.T.E.R.groep,	 Soest-
dijkseweg	 t.o.	 nr.	 129	 in	 Bilthoven.	
Om	 10.45	 uur	 is	 de	 start	 met	 een	
warming	 up	 onder	 begeleiding	 van	
de	 Zwarte	 Pieten.	 Vanaf	 11.00	 uur	
starten	de	lopers	op	de	verschillende	
afstanden.	[HvdB]

Inschrijven Chocolademelkloop 2011 mogelijk
Op zondag 27 november a.s. organiseert Loopschool Saskia voor de 8e keer de chocolademelkloop 

in Bilthoven. Met minimale middelen en inzet van heel veel vrijwilligers wordt er weer 
een prachtig lokaal evenement georganiseerd. Inschrijven is mogelijk vanaf 10 oktober. De 

deelnemerslimiet is gesteld op 700. Vorig jaar was de voorinschrijving ruim voor
het evenement ‘uitverkocht’ dus haast is geboden.

Een beeld van de Chocolademelkloop 2010.

Het	 initiatief	 voor	 deze	 bijeenkomst	
kwam	van	Natalie	Temming	van	Tap	
Uitvaarzorg,	 dat	 zowel	 de	 Talentop-
leiding	 van	 de	 Biltse	 Muziekschool	
als	de	Nieuwe	Philharmonie	Utrecht	
(NPU)	 sponsort.	 Binnenkort	 wordt	
door	 de	NPU	 en	 de	 coördinator	 van	
de	 Talentopleiding	 (Ineke	 van	 Enk)	
gekeken	 of	 er	 mogelijk	 meer	 geza-
menlijke	 activiteiten	 georganiseerd	
kunnen	worden.

Kern
De	 Nieuwe	 Philharmonie	 Utrecht	 is	
een	orkest	met	een	vaste	kern,	dat	per	
project	wordt	aangevuld	met	interna-
tionale	musici	 en	 staat	onder	 leiding	
van	 dirigent	 Johannes	 Leertouwer.	
Het	niveau	van	het	concert	is	bijzon-
der	hoog	en	de	leerlingen	van	de	Ta-
lentopleiding	genoten.	Toch	waren	zij	
het	meest	enthousiast	van	hun	plek	op	
het	podium	 tijdens	de	 repetitie:	 ‘Het	
is	toch	wel	heel	indrukwekkend,	wan-
neer	je	er	zo	vlak	bij	zit’.	

Biltse Talenten op de lip van Nieuwe 
Philharmonie.

Biltse Talentopleiding 
bij Nieuwe Philharmonie Utrecht
Leerlingen van de Talentopleiding van de Biltse Muziekschool zijn met hun ouders afgelopen 

zondagmiddag in Vredenburg Leidsche Rijn ontvangen. Zij mochten tijdens de repetitie van het 
Utrechtse orkest plaats nemen op het podium en konden vragen stellen aan de musici. De leerlingen 

en hun ouders kregen vervolgens vrijkaarten voor het hierop volgende concert, waar werken van 
Verhulst, Wagner en Brahms werden uitgevoerd. 

Limonade verkopen
op 1 oktober

Wie	had	ooit	verwacht	dat	op	1	oktober	het	weer	zo	mooi	zou	worden,	dat	
met	een	 limonadestalletje	 langs	de	weg	goud	geld	kon	worden	verdiend.	
Vriendjes	Jesper	en	Joost,	allebei	negen	jaar,	zagen	zaterdagmiddag	de	kans	
schoon	en	deden	goede	zaken	aan	het	begin	van	de	oprit	naar	Joosts	huis	aan	
de	Jan	Steenlaan.	Behalve	gewone	limonade	hadden	ze	nog	andere	zaken	
in	de	aanbieding:	‘Limonade	met	een	beukennootje	erin,	stukjes	mozzarel-
labrood,	speelgoed,	mooie	stenen	die	we	hier	op	de	oprit	hebben	gevonden	
en	een	spel	met	balletjes.	Wie	een	balletje	door	een	gat	in	een	doos	in	een	
bekertje	gooit,	krijgt	twee	spekkies.’	[LvD]

Deze dames lustten wel een lekker koud glaasje limonade. Links Jesper, 
rechts Joost.

Grote avond over respect 
In	het	Groenhorst	College,	Dierenriem	10	te	Maartensdijk	houdt	het	Plat-
form	Respectvol	Samenleven	op	dinsdag	8	november	a.s.	een	grote	avond	
voor	de	bevolking	van	de	gemeente	De	Bilt.	Het	thema	van	de	avond	luidt	
‘Zonder	respect	kan	het	niet’.	

Op	het	programma	staat	een	korte	lezing	door	plaatsgenoot	prof.	dr.	Klaas	
van	Egmond.	Daarna	volgt	een	rondgang	langs	presentaties	van	diverse	or-
ganisaties,	kerken	en	scholen,	die	in	verschillende	lokalen	zullen	duidelijk	
maken	hoe	zij	een	bijdrage	leveren	aan	een	respectvolle	samenleving	in	De	
Bilt.	De	aanwezigen	kunnen	daarvan	kennisnemen	en	 in	discussie	 treden	
over	de	zin	en	de	mogelijkheden	daarvan.	Prikkelende	stellingen	zullen	daar	
een	 bijdrage	 aan	 geven.	Een	 verrassend	 intermezzo	 zal	worden	 geleverd	
door	Martin	Smitt,	voormalig	arts	te	Westbroek.
De	avond	wordt	besloten	met	een	plenair	te	houden	gesprek	dat	geleid	wordt	
door	burgemeester	Arjen	Gerritsen,	die	zich	ook	bereid	heeft	verklaard	als	
avondvoorzitter	te	functioneren.	De	aanvang	is	om	19.30	uur.

Slim, maar toch 
lage cijfers op school?

In	het	VWO	zitten	kinderen	die	op	grond	van	hun	prestaties	en	het	advies	
van	de	basisschool	in	het	Gymnasium	of	Atheneum	terecht	zijn	gekomen.	
Deze	 kinderen	 presteerden	 op	 de	 basisschool	 bovengemiddeld.	 Ze	 zijn	
slim:	begaafd	of	zelfs	hoogbegaafd.	Vaak	blíjven	(hoog)begaafde	kinderen	
in	het	voortgezet	onderwijs	naar	verwachting	goed	presteren.	Toch	komt	het	
geregeld	voor	dat	ze	al	in	hun	eerste	leerjaar	of	op	enig	later	moment	on-
verwacht	lage	cijfers	gaan	halen	in	één	of	meer	vakken.	Dan	kan	er	sprake	
zijn	van	onderpresteren.	

Drs.	Maria	van	Groenestijn	is	docent	Grieks/Latijn	en	daarnaast	coach,	ge-
specialiseerd	in	leerprocessen	van	(hoog)begaafden.	In	haar	praktijk	MPG	
coaching	–	(Hoog)begaafd	leren	presteren	coacht	zij	ouders	en	hun	(hoog)
begaafde,	maar	onderpresterende	kind	in	gezins-	en	groepsverband.

De	 eerstvolgende	 cursus	 ‘Help	 Onderpresteerders!’	 start	 op	 4	 november	
2011	in	Bilthoven.	De	cursus	biedt	plaats	aan	zeven	gezinnen.	Een	gezin	
bestaat	uit	één	of	beide	ouders	en	hun	 (hoog)begaafde,	onderpresterende	
kind.	 De	 cursus	 telt	 vijf	 zittingen	 van	 90	 minuten,	 op	 de	 vrijdagmiddag	
na	 schooltijd	 en	 gespreid	 over	 een	 periode	 van	 circa	 acht	 schoolweken.		
Kinderen	 leren	 hoe	 ze	 beter	 kunnen	 presteren,	 ouders	 leren	 hoe	 ze	 hun	
kind	 daarbij	 effectiever	 kunnen	 begeleiden.	 Informatie	 en	 aanmelding:		
www.mpgcoaching.nl	-	Hoogbegaafd	leren	presteren.
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15 kaarten voor  € 5,95
Verkrijgbaar bij:
Bouwman Boeken  -  Hessenweg 168, De Bilt

Bilthovense Boekhandel  -  Emmaplein 20, Bilthoven

De Vierklank  -  Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Primera Maartensdijk  -  Maertensplein 24, Maartensdijk

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

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 

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

www.parelpromotie.nl

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Wat wàs u blij met uw nieuwe, voordelige 
koelkast! Hij is echter allang aan vervanging 
toe. Er zijn al heel wat witgoed leveranciers 

in de omgeving verdwenen…

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

installatie. Ze zitten dichterbij dan 
u denkt!

 
zoekt het

nou nog zo 
ver weg?

Wie

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail 

of andere zaken.

Heb je extra handjes nodig op het 

gebied van communicatie en PR maak 

dan gebruik van onze ervaring.

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

U zoekt - U vindt
www.lokalebedrijvendebilt.nl

BEEUWKES THUISZORG 
(steunpunt Bilthoven)

IS OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE EN FLEXIBELE

− Huishoudelijk medewerkers
− Verzorgende B/Helpende (niveau 2)

Gebruik van eigen vervoer (brommer / auto) 
is noodzakelijk voor Verzorgenden.

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.beeuwkesthuiszorg.nl of bel naar 0900 -6556555

WIJ ZOEKEN VOOR IN DE AVONDUREN 

ENTHOUSIASTE 
SCHOONMAAKMEDEWERK(ST)ERS 

VOOR EEN PROJECT IN BILTHOVEN.
Reacties kunnen telefonisch van maandag t/m vrijdag 
tussen 9:00-16:30 op telefoonnummer 0320-242549.

www.devriesfl evoland.nl

Schoenmakerij en stomerij Loosdrecht

Tevens voor al uw schoenreparaties

Sleutelservice, klaar terwijl u wacht
Rading 146, Loosdrecht (Naast de Boni supermarkt) 035-5828684

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00-18.00u, zaterdag 09.00-16.00u

Stomen
kan 

24-uur service

Kostuum
€ 19,50

nu voor € 15,-

Colbert
€ 11,-

nu voor € 8,50

MELD JE AAN!
Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Lekker buiten wandelen of 

� etsen én De Vierklank bezorgen

SLA 2 VLIEGEN 

IN ÉÉN KLAP!

Per direct zijn wij op zoek naar een 

Vierklankbezorger voor de volgende wijk: 

Bilthoven: 

-  Bachlaan, Handellaan, Mozartlaan, 

Schubertlaan, Wagnerlaan

Maartensdijk:

-  Dorpsweg vanaf viaduct (nr. 23) 

alle oneven nummers, Tuinlaan, 

Aanlegsteeg, Eikensteeg

25 uur service 

Sinds 1993 een erkend installatie bedrijf

ONDERHOUD - SERVICE 

MONTAGE - REPARATIE 

TOP AANBIEDING!!!
REMEHA HR CW4 VANAF 

€ 1599,00 INCL. BTW EN INCL. 

10 JAAR ONDERDELEN GARANTIE!

Adres: Kerkdijk 45, 3615 BB Westbroek  

BEL VOOR INFO: 0346-281040          

www.neerlandverwarming.nl  

NEERLAND BV

Verwarming & Airconditioning



	De	Vierklank	 17	 5	oktober	2011

Het	gebeurt	niet	zo	vaak	bij	een	club,	
dat	 zoveel	 teams	 tegelijkertijd	 kam-
pioen	 worden.	 Voor.	 Centrals	 is	 dit	
uniek	en	maakt	het	seizoen	toch	zeer	
succesvol,	ondanks	de	degradatie	van	
het	 eerste	 damesteam.	 In	 de	 breedte	
gaat	het	dus	goed	met	de	vereniging,	
ook	omdat	het	aantal	jeugd	eden	weer	
toeneemt.	Het	aardige	 is	ook,	dat	de	
kampioenen	 ook	 mooi	 verdeeld	 zijn	
over	 honkbal,	 softbal	 en	 beeball.	
(Beebal	is	een	mix	van	soft-	en	honk-
bal	 voor	 de	 allerjongsten,	 met	 ook	
een	mix	van	meisjes	en	jongens).	De	
beeballertjes,	 onder	 leiding	van	Bert	
en	Sven	zijn	ongeslagen	gebleven,	de	
meesten	 gaan	 volgend	 jaar	 door	 als	
pupillen.

Honkbal
De	 aspiranten	 (honkbal)	 zijn	 al	 wat	
ouder,	hebben	het	dit	 jaar	uitstekend	
gedaan	met	coach	Albert	Pol	en	bege-
leider	Peter	Meijers.	Volgend	jaar	op	
een	 hoger	 niveau,	 dat	 is	 belangrijk,	

omdat	uit	 deze	groep	uiteindelijk	de	
spelers	voor	het	eerste	moeten	komen.

Het	nieuwe	trainersduo	Lionel	Cons-
tancia	en	Thomas	Voswinkel	trainden	
dit	jaar	het	eerste.	Dit	team,	waarvan	
de	meesten	al	jaren	met	elkaar	spelen,	
werd	nu	wel	kampioen	nadat	de	titel	
vele	 jaren	 net	 aan	 hun	 neus	 voorbij	
ging	 Een	 belangrijke	 mijlpaal	 voor	
Centrals,	naar	de	tweede	klasse	honk-
bal.

Dames
En	dan	de	dames.	Het	derde	softbal-
damesteam	werd	kampioen,	na	vorig	
jaar	te	zijn	gedegradeerd.	In	een	jaar	
terug	naar	de	4e	klasse,	als	de	dames	
dat	 willen!	 Coach	 Gerard	 Polman	
heeft	eer	van	zijn	werk.	In	het	tweede	
softbal	 damesteam	 spelen	 voor	 een	
deel	speelsters,	die	in	het	eerste	heb-
ben	gespeeld.	Het	duurde	tot	de	laat-
ste	dag,	dat	men	zekerheid	had	over	
het	 kampioenschap;	 het	 tweede	 van	

UVV	 verspeelde	 in	 de	 laatste	 wed-
strijden	 de	 punten	 die	 nodig	 waren	
om	kampioen	te	worden.	Het	tweede	
van	Centrals	deed	zodoende,	wat	het	
eerste	niet	 lukte	(dat	verloor	van	het	
eerste	 van	 UVV).	 Met	 coach	 Willy	
Juhana	 als	 enthousiaste	 man	 op	 zijn	
plek	 bij	 het	 derde	 honk,	 opnieuw	
kampioen.

Tweede
Het	 eerste	 heren	 softbalteam	 werd	
tweede	 in	 de	 1e	 klasse,	 terwijl	 de	
Topjunioren	 onder	 leiding	 van	 Hans	
Snel,	Bart	Brouwers	en	Maartensdij-
ker	Henk	van	Zijtveld	in	de	landelijke	
competitie	vierde	werden.
Het	 eerste	 damesteam	 mag	 dan	 zijn	
gedegradeerd,	 de	 andere	 teams	 heb-
ben	dat	verlies	gewoon	goed	gemaakt.	
En	wellicht	kan	dat	eerste	 team	vol-
gend	 jaar	gewoon	kampioen	worden	
en	terugkeren	in	de	hoofdklasse.	Daar	
wordt	nu	al	aan	gewerkt.

(Bertus Voortman)

Centrals: vijf van de elf teams kampioen
Vijf van de teams van de elf in de competitie spelende soft- en honkbalteams van Centrals 

zijn kampioen geworden in hun klasse. En er werd ook nog een team tweede. 
Dit is uniek in de geschiedenis van Centrals.

De aspiranten (honkbal) van Centrals hebben het dit jaar uitstekend gedaan met coach Albert Pol en begeleider Peter Meijers.

Met	een	donatie	van	25	euro	aan	Pink	
Ribbon	 kunnen	 vrouwen	 gratis	 lid	
worden	van	Curves.	De	methode	die	
deze	 itnessclub	 hanteert,	 is	 speciaal	
ontwikkeld	 voor	 vrouwen.	 Onder-
zoek	 heeft	 bijvoorbeeld	 aangetoond	
dat	 meer	 lichaamsbeweging	 de	 kans	
op	borstkanker	met	25	tot	20	procent	
vermindert.	 Met	 de	 dertig-minuten-
training	trainen	de	leden	drie	keer	per	
week	en	kunnen	daarmee	tot	500	ca-
lorieën	per	keer	verbranden.	Ze	krij-
gen	 een	 combinatie	 van	 krachttrai-
ning	 en	 cardioitness	 die	 zorgt	 voor	
de	 bescherming	 van	 spieren	 en	 het	
verbranden	 van	 vet.	 Esther	 van	 den	
Heuvel,	die	lid	werd	om	rugklachten	
te	doen	verminderen,	is	heel	enthousi-
ast	over	Curves.	‘Het	werkt	voor	jong	
en	oud	en	je	krijgt	er	een	beter	iguur	
van.	Je	wordt	strakker	en	gezonder	en	
je	krijgt	 er	heel	veel	 energie	van.	 Je	
kunt	het	 op	 je	 eigen	 tempo	en	op	 je	
eigen	niveau	doen.	 Iedereen	heeft	er	
wat	aan.’	

Fitnessen	 bij	 Curves	 heeft	 nog	 drie	
voordelen,	 vindt	 Esther:	 ‘Het	 neemt	
niet	te	veel	tijd	in	beslag,	er	zijn	hier	
geen	mannen	 en	 ook	 geen	 spiegels.’	
Met	 vrouwen	 onder	 elkaar	 itnessen	
is	gezelliger,	heeft	ze	gemerkt.	‘En	je	
krijgt	hier	goed	begeleiding.	Iedereen	
wordt	persoonlijk	begeleid	en	Curves	
heeft	 ook	 een	 diëtiste/voedingscon-
sulente	en	een	fysiotherapeut	die	ad-
viezen	geven,	alleen	in	één	pakket.	Ik	
vind	het	een	stimulerend	team.’	

Verkiezing
Via	www.itnessclubvanhetjaar.nl	kan	
iedereen	stemmen	op	zijn	of	haar	fa-
voriete	itnessclub.	Voor	 iedere	 stem	
dragen	 de	 organisatie	 en	 haar	 part-
ners	vijf	eurocent	af	aan	de	stichting	
Spieren	voor	Spieren.	De	verkiezing	
gaat	 niet	 alleen	 om	 het	 aantal	 stem-
men,	 maar	 ook	 om	 de	 waardering	
van	de	bezoekers	van	de	itnessclubs.	
Zij	 kunnen	 cijfers	 geven	voor	klant-
vriendelijkheid,	de	prijs/kwaliteit	ver-

houding,	hygiëne	en	 sfeer/ambiance.	
Deze	 brede	 nominatieronde	 waarbij	
meerdere	itnessclubs	in	de	regio	De	
Bilt	 zijn	 genomineerd,	 leidt	 tot	 een	
winnaar	per	provincie.	De	provincie-
winnaars	met	de	hoogste	gemiddelde	
scores	dingen	mee	naar	de	landelijke	
Gouden	Fitness	Award.	Er	kan	tot	en	
met	 30	 november	 gestemd	 worden.	
Iedere	itnessclub	heeft	minimaal	200	
stemmen	nodig	om	een	Fitness	Award	
te	 kunnen	 winnen.	 Stemmen	 is	 heel	
eenvoudig	 en	 wie	 meedoet	 maakt	
ook	nog	eens	kans	op	mooie	prijzen	
zoals	 een	 heerlijke	 all-inclusive	 reis	
voor	twee	personen	naar	een	zonnige	
bestemming,	 tien	 super	 wellnessar-
rangementen	en	de	nieuwe	iPad	2.	De	
Fitnessclub	 van	 het	 Jaar-verkiezing	
is	 een	 initiatief	van	Fitnessfans.nl	 in	
samenwerking	 met	 onder	 meer	 de	
stichting	 Spieren	 voor	 Spieren,	 Va-
kantieXperts	Mobiel	 Loes	 Evegaars,	
Veluwse	Bron,	The	Vote	Company	en	
Drukland.	

Curves De Bilt dingt mee naar 
Fitnessclub van het Jaar

door Lilian van Dijk

Curves De Bilt aan de Hessenweg 9 in De Bilt is genomineerd voor de Fitnessclub van 
het Jaar-verkiezing. Deze club waarvan uitsluitend vrouwen lid kunnen worden, zamelt van 1 tot en 
met 15 oktober geld in voor Pink Ribbon, de stichting die zich inzet voor vrouwen met borstkanker. 

‘Stem op Curves,’ sporen deze leden iedereen aan, ‘want het is een gezellige 
itnessclub, die een methode hanteert die energie geeft en het lichaam gezonder 
maakt.’

Tweemaal Zes verslaat koploper
Tweemaal Zes speelde afgelopen zaterdag thuis tegen Sporting 

Trigon, de ongeslagen koploper in de overgangsklasse. Voor 
TZ een onbekende tegenstander.

De	start	van	de	wedstrijd	vertoonde	eenzelfde	beeld	als	vorige	week	toen	
werd	verloren.	TZ	miste	veel	kansen	en	speelde	vooral	tegen	zichzelf.	Spor-
ting	Trigon	opende	de	score	en	speelde	de	bal	rustig	rond.	Na	8	minuten	
stond	TZ	met	0-4	achter	waarna	Bart	Drost	uit	een	strafworp	tegen	scoorde.	
Het	was	echter	opnieuw	Sporting	Trigon	die	verder	uitliep	naar	een	voor-
sprong	van	1-7.	TZ	legde	in	deze	fase	de	tegenstander	weinig	in	de	weg.	
Door	het	missen	van	de	kansen	daalde	het	zelfvertrouwen	dat	nodig	is	om	
te	doelpunten.	De	ruststand	brak	aan	met	een	achterstand	voor	TZ	van	4-8.

De	tweede	helft	startte	TZ	goed	en	verkleinde	de	achterstand	tot	6-8.	Het	
was	opnieuw	Sporting	Trigon	dat	echter	uitliep	naar	6-10.	Langzamerhand	
kwam	TZ	beter	in	de	wedstrijd	en	sloop	dichterbij.	Anouk	van	Breda	viel	
in	en	kreeg	direct	een	strafworp	mee	die	werd	benut.	Daardoor	werd	in	de	
21e	minuut	na	rust	een	gelijke	stand	bereikt.	TZ	voelde	dat	er	meer	in	zat	en	
kreeg	vertrouwen.	De	wedstrijd	kantelde	en	nu	was	het	TZ	die	de	wedstrijd	
bepaalde.	Via	fraaie	afstandsschoten	werd	Sporting	Trigon	op	achterstand	
gezet.	De	einduitslag	werd	16-13	in	het	voordeel	van	TZ	waardoor	de	aan-
sluiting	met	de	bovenste	ploegen	is	bereikt.

Het	tweede	team	van	TZ	verloor	thuis	van	de	reserves	van	Sporting	Trigon	
met	4-8	waardoor	de	aansluiting	met	de	bovenste	ploegen	 is	verdwenen.	
Volgende	week	speelt	TZ	uit	tegen	De	Meeuwen	in	Putten.

DOS lijdt grote nederlaag 
tegen medekoploper

Zaterdag 1 oktober speelde DOS tegen medekoploper 
Vriendenschaar in Bodegraven. De Westbroekers hadden de 
laatste weken laten zien dat ze een rol konden gaan spelen in 
de strijd om de bovenste plekken. Ook Vriendenschaar had 

reeds goede uitslagen geboekt, dus alle ingrediënten voor een 
mooie wedstrijd waren aanwezig.

Helaas	was	DOS	wel	wat	verzwakt	door	de	afwezigheid	van	Jeroen	Groot	en	
een	plotselinge	blessure	van	Rik	Nap	tijdens	de	laatste	training,	maar	Danny	
Lam	nam	de	honneurs	waar.	Onder	bijzonder	warme	weersomstandigheden	
ging	de	wedstrijd	van	start.	Al	vrij	snel	bleek	dat	het	voor	DOS	een	zware	
wedstrijd	zou	worden.	Tot	3-3	kon	DOS	nog	bijblijven,	maar	daarna	liep	
Vriendenschaar	snel	uit.	De	afronding	was	van	een	hoog	niveau	en	daar	kon	
de	ploeg	uit	Westbroek	onvoldoende	tegenover	zetten.	De	ruststand	was	een	
teleurstellende	stand	van	12-4	in	het	voordeel	van	de	thuisploeg.	Volkomen	
verdiend	op	dat	moment.	DOS	had	vooral	veel	moeite	met	de	verdedigende	
druk	die	Vriendenschaar	gaf	op	de	aanval.

In	de	 rust	probeerde	coach	Serge	Valk	de	ploeg	op	 te	peppen	en	 instruc-
ties	 te	 geven	 om	 een	 oplossing	 te	 bedenken	 voor	 de	 verdedigende	 pres-
sie	die	Vriendenschaar	gaf.	De	tweede	helft	was	het	verschil	minder	groot,	
alhoewel	DOS	nooit	echt	dichterbij	kwam.	De	aanvallen	waren	daarvoor	
te	kort	en	de	afronding	was	onvoldoende.	Daarnaast	bleef	Vriendenschaar	
gevarieerd	aanvallen	met	hun	sterke	dames.	Bij	een	stand	van	19-8	loot	de	
scheidsrechter	af.	Vriendenschaar	liet	zien	dat	ze	op	dit	moment	een	hoger	
niveau	hebben	dan	DOS.	De	tijd	zal	moeten	leren	of	het	gat	verkleind	kan	
worden	in	de	komende	maanden.

Volgende	week	zaterdag	speelt	DOS	zijn	laatste	thuiswedstrijd	van	dit	veld-
seizoen.	Tegenstander	is	dan	Koveni	uit	Nieuwegein.	De	wedstrijd	start	om	
15.30	uur	in	Westbroek.
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Nootjes Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Nootjes  per e-mail*

WEBSITE nodig? Al vanaf 
€ 50,-! steven@stevenbakker.
nl

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

Te koop aangeboden
Nieuw: De kleine Winkler 
Prins, 20-delig. € 25,-. Tel. 
030-2202996

Nieuwe attaché koffer zwart 
+ slot ‘Berghoff’ 45x32x11. 
€ 12,50. Tel. 030-2202996

Metalen kolenkit wit geschil-
derd. € 10,-. Nieuwe dames 
bootschoenen, bruin leer, maat 
38. Van € 89,- voor € 49,-. Tel. 
030-2202996

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

15 leuke breiboeken o.a. steek, 
ouders, diana. € 10,-. Nieuwe 
ovale witte rieten mand, met 
witte bekleding. € 10,-. Tel. 
030-2202996

Z.g.a.n. vlaggenstok + vlag 
85x150 cm. € 15,-. Zandstra 
Noren, mt. 38, zwart leer. 
€ 25,-. Nieuwe digital alarm-
klokradio, in verpakking. 
€ 7,-. Klittenband, 2cm breed, 
op rol van 25 m. in wit en 
zwart. € 10,- per rol. Tel. 030-
2202996

Keukenstoel donkerbruin 
+ chroompoten. € 5,-. 3 
Fitnessbanden van Dijna, 
groen/paars/roze + beschrij-
ving nog in verpakking. € 10,-. 
Tel. 030-2202996

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

Liebherr premium koelkast 
tafelmodel, met 4 plateaus en 
groentelade, 3 jaar oud. Af te 
halen tegen 2 stammig orchi-
dee. Tel. 06-30018588

Eikenhout uitschuif eettafel 
rond 120cm uitschuif naar +40 
cm. € 40,-. Tel. 06-16276013

2 kaarten Xtra Cold Ice 
Café te A’dam (4D film + 
drankje) samen € 20,-. Tel. 
06-16276013

Boek over LP Album covers 
van Roger Dean, nieuw met 
aankoopbon. € 20,-. Tel. 
06-16276013

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

Tri Yann 3cd-BOX The Best 
of...mystieke muziek. gesea-
led. € 10,00. Maroon 5 CD 
€ 7,50. Tel. 035-7852090 (na 
18.00 uur)

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

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

Fietszitje voor achterop, 
in prima staat. € 25,-. Tel. 
06-19691119, na 19.00 uur

Z.g.a.n. helm, merk: Laser, 
voor minder dan de helft 
v.d. prijs. Nu € 45,-. Tel. 
06-19691119, na 19.00 uur

Rood driewielertje, v.a. 1,5  
jaar, in prima staat. € 20,-. Tel. 
06-19691119, na 19.00 uur

Kettler trimapparaat (coach) 
€ 40,-. Salontafel eiken 
70cm x 1.30m. €25,-. Inl. tel. 
06-23455040

Remington regelbaar voeten-
massage bubbelbadje. Nooit 
gebruikt. € 12,50. Tel. 030-
2283597.

Opklapbaar bed op wiel-
tjes met bijbehorend matras. 
€ 15,-. Tel. 0346-211638

Gratis af te halen: Siemens 
inbouw vaatwasser type 
Lady zeer weinig gebruikt. 
Vanaf donderdag 9 uur. Tel 
06-29226838

Servies boerenbont, 5 eetorden, 
3 soepborden, 1 platte, ovale 
schaal. € 30,-. Tel. 0346-212492

Gratis af te halen: hard hou-
ten kamerdeur met 8 ruitjes, 
afm. 77,5x200cm. Tel. 0346-
211737

Medi gym, hometrainer. 
€ 35,-. Tel. 030-2281085

Brunotti winterjack, maat large, 
kan v. hr. of dames z.g.a.n. 
€ 25,-. Tel. 06-29506849

Nw. Bramsparis stretch 
spijkerbroek W32/L32, te 
klein gekocht. € 12,50. Tel. 
06-29506849

Videobanden van Swiebertje 
1x gebruikt. Zit in cadeauver-
pakking 1 t/m 5 delen. € 12,50. 
Tel. 0346-214084

Kinderledikantje met spijltjes 
met matras. Ziet er netjes uit. 
Kleur: beige. € 35,-. Tel. 0346-
214084

Fietsen/brommers
Te koop brom SCOOTER 
kymco agility. Geen kras en 
deuken en goed onderhouden. 
18000 km op de teller ketting 
slot zit erbij. € 750,00 tel.06-
50895885

Meisjesfiets ± 3 jaar. € 25,-. 
Met zijwieltjes. Tel. 030-
2281085

Personeel gevraagd
Huisartsenpraktijk Bilthoven 
Noord zoekt doktersassistente. 
Zie pag. 10

Beeuwkes Thuiszorg (steun-
punt Bilthoven) zoekt 
Huishoudelijk medewerkers 
en Verzorgende B/Helpende 
(niveau 2). Zie pag. 16

Schoonmaakbedrijf De Vries 
z o e k t  s c h o o n m a a k -
medewerk(st)ers voor een pro-
ject in Bilthoven. Zie pag. 16

Personeel aangeboden
REPARATIE Luxaflex, lamel-
len, rolluiken en zonnescher-

men, ook elektrisch. Hans 
06-26604779 Groenekan

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

Diversen
Te huur WOONRUIMTE in 
Groenekan voor 1 pers. Tel. 
06-13262745 b.g.g. voicemail 
inspreken

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

Wespen, houtworm, muizen,
ratten of ander ONGEDIERTE?
www.vermex.nl 
06-27007678

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

Raaijen 
Interieurs

Het adres voor het 
vakkundig stofferen 
van uw design- en 
kwaliteitsmeubelen

Bel voor informatie 
of bezoek onze 

winkel. Sinds 1931

Dorpsstraat 45, De  
Bilt 030-2202012

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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN v. DIJK 
Gruttolaan 18. Tel. 0346-212267. Ma. t/m Vr. 16.00- 20.00 uur 
Za. 10.00-17.00 uur. Onderdelen uit voorraad leverbaar 90%  
reparaties in een dag klaar. Levering alle merken NIEUWE en 
gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestra-
ting, afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrij-
blijvende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

Dames en heren kunnen bij ons terecht voor: knippen, 
verven, epileren (met touw), pedicure-manicure, massage, 
permanent make-up, gezichtsbehandelingen, hair-extentions, 
bruidskapsels, etc. Voor aantrekkelijke prijzen belt u gerust 
Erwin 030-2290395 (Hair & Beauty Gallery, Planetenbaan 9, 
B’hoven)

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

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

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

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’
Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding.
Wilt u dat uw tuin goed de herfst en winter doorkomt? 
Dan is het nu de juiste tijd voor een najaarsbeurt.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-27480128
of kijken op www.green-man.nl

Tuinservice/kwekerij van Vliet 06-54751296. Vrijdag en 
zaterdag verkoop: Nw. Weteringseweg 34, Groenekan. De 
planttijd begint weer… Coniferen vanaf 60/80 à € 3,50 tot 3 
m. à € 45,-. Taxus vanaf 40/50 à € 4,50 tot 2 m à € 45,-. Buxus 
vanaf 15 cm. à € 0,80. Laulier vanaf 40/50 à € 3,- tot 150/175 à 
€ 20,-. Hedera klimplant vanaf 20 cm. € 1,-, 80 cm. à € 2,25, 1,5 
cm. à € 4,75. Ook vele vaste planten, heide, violen etc. Tevens 
voor al uw boom-, snoei-, straat- en tuinaanlegwerkzaamheden.

Stichting Bodhisattva organiseert: In Dialoog Oost – West 
Thema: uitspraken Boeddha en Spinoza, door Dorien Quik. 
Datum/tijd: Do 13 okt. 19.30 – 22.00 uur. Plaats: Kapel van De 
Schutsmantel, Gregoriuslaan 35, Bilthoven. Verder elke tweede 
donderdag van de maand. Info: secretariaat 06-28373039 of 
06-2382603. Zie ook:  www.stichtingbodhisattva.eu

Cursussen
Slim, maar toch lage cijfers op school? “Help 
Onderpresteerders!” - cursus voor ouders en hun (hoog)
begaafde maar onderpresterende kind, o.l.v. coach gespeciali-
seerd in leerprocessen van (hoog)begaafden. Start 4-11-2011 in 
Bilthoven. Vijf zittingen van 90 minuten in circa acht school-
weken. Kinderen leren hoe ze beter kunnen presteren, ouders 
leren hoe ze hun kind daarbij effectiever begeleiden. www.
MPGcoaching.nl - (Hoog)begaafd leren presteren.

Kom naar Pilates in Maartensdijk! Met deze bewegings-
methode maakt u uw lichaam sterker en flexibeler en wordt 
u bewust van uw houding. Bijvoorbeeld goed voor rug-, 
schouder- en heupklachten. De lessen vinden iedere woensdag 
plaats vanaf 19:30-20:30 uur én 20:30-21:30. De lessen worden 
gegeven op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u gratis aan voor een 
proefles door te bellen naar 06 30 44 34 85 of door te surfen 
naar www.drbm.nl. 

Kindercursus Intuïtie en Energie. Ontdek jezelf, je talenten 
en wensen. Leer meer te vertrouwen op jezelf en je gevoel. Leer 
wat jouw energie is en die van anderen en hoe je jouw ruimte 
inneemt. Dmv visualisatie, meditatie, knutselen, dansen, verha-
len, spelletjes en tekenen. Voor 7 t/m 12 jaar. Woensdag 26 okt 
en 8, 16, 23 nov van 14.00-16.00 uur. Nieuw Licht, centrum 
voor Inspiratie en Intuïtie, Bilthoven. Info: www.nieuw-licht.
nl / 06-46736993.

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

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

Ook voor 

LANGE 
posters!

•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 

mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Cafe- Bistro de Egel

BIEDT U EEN 

UITSTEKENDE 

OMGEVING VOOR AL 

UW FESTIVITEITEN. 

ARRANGEMENTEN 

OP MAAT EN NAAR 

IEDERS BUDGET

Café-Bistro “De Egel” 

Bungalowpark “De Egelshoek”

035-8873430 en 06-55853123

Sinterklaas 
nu al in Vierstee

Sinterklaas en het Raadsel van 5 December is een 
Nederlandse jeugdfi lm uit 2011. De fi lm is een ver-
volg op Sinterklaas en het Pakjes Mysterie (2010en 
is op 12 oktober a.s. om 13.30 uur in De Vierstee 
aan de Nachtegaallaan te Maartensdijk te zien. 
Kaarten zijn voorafgaand aan de voostelling aan de 
kassa van De Vierstee te verkrijgen.
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Voordaan	 kwam	 met	 2-0	 achter	 in	
Breda	 maar	 wist	 vlak	 voor	 rust	 de	
stand	gelijk	te	trekken.	Eerst	was	het	
Floris	Delmeé	die	2-1	scoorde	en	ver-
volgens	maakte	Rik	van	Doesburg	uit	
een	 strafcorner	 de	 gelijkmaker	 2-2.	
Na	rust	bepaalde	Voordaan	het	tempo	
en	de	wedstrijd.	De	net	in	het	veld	in-
gekomen	Laurens	Eeftinck	Schatten-
kerk	rondde	koelbloedig	een	rebound	
van	 de	 strafcorner	 af	 en	 zette	 Voor-
daan	op	voorsprong:	2-3.	

Vlak	 voor	 tijd	 bepaalde	 Adriaan	
Stolk	 uit	 een	 strafbal	 de	 eindstand:	
2-4.	Door	dit	resultaat	staat	Voordaan	
halverwege	 de	 voorcompetitie	 sa-
men	met	Huizen	 en	 Push	 bovenaan.	
De	eerste	twee	ploegen	plaatsen	zich	
voor	de	promotiepoule.	

Trots
Voordaan	coach	Peter	Kalfsterman:’Ik	
ben	 vandaag	 uitermate	 trots	 op	 de	
ploeg.	 We	 hebben	 een	 topwedstrijd	
gespeeld	 en	 de	 tweede	 helft	 Push	
overklast.	 Zij	 kregen	 geen	 enkele	
kans	 meer	 en	 wij	 creëerden	 er	 een	
stuk	 of	 6.	We	 staan	 nu	 in	 de	 positie	
om	een	plek	 in	de	promotiepoule	op	
te	eisen	en	ik	vind	dat	wij	daar	thuis	
horen!’

Dames
De	dames	van	Voordaan	liepen	tegen	
een	 grote	 nederlaag	 aan	 tegen	 kop-
loper	 Nijmegen.	 Kansloos	 en	 met	 6	
tegentreffers	keerden	de	Groenekanse	
dames	 huiswaarts.	 Verdedigster	 Va-

lerie	 Meijvis:	 ‘Vandaag	 zijn	 we	 van	
het	veld	geveegd.	Nijmegen	was	een	
maatje	te	groot	en	we	blijven	moeite	
hebben	met	een	snel	waterveld.	Vol-
gende	week	uit	 tegen	Alecto	kunnen	
we	weer	wat	rechtzetten’.	Aanstaande	
donderdag	 speelt	 dames	1	 om	19.30	

uur	 op	 Kampong	 een	 oefenwed-
strijd	 tegen	 hoofdklasser	 Kampong.		
Volgende	week	 zondag	 gaan	 de	He-
ren	 bij	 de	 Groningse	 Studenten	 op	
bezoek	 en	 de	 dames	 reizen	 af	 naar	
Leiden	voor	een	treffen	met	het	plaat-
selijke	Alecto.

Voordaan wint van koploper
De heren van hockeyclub Voordaan hebben zichzelf een uitstekende dienst bewezen 

door koploper Push te verslaan. Het was het eerste puntverlies voor de Bredase ploeg 
met diverse buitenlanders in de gelederen.  

Voordaan speler Mitch Vermeij was goed op dreef en forceerde fraai enkele 
strafcorners. (foto Guido van der Burg)

‘Toen	 ik	 bij	 Judokan	 in	 het	 bestuur	
begon	 vroegen	 heel	 veel	 mensen:	
‘Wat	doe	jij	nou	toch	bij	Judokan?	Bij	
de	plaatselijke	voetbalheld	SVM	ben	
je	 voetbalscheidsrechter	 bij	 de	 man-
nen	tot	en	met	het	tweede	elftal	en	je	
zit	daar	 in	de	 technische	commissie.	
Je	man	 is	ook	actief	bij	SVM.	Jullie	
jongens	voetballen	er.	Jij	maakt	lange	
strandwandelingen.	 Je	 loopt	 de	 Nij-
meegse	Vierdaagse	en	bent	betrokken	
bij	marathons	tot	zelfs	in	New	York.	
Wat	doe	jij	dan	bij	Judokan?	Hoe	kan	
dat	nou?’	

Het	 antwoord	 is	 eenvoudig	 want	 de	
toenmalige	 Judokan-betrokkenen	
José	Lam	 en	Corrie	 van	Brenk	 ken-
den	naast	haar	fysieke	prestaties	ook	
haar	 kwaliteiten	 als	 organisator	 van	
activiteiten	 en	 als	 secretaresse.	 Het	
één	sluit	immers	het	andere	niet	uit	en	
zo	werd	ze	onlangs	voorzitter.

Vrienden en professionals
Maar	Adrie	heeft	ook	een	beroep.	Ze	
werkte	 tien	 jaar	 in	 de	 kinderopvang	
en	 nu	 in	 de	 zorg	 op	 de	 somatische	
afdeling	van	De	Biltse	Hof	 en	vindt	
het	 heerlijk	 om	 ook	 daarmee	 bezig	

te	zijn.	Hoewel	statutair	de	bestuurs-
functies	 bij	 Judokan	 voor	 vier	 jaar	
zijn	bedoeld,	bleef	Adrie	intussen	op	
verzoek	bestuurslid	en	ze	legt	uit:	‘De	

sfeer	 van	 ons	 viertal	 was	 geweldig.	
Jacques	Timmer,	Hans	Stevens,	Gijs	
Ruysestein	 en	 Johan	 Stekelenburg	
zijn	 competente	 bestuursleden	 en	
vrienden	door	dik	en	dun.	Daarnaast	
zijn	 al	 onze	 docenten	 professionals	
en	dat	zorgt	voor	een	goed	draaiende	
vereniging	met	uitstekende	prestaties.	
Wie	de	Demo-Meedoen-avond	 in	de	
Vierstee	 komt	 bezoeken	 zal	 merken	
dat	het	plezier	dat	mensen	in	de	sport	
hebben	 nog	 belangrijker	 is	 dan	 hun	
prestaties.’	

Programma Demo-Meedoen avond
Kennismaken	 met	 Judokan	 Maar-
tensdijk	 is	 op	 11	 oktober	 van	 19.00	
tot	 21.00	 uur	 in	 de	 sportzaal	 van	 de	
Vierstee,	waar	men	kan	meedoen	aan	
Judo,	Jiujitsu,	Karate,	Aikido	en	T’ai-
Chi.	Voor	de	 jeugd	 is	de	start	al	aan	
het	einde	van	de	middag	met	een	ver-
rassing	na	aloop:	van	16.15	tot	17.00	
uur	de	Tuimelbeertjes	Judo	(4-6	jaar),	
van	17.00	 tot	18.00	uur	Judo	1	voor	
de	jeugd	van	6	tot	8	jaar,	van	18.00	tot	
19.00	 uur	 Judo	 2	 voor	 de	 jeugdigen	
van	8	en	9	jaar	en	eveneens	van	18.00	
tot	 19.00	 uur	 jiujitsu	 voor	 de	 jeugd	
van	9	tot	13	jaar.

Voetbalvrouw werd voorzitter
van Judokan

 door Kees Pijpers

In de eerste maanden van 2011 droeg voorzitter Jacques Timmer van Judokan Maartensdijk 
op de ledenvergadering de voorzittershamer over aan plaatsgenote Adrie de Vries. 

Het bestuur en de leden wisten wat ze deden, want Adrie was al 18 jaar secretaresse. Nu, kort voor de 
komende Demo-Meedoen-avond op dinsdag 11 oktober a.s. in De Vierstee, spraken we met haar. 

Adrie de Vries met haar trouwe 
huisdier Rainbow.

NOVA verliest strijd
om de tweede plaats

Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd ADOS 1 uit Hoorn 
tegen NOVA 1 op het programma. Een belangrijke wedstrijd 

voor de tweede plaats in de competitie.

Aan	NOVA	dus	de	taak	om	deze	ploeg	te	verslaan	en	daarnaast	een	groter	
gat	te	slaan	met	de	ploegen	daaronder.	De	wedstrijd	begon	met	een	punt	aan	
de	kant	van	ADOS.	Met	een	afstandsschot	kwamen	de	spelers	uit	Hoorn	op	
een	1-0	voorsprong.	NOVA	wist	hierop	te	reageren	en	een	1-1	op	het	score	
bord	te	krijgen.	ADOS	bleef	echter	punten	pakken	en	NOVA	liep	constant	
achter	de	feiten	aan.	Er	werden	te	weinig	goals	gemaakt	en	verdedigend	wa-
ren	de	Bilthovenaren	niet	scherp	genoeg.	Hierdoor	konden	de	spelers	van	
ADOS	regelmatig	tot	schot	komen,	die	vervolgens	ook	werden	afgemaakt.	
Met	1	punt	achterstand	ging	NOVA	de	kleedkamer	in.

Tijdens	de	rust	werd	met	name	gesproken	over	een	scherpere	verdediging.	
Er	werden	teveel	kansen	onnodig	weggegeven.	De	ploeg	uit	Bilthoven	werd	
dan	ook	het	veld	opgestuurd	met	de	opdracht	om	de	gelijkmaker	te	scoren	
en	verdedigend	het	gelijk	goed	dicht	te	houden.	De	tweede	helft	bleek	het	
lastig	om	die	goal	 te	maken	en	uiteindelijk	werd	het	ADOS	dat	met	een	
aantal	punten	voor	kwam.	NOVA	wist	nog	wel	terug	te	komen	en	enigszins	
druk	op	de	tegenstander	te	houden,	maar	niet	genoeg	om	de	wedstrijd	nog	
naar	zich	toe	te	trekken.	Aan	het	einde	van	de	wedstrijd	stond	er	15-14	op	
het	scorebord.	Niet	genoeg	voor	Nova	om	met	punten	naar	huis	te	gaan.
Volgende	week	staat	de	uitwedstrijd	 tegen	Roda	in	Westzaan	op	het	pro-
gramma.	Roda	staat	op	dit	moment	op	de	1e	plek	in	de	competitie.

SVM op weg naar 
kampioenschap gelijke spelen

Op	 een	 prachtige	 nazomerdag	 liet	 de	 geelblauwe	 selectie	 van	Wout	 van	
Dronkelaar	twee	gezichten	zien.	Zonder	de	geblesseerde	Bjorn	Engel	begon	
SVM	iets	 te	gemakkelijk	aan	de	wedstrijd.	Trainer	Wout	van	Dronkelaar	
vroeg	en	kreeg	in	de	loop	van	de	eerste	helft	meer	beleving	in	het	SVMspel.	
Kansen	kwamen	er	voor	Erik	Röling,	knap	vrij	gespeeld	door	aanvoerder	
Kevin	 van	 Dronkelaar.	 Langzaam	 wordt	 SVM	 sterker	 ook	 door	 de	 hard	
werkende	Jeroen	Geurtsen.	FC	Almere	zelf	werd	niet	echt	gevaarlijk,	maar	
maakte	wel	te	veel	onnodige	overtredingen,	die	terecht	met	geel	werden	be-
straft.	Het	laatste	kwartier	van	de	eerste	helft	was	duidelijk	voor	een	steeds	
beter	spelend	SVM:	na	een	snelle	aanval	scoort	topscoorder	Mike	de	Kok	
(0-1).	FC	Almere	maakte	in	het	strafschopgebied	een	zware	overtreding	op	
Tom	Jansen,	die	vervolgens	zelf	de	penalty	hard	en	strak	inschoot	(0-2).	

Na	de	thee	een	heel	ander	beeld.	Niet	SVM	kwam	scherp	uit	de	startblokken	
maar	FC	Almere.	Al	na	3	minuten	viel	de	1-2.De	SVM	verdediging	was	met	
hun	gedachten	meer	bij	het	nazomerzonnetje	dan	bij	de	wedstrijd	en	incas-
seert	 een	 onnodig	 tegendoelpunt.	Een	kort	 knap	herstel	 volgde.	De	vaak	
weer	ongrijpbare	Mike	de	Kok	troefde	de	traag	reagerende	Almere	verdedi-
ger	op	snelheid	af	en	scoorde	fraai	de	1-3	met	weer	Kevin	van	Dronkelaar	
aan	de	basis.	De	beslissing	in	het	voordeel	van	SVM	lijkt	gevallen	met	nog	
20	minuten	te	spelen.	Maar	Almere	stroopte	de	mouwen	op	en	kwam	door	
weer	 slecht	verdedigen	op	2-3.	Dat	het	dan	ook	nog	3-3	werd	had	SVM	
geheel	aan	zichzelf	te	danken.	
SVM	is	nog	steeds	ongeslagen,	maar	had	de	afgelopen	3	wedstrijden	ge-
woon	moeten	winnen.	Zonder	nederlaag	is	er	toch	al	een	achterstand	van	4	
punten	op	koplopers	De	Meern	en	Nita.	Volgende	week	speelt	SVM	tegen	
Nita	om	15.00	uur.	SVM	2	speelt	om	12.30	uur	thuis	tegen	CJVV	3.

Salvo dames hard onderuit
Afgelopen	 zaterdag	 speelden	 de	 dames	 van	Salvo	 1	 hun	 2e	wedstrijd	 in	
Amersfoort	tegen	de	dames	van	Keistad	3.	Na	de	winst	in	de	eerste	wed-
strijd	was	er	veel	vertrouwen	en	dat	liet	zich	nog	wel	zien	in	de	1e	set,	de	
dames	maakten	er	een	spannende	wedstrijd	van	en	met	de	stand	van	21-22	
in	het	voordeel	van	Keistad,	leek	het	dat	de	Salvo	dames	op	gelijke	hoogte	
zouden	komen.	Een	misser	(touchébal)	van	de	scheidsrechter	en	een	pech-
bal	(aanval	via	netband)	gaf	Keistad	vleugels	en	de	set	werd	verloren	met	
25-21.	De	2e	set	werd	door	wisselingen	en	een	goede	service-druk	van	de	
tegenstander	ruim	verloren	met	25-6.	

Coach	Ger	Daalmeijer	probeerde	de	wedstrijd	een	andere	wending	te	geven	
door	een	buitenaanvalster	op	het	midden	te	zetten.	Dit	lukte	pas	in	het	twee-
de	gedeelte	van	de	set,	er	werd	een	behoorlijke	achterstand	goed	gemaakt,	
maar	de	set	ging	toch	naar	de	dames	van	Keistad	met	25-20.	In	de	4e	set	
probeerde	de	dames	van	Salvo	alles	om	toch	nog	een	puntje	over	te	houden	
aan	de	wedstrijd.	Femke	Dijkstra	begon	met	een	goede	servicebeurt	en	de	
dames	kwamen	op	een	mooie	voorsprong.	Helaas	konden	de	dames	het	niet	
vasthouden	en	de	set	werd	uiteindelijk	met	25-17	verloren.	Aanstaande	za-
terdag	spelen	de	dames	een	uitwedstrijd	in	Amsterdam	tegen	Armixtos	D1.
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C1000 Johan de Zeeuw
Maertensplein 31
Maartensdijk
0346-211212

Elke maandag Brooddag Elke dag C1000

Elke donderdag Elke vrijdag Elke zaterdag 

Elke dinsdag Elke woensdag

Vloerbrood wit, 

tarwe en rijstevlok

Per stuk 1.00

Roomboter Croissants

Vers uit eigen oven

4 stuks 1.00

Ovenverse 

witte puntjes

Zak 10 stuks  1.00

Kaiserbollen

Vers uit eigen oven

8 stuks 1.00

Ovenverse 

Krentenbollen

Zak 10 Stuks 1.50

Roomboter Appeltaart

Vers uit eigen oven

Per stuk 650 gram 3.00

Woe.
05-10 Varkenshaasje gevuld met brie

of
Gebakken forel 

met amandelboter

11,00
Do.

06-10
Vrij.

07-10
Woe.
12-10

Wildschotel met puree,  
stoofpeer en rode kool

of
Gebakken scholilet  
met hollandaise saus

11,00
Do.

13-10
Vrij.

14-10

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Dorpsbistro 0346 - 218821

Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

Openingstijden 

Maandag  11.30 - 20.30 uur

Dinsdag 11.30 - 20.30 uur

Woensdag 11.30 - 20.30 uur

Donderdag 11.30 - 20.30 uur

Vrijdag 11.30 - 22.00 uur

Zaterdag 11.30 - 22.00 uur

Zondag 11.30 - 20.30 uur

WOENSDAG PATATDAG
friet met shoarma of gyros met saus € 4,95

Cafetaria de Gram officieel sponsor van: Westbroekse 
Wielerronde, Dos Westbroek, Viod Tienhoven, SVM 
Maartensdijk, Tennisvereniging Kraaienveld Westbroek

Wij zijn 7 dagen per week geopend!!! 
Koffie met gratis petit four

•  Loempia Westbroek menu met  
friet en rauwkost € 7,25

•  Hamburger compleet menu met 
friet en rauwkost € 7,25

• XXL frikandel met saus € 2,50

De	 expositie	 over	 het	 Joodse	 werk-
dorp	verhaalt	over	veel	bewoners,	die	
in	 de	 concentratiekampen	 zijn	 om-
gekomen.	Er	 zijn	TV	documentaires	
over	 de	 locatie	 en	 Indrukwekkend	
zijn	 de	 foto’s	 die	 de	 vooraanstaande	
Russisch	 Amerikaanse	 fotograaf	
Roman	Vishniac	 in	 1939	 over	 leven	
en	 werken	 in	 het	 Joodse	 Werkdorp	
maakte.	
De	 tweede	 expositie	 toont	 schilde-
rijen,	beelden,	penningen	graiek	enz.	
en	 is	 samengesteld	uit	delen	van	het	
kunstbezit	 van	 Hella	 en	 Wim	 van	
Schaik	uit	Groenekan.	

Draagvlak
Uit	 de	 belangstelling	 van	 de	 bevol-
king,	 de	 medewerking	 van	 Museum	
Flehite	Amersfoort	 die	 de	 inrichting	
verzorgde,	het	bedrijfsleven,	de	grote	
belangstelling	van	de	(ook	landelijke)	
pers,	 blijkt	 er	 een	 groot	 draagvlak	
te	bestaan	om	het	 tot	een	permanent	
museum	te	maken.				In	de	11	dagen,	
welke	 de	 tentoonstelling	 geopend	
was,	zijn	er	1700	bezoekers	geweest.	

Men	moest	 soms	 in	 de	 rij	 staan.	De	
bezoekers	 zijn	 vol	 lof	 over	 beide	
exposities	 gezien	 de	 talrijke	 compli-
menten	in	het	gastenboek.	Een	aantal	
bezoekers	 is	 vooral	 geïnteresseerd	

in	 de	 Joodse	 geschiedenis.	 Anderen	
in	 de	 kunst.	 Het	 overgrote	 deel	 der	
bezoekers	vindt	cultuur	en	Joods	erf-
goed	een	prachtige	combinatie,	welke	
recht	 doet	 aan	 het	 verleden	 en	 toe-

komst.	De	 tentoonstelling	 is	nog	ge-
opend	van	donderdag	6	oktober	tot	en	
met	zondag	9	oktober	van	11.00	uur	
tot	16.00	uur.

Gemeenteraad
Op	vragen	van	Anne	Doedens	(VVD)	
over	 de	 mogelijkheden	 voor	 een	 al	
dan	 niet	 tijdelijke	 aanwezigheid	 van	

de	 particuliere	 kunstcollectie	 van	
Hella	 en	Wim	van	Schaik	 na	 de	 ex-
positie	in	de	Wieringermeer	in	de	ge-
meente	De	Bilt	deelde	 jl.	 donderdag	
wethouder	 Bert	 Kamminga	 mee	 dat	
hij	 daarover	 met	 het	 echtpaar	 Van	
Schaik	in	overleg	is.	Wim	van	Schaik	
bevestigde	de	woorden	van	de	kunst-
wethouder

Alleen deze week nog expositie  
in Wieringermeer

door Henk van de Bunt

In het gebouw van het Joodse Werkdorp bij Slootdorp in de Wieringermeer is tijdelijke het Museum 
Nieuw Joods Werkdorp gevestigd. Hier zijn nog tot eind deze week twee exposities te zien. De eerste 
expositie gaat over de tragische geschiedenis van het Joodse Werkdorp van 1934 tot 1941; daarnaast 

is er een expositie van het gevarieerde kunstbezit van Hella en Wim van Schaik uit Groenekan. 

Publiek is nog tot en met zondag 9 oktober a.s. van harte welkom in het 
voormalige Joods Werkdorp, Nieuwesluizerweg 42 te Slootdorp, waar de 
beide exposities zijn ingericht.

‘Beth	 Shamar’	 betekent	 omarming	
en	bescherming	en	dat	is	precies	hoe	
men	wil	omgaan	met	de	deelnemers,	
personeel	 en	 vrijwilligers,	 mede	 ge-
inspireerd	door	te	werken	vanuit	een	
algemeen	 christelijke	 (levens-)visie.	
Jan	Moggré:	‘Vrijwilligers	zijn	kost-
baar	(bij	ons);	ze	dragen	allemaal	op	
hun	eigen	manier	bij	aan	het	welzijn	
van	onze	deelnemers	en	hun	werk	is	
een	 waardevolle	 aanvulling	 op	 onze	
professionele	 zorg.	 Het	 zorgt	 voor	
meer	 sfeer,	 warmte	 en	 tevreden	 ge-
zichten.	 Vrijwilligers	 ondersteunen	
bij	 allerlei	 huiselijke	 activiteiten,	 ze	
wandelen	 met	 deelnemers	 of	 helpen	
bij	het	activiteitenprogramma.	Liefde	
voor	de	medemens	en	 je	 steentje	bij	
wil	dragen	aan	het	welzijn	van	ande-
ren,	daar	gaat	het	om.’

Kijk	 eens	 op	 www.bethshamar.nl	
voor	 meer	 informatie	 of	 bel	 0346	
211755	 en	 vraag	 naar	 Jan	 Moggré	
of	 Lia	 Hoogendoorn.	 Woensdag	 12	
oktober	is	er	een	speciale	informatie-
middag	 voor	 vrijwilligers	 van	 14.30	

uur	 tot	16.00	uur	 in	Groenekan.	Het	
adres	is	Grothelaan	1a	(achter	de	Bos-
kapel),	3737	RK	Groenekan.	Het	al-
gemeen	geldende	thema	bij	Beth	Sha-

mar	‘vrijwilligers	zijn	kostbaar	en	dat	
willen	 we	 laten	 merken	 ook’	 zal	 op	
deze	 informatiemiddag	 extra	 onder	
de	aandacht	worden	gebracht.

Beth Shamar zoekt en omarmt vrijwilligers
De deelnemers van het kleinschalig dagverzorgingscentrum voor ouderen in Groenekan 
‘Beth Shamar’ zijn blij met hun vrijwilligers. De extra aandacht van vrijwilligers maakt 

een gewone dag tot een bijzondere dag. Vanwege uitbreiding van haar activiteiten is
 Beth Shamar op zoek naar een aantal nieuwe vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom bij Beth Shamar.

Bijscholing  
voor automobilisten 

Het	is	bekend	dat	veel	automobilisten	van	50	jaar	en	ouder	al	langere	tijd	een	
rijbewijs	hebben.	Bijna	ieder	jaar	verandert	er	wel	iets	in	de	verkeerregels	
en/of	veranderen	verkeerssituaties.	Velen	rijden	vanuit	een	automatisme	en	
niet	meer	bewust.	Veilig	Verkeer	Nederland	ziet,	evenals	andere	(overheids)
instellingen	de	noodzaak	in	van	regelmatige	bijscholing.	De	kennis	van	ver-
keersregels	en	-borden	is	niet	meer	up-to-date	met	alle	gevolgen	van	dien.	
Daarom	geeft	de	Afdeling	De	Bilt	twee	keer	per	jaar	de	mogelijkheid	om	
kennis	en	kunde	weer	‘op	te	frissen’	met	de	zgn.	BROEM.

De	organisatie	van	deze	opfriscursus	voor	automobilisten	is	in	handen	van	
Afdeling	De	Bilt	 van	Veilig	Verkeer	Nederland	 in	 samenwerking	met	de	
SWO	De	Bilt	en	Autorijschool	Doornenbal	uit	Maartensdijk	Dit	is	een	vrij-
willige	rijvaardigheidstraining	waaraan	iedere	automobilist(e)	van	50	jaar	
en	 ouder	 uit	 de	 gemeente	 De	 Bilt	 kan	 deelnemen.	 De	 bijscholing	 wordt	
gegeven	op	maandag		24	oktober	2011	van	09.00	tot	12.00	uur	en	bij	vol-
doende	belangstelling	ook	van	13.00	tot	16.00	uur	bij	de	SWO,	gebouw	“De	
Duiventil”,	Jasmijnstraat	6	in	De	Bilt.	Zie	ook:	www.swodebilt.nl.	

BROEM	houdt	bijscholing	en	testen	die	van	belang	zijn	om	goed	automo-
bilist	te	kunnen	blijven	met	als	resultaat	dat	u	weer	meer	als	bewust	auto-
mobilist	de	weg	op	gaat.
Bij	de	testen	en	na	het	rijden	worden	de		bevindingen	met	u	besproken.	De	
resultaten	van	het	rijden	worden	ook	op	een	formulier	vastgelegd.	Na	aloop	
van	de	bijscholingsochtend	of	–middag	ontvangt	u	 een	certiicaat	 en	een	
naslagwerk.	Omdat	ook	van	hogerhand	de	noodzaak	van	een	BROEM-dag	
wordt	onderkend,	wordt	deze	voor	een	deel	gesubsidieerd.	

Aanmelden
Aanmelden	 kan	 persoonlijk	 of	 telefonisch	 bij	 de	 SWO	 De	 Bilt,	 tel.	 030	
2203490.	Bij	aanmelden	s.v.p.	volledige	achternaam	+	voorletter(s),	post-
adres	(met	postcode)	en	telefoonnummer	vermelden.	De	aanmelding	sluit	
zodra	het	maximum	aantal	deelnemers	is	bereikt,	doch	uiterlijk	op	14	ok-
tober	2011.	

Als	eerbetoon	aan	Jan	van	Eijken
is	een	zaal	met	zijn	naam	gaan	prijken
zo	wordt	hij	blijvend	geëerd	
voor	wat	hij	heeft	gepresteerd
en	allemaal	wist	te	bereiken

Guus Geebel Limerick


