
Wie wordt de Biltse
ondernemer van het jaar

Op 29 november 2017 vindt in de Mathildezaal van het gemeentehuis voor de 6de keer de 
uitreiking van de prijs De Biltse Ondernemer van het jaar plaats in vier categorieën. Dit 
tweejaarlijkse evenement is een initiatief van de Lions Club De Bilt-Bilthoven en wordt 

georganiseerd samen met de gemeente De Bilt en Business Contact de Bilt (BCB).

De afgelopen periode hebben inwo-
ners van de gemeente De Bilt hun 

favoriete ondernemers opgegeven. 
Uit de meer dan 600 aanmeldingen 
heeft de jury een keuze gemaakt. 
De twaalf genomineerden zijn be-
kend. Tijdens de Award avond op 
29 november aanstaande wordt uit 
hun midden de winnaar verkozen. 
Na vele vergaderingen, research en 
bedrijfsbezoeken, selecteerde een 
deskundige jury uiteindelijk 12 ge-
nomineerden, verdeeld over de vier 
categorieën. ‘De genomineerden 
zijn een voorbeeld voor anderen 
door hun klantgerichtheid, zakelij-
ke succes en maatschappelijke be-
trokkenheid’, aldus voorzitter van 
de jury wethouder Ebbe Rost van 
Tonningen. ‘Nooit eerder werden 
zo veel bedrijven aangemeld’ ver-
telt jurylid Lars Rikze, ‘geweldig 
om te zien dat ondernemerschap 
in onze gemeente deze erkenning 
krijgt.’ 

De genomineerden
• De Biltse Starter van het jaar: 

BienB Conceptstore, Jouw Werk 
Uitzendbureau, Zandbergen 
Shoes

• De Biltse Middenstander van 
het jaar: Hoogenboom en Bo-
gers Edelsmeden, Kooklust 121, 
Rijwielpaleis 

• De Duurzaamste Biltse Onder-
nemer van het jaar: Bijen en 
bedrijf, Het Recyclelab, Griften-
stein & Zorg

• De Biltse Ondernemer van 
het jaar: Berengroep, Joh. van 
Doorn, Plus Bilthoven

Uitnodiging 
De uiteindelijke winnaars in elke 
categorie worden op woensdag 29 
november tijdens de award uitrei-
king bekend gemaakt. Voor deze 
avond zijn alle ondernemers uit 
De Bilt uitgenodigd. Zij kunnen 
zich inschrijven via www.debilt-
seondernemer.nl. ‘Met deze award 
avond willen we verrassende en 
waardevolle ontmoetingen tussen 
alle ondernemers uit onze gemeen-
te stimuleren’, aldus Reinoud van 
Dommelen van Lionsclub De Bilt/
Bilthoven, ‘de avond wordt een ode 
aan het ondernemerschap, die geen 
enkele ondernemer wil missen’. 
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Postcode-roosproject 
energiecoöperatie BENG!

Vanaf het voorjaar van 2018 voegt Landwinkel De Hooierij aan de Universiteitsweg in De Bilt  
groene stroom toe aan haar assortiment van biologische- en streekgebonden producten:. Niet 
zomaar groene stroom, maar stroom, die ter plaatse is opgewekt met de zonnepanelen die de 

Biltse energiecoöperatie BENG! op de daken van de stallen op het erf zal gaan leggen.

Inwoners van de gemeente De Bilt 
kunnen zo - mits zij voldoen aan de 
voorwaarden van de zogenaamde 
‘postcoderoosregeling’ - lokaal op-
gewekte groene stroom afnemen. 
De eigenaren en ondernemers achter 
Landwinkel De Hooierij zijn Marti-
ne Wismeijer en Dirk-Jan Stelling, 
tevens bedrijfslid van BENG! van 

het eerste uur. Samen wonen en 
werken zij op Boerderij Nieuw Bu-
reveld in De Bilt. Naast het runnen 
van een agrarisch bedrijf, Landwin-
kel De Hooierij en het geven van 
educatie aan basisschoolleerlingen 
bieden zij op Zorgboerderij Nieuw 
Bureveld zorg aan mensen met een 
hulpvraag. En niet zonder succes: 

zo werden ze met Landwinkel De 
Hooierij in de categorie Winkeliers 
gekozen tot De Biltse Ondernemer 
van 2016.

Stroom
Voor BENG! is dit het eerste pro-
ject, waarbij deelnemers gezamen-
lijk stroom kunnen opwekken. Zij 

komen daarmee in aanmerking 
voor een aantrekkelijke korting op 
de energiebelasting over groene 
stroom, die collectief in coöpera-
tief verband wordt opgewekt. Dit 
is mogelijk als gevolg van de Re-
geling Verlaagd Tarief (ook wel be-
kend als de ‘postcoderoosregeling’) 
die de overheid faciliteert vanuit 
het Energieakkoord. Voor deelna-
me aan dit project komen inwoners 
in aanmerking die in de postcode-
gebieden 3721, 3722, 3731 en 3732 
wonen: deze postcodes liggen in of 
grenzen direct aan het postcodege-
bied waarin de zonnestroominstal-
latie zich straks zal bevinden; een 
voorwaarde die de regeling stelt.

Daken
Op de daken is plaats voor bijna 
400 zonnepanelen. Ruim 100 
daarvan zullen door Martine en 
Dirk-Jan erop worden gelegd om 
zelf energieneutraal te worden. De 
overige door de deelnemers die 
één of meerdere panelen kunnen 
aanschaffen. Voordat dat mogelijk 
is, zal een van de daken eerst nog 

worden vervangen. De provinciale 
stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, 
zonnepanelen erop’ maakt dat extra 
gemakkelijk.

Markt
BENG! is op dit moment druk bezig 
met de voorbereiding waarmee de 
organisatie van het project verder 
vorm krijgt.  Daarbij zal ook wor-
den onderzocht of deelnemers de 
mogelijkheid geboden kan worden 
om het rendement op hun inleg niet 
te ontvangen in geld maar in pro-
ducten uit de Landwinkel. Tijdens 
de ‘Boer-Gondische Markt’ die op 
zaterdag 28 oktober a.s. plaatsvindt 
op het erf van de boerderij bij Land-
winkel De Hooierij, zal BENG! ook 
aanwezig zijn met verdere informa-
tie over dit bijzondere project. Ge-
interesseerden kunnen hun belang-
stelling dan kenbaar maken en zich 
vrijblijvend voorinschrijven. Het 
project zal in het voorjaar van 2018 
worden gerealiseerd. Voor meer in-
formatie: Christoph Buter, bestuur 
BENG! (christoph@beng2030.nl.

(Veroniek Clerx)

Christoph Buter en Dirk-Jan Stelling.

Alle 12 genomineerden in willekeurige volgorde.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

29/10 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
29/10 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

29/10 • 18.30u - Prop. A. Vonk Noordegraaf 
01/11 • 14.30u + 19.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Dankdag voor Gewas en Arbeid 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
29/10 • 10.30u - Ont Moeten op Zondag 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

29/10 • 10.00u - de heer Herman Kesting, 
Oost Europa Zending

R.K. Kerk O.L. Vrouw
29/10 • 10.30u - pastor Mirjam Wolthuis, 

werkgroep Geloofsverdieping

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

29/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
29/10 • 16.30u - Ds. B.C. Buitendijk

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

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

29/10 • 10.00u - Ds. W.H. den Hartog, 
zendingspredikant te Malawi, Zendingsdienst

29/10 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers
01/11 • 19.30u - Ds. H.E. Dankers Dankdag 

voor Gewas en Arbeid 

Pr. Gem. Immanuelkerk
29/10 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 

Samendienst met Opstandingskerk
29/10 • 19.30u - Mevr. ds. L. Blok Taizédienst

Pr. Gem. Opstandingskerk
29/10 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten 
Samendienst in en met Immanuelkerk. 

R.K. St. Michaelkerk
29/10 • 10.30u - Communieviering J. Houben

V.E.G. De Bilt e.o.
29/10 • 10.00u - spreker Bert Niehof 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

29/10 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Groenekan 
29/10 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

01/11 • 10.00u - Ds. M. Baan Dankdag voor 
Gewas en Arbeid 

Herst. Herv. Kerk Groenekan
29/10 • 10.00u + 18.30u - Ds. H. Juffer

01/11 • 14.00u - Ds. A.J. Britstra Dankdag 
voor Gewas en Arbeid 

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

Onderwegkerk Blauwkapel
29/10 • 10.30u - Ds. C. ‘t Lam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

29/10 • Geen Dienst. Oecumenische 
Samendienst in Ontmoetingskerk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

29/10 • 10.00u - Ds. J. Veldhuijzen 
29/10 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

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

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

29/10 • 10.00u + 18.30u - ds. A.J. Britstra 
01/11 • 10.00u + 18.30u - ds. A.J. Britstra 

Dankdag voor Gewas en Arbeid 

PKN - Ontmoetingskerk
29/10 • 09.30u - ds. R. Alkema Oecumenische 
Samendienst met Kapel Hollandsche Rading 
en St. Maartensparochie + Dankdag Gewas 

en Arbeid 

St. Maartenskerk
29/10 • Geen Dienst. Oecumenische 

Samendienst in Ontmoetingskerk 09.30u

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

29/10 • 10.00u - Ds. J. Griffi oen 
29/10 • 18.30u - De heer A. Doornenbal

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

PKN - Herv. Kerk
29/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

29/10 • 18.30u - Ds. A.D. Goijert
01/11 • 11.00u + 19.00u - Ds. M. van der 
Zwan Dankdag voor Gewas en Arbeid 
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Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Geboren
17 oktober 2017

Maurits
Zoon van Francisca Mebius & 

Richard Huijting
Wolkammerweg 37

Westbroek

Woudkapel Filmhuis 
 
Donderdag 26 oktober is er in het 
Woudkapel Filmhuis de film ‘The 
Red Turtle’. Het is het (levens-)
verhaal van een op een onbewoond 
eiland aangespoelde schipbreuke-
ling. Deze tijdloze klassieker ver-
overde wereldwijd vele harten en 
ontving de Gouden Palm op het 
filmfestival van Cannes. Aanvang 
19.30 uur in de Woudkapel aan de 
Beethovenlaan 21 te Bilthoven.

Taizéviering 

Zondagavond 29 oktober om 
19.30 uur is er in de Immanuëlkerk 
in De Bilt, Soestdijkseweg-Zuid 
nr. 49  een Taizéviering met koor 
en instrumentalisten onder leiding 
van Els Firet. Een viering in de 
sfeer van het Franse klooster in 
Taizé. Er wordt gezongen in ver-
schillende talen en er is gelegen-
heid om stil te zijn. 

PvdA-overdag

Op donderdag 26 oktober om 9.45 
uur is er weer een overdagbijeen-
komst van de PvdA in De Bilt. 
De bijeenkomst is bij Jan Akse, 
Jacob Romankwartier 10, Biltho-
ven. Thea Poortenaar zal dan het 
onderwerp ‘Ouderenbeleid’ inlei-
den. Ook niet-leden zijn van harte 
welkom. Info-telefoonnummers 
zijn: 030 2282813, 030 2286903 
of 06 81858955.

Reformatieherdenking
Lage Vuursche

Het nieuwe seizoen van IRS Gooi 
& Sticht vangt aan met een Refor-
matieherdenking in de Stulpkerk 
van Lage Vuursche op zaterdag 
28 oktober om 19.45 uur. Ds. 
G.H. Kruijmer  verzorgt de ope-
ning en ds. J. van Amstel spreekt 
over ‘Een vrolijke ruil’. Muzi-
kale intermezzo’s door dwarsfluit-
groep o.l.v. Marieke van Ginkel-
Slootweg, Joletta Van Meer, viool 
en Rick Grootendorst, orgel. Meer 
informatie over IRS bij drs. G.A. 
van Ginkel, tel. 0346 213445.

Repaircafé in
Hollandsche Rading

Zaterdag 28 november van 10.00 
tot 14.00 uur is er weer Repair-
café in het Dorpshuis van Hol-
landsche Rading; alles wat stuk is 
probeert men samen te repareren. 
Het maakt niet uit wat: meubels, 
elektrische apparaten, fietsen, 
kleding, speelgoed, gereedschap, 
kortom alles. Ook wordt er koper 
en zilver gepoetst. Daarbij is er 
leut: gratis koffie met gebak en 
gezelligheid.

Boer-Gondische markt

Zaterdag 28 oktober van 10.00 
tot 17.00 uur vindt de jaarlijkse 
Boer-Gondische markt plaats op 
het erf van de boerderij bij Land-
winkel De Hooierij aan de uni-
versiteitsweg 1 in De Bilt. Een 
gezellige pure markt met diverse 
kramen strekt zich uit over het erf 
van de boerderij. De boerderij-
winkel met vlees, biologische- en 
streekgebonden producten is de 
hele dag open. Kinderen kunnen 
zich vermaken op de boerderij, bij 
het springkussen en met een leuke 
activiteiten. Toegang is gratis. 

Soefibijeenkomst

Op zondag 29 oktober verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25 te Bilthoven. Aanvang 11.00 
uur. Het thema is: ‘Het midden 
tussen Duisternis en Licht’. Het 
Soefisme is een religieuze levens-
benadering, gebaseerd op gees-
telijke vrijheid, respect voor alle 
religies en het bewust ervaren van 
het dagelijks leven als bron van 
spirituele groei.(www.soefi.nl)

Open avond meditatie

Op 26 oktober van 19.30 tot 21.00 
uur is er een Introductie in Zijnsge-
oriënteerde meditatie. Deze open 
avond is bedoeld als kennisma-
king en eventueel als opmaat voor 
het volgen van meditatielessen in 
november en december op don-
derdagavonden. De avond is op 
Soestdijkseweg Zuid 247, Biltho-
ven (achter de kantoorvilla). Aan-
melden s.v.p. guanjo@me.com

Oud papier 
Westbroek
Op zaterdag 28 oktober zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

Onze Henk heeft zijn lichaam verlaten,
maar blijft altijd met ons verbonden.
Daarvoor zijn we intens dankbaar.

Hendrik van Zijtveld
Westbroek 03-05-1936 - Westbroek 17-10-2017

 Marianne van Zijtveld-Loggers
  Arne 
  Peter

Henk was een markante persoonlijkheid met een brede
belangstelling voor de vele aspecten van de wereld waarin wij 
leven. Op en top boer, met een warm hart voor mens en dier.

Lieve Henk wij wensen je een goede reis. 
Dank voor wie je was!

Correspondentie adres:
Dr. Welfferweg 86b
3615 AR  Westbroek

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op maandag 23 oktober 
op de Algemene Begraafplaats te Westbroek.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Koninklijke onderscheiding
voor predikante

Locoburgemeester Hans Mieras reikte zondag 22 oktober tijdens haar afscheidsoptreden in 
de Lutherse Kerk in Breda een Koninklijke Onderscheiding uit aan mevrouw Christiana 
Stevelinck uit De Bilt, emeritus hoogleraar Europese cultuur en remonstrants predikante. 

Mevrouw Stevelinck is geboren in 
België en in 1970 naar Nederland ge-
komen om te werken als adjunct-con-
servator handschriften bij de Leidse 
Universiteitsbibliotheek. Later werd 
zij hoogleraar aan de Radbouduni-
versiteit in Nijmegen. Na haar studie 
Theologie heeft zij het remonstrants 
predikantschap uitgeoefend in Delft, 
Leiden, Breda en Rotterdam. Zij 
is een pionier binnen kerkelijk Ne-
derland. Als één van de eerste voor-
gangers bood zij rituelen aan voor 
een niet-kerkelijk publiek. Zij voer-
de pastorale en ondersteunende ge-
sprekken buiten het kerkgenootschap 
en was een zeer goede vertegenwoor-
diging in internationale, oecumeni-
sche organisaties. 

Verbinding
Mevrouw Stevelinck vervulde een 
verbindende rol in open gesprekken 
over onder meer ethische vraagstuk-
ken tussen leden van de academische 
gemeenschap. Een belangrijk voor-
beeld van verbinding binnen de aca-

demische wereld vormt de door haar 
geëntameerde publicatie: ’Uit de cha-
os komt het licht: Paarlen van Leidse 
professoren’, verschenen bij het 84ste 
lustrum van de Universiteit Leiden, 
waarin onder haar leiding studen-
ten belangrijke existentiële uitspra-
ken van hoogleraren verzamelden. 
Zij heeft talloze artikelen in weten-
schappelijke boeken in godsdienstige 
publicaties en kerkelijke tijdschrif-
ten geschreven. Haar publicaties zijn 
van hoog niveau en telkens opnieuw 
baanbrekend. Velen beschouwen 
haar als een leermeester. Naast haar 
wetenschappelijk werk houdt zij zich 
al meer dan tien jaar bezig met het 
schrijven van zelfhulpboeken. Vanuit 
haar eigen ervaringen (in het omgaan 
met kanker, in het leven als (visueel) 
gehandicapte en als single) heeft zij 
een reeks van boeken geschreven die 
mensen konden ondersteunen. 

Klankbord
Mevrouw Stevelinck heeft zelf een 
visuele handicap en wist met haar ei-

gen handicap andere mensen te hel-
pen. Zo heeft zij een oproep gedaan 
aan gehandicapte studenten om zich 
te melden zodat er met hen reke-
ning kon worden gehouden. Dit leid-
de tot de oprichting van een klank-
bordgroep bestaande uit docenten en 
studenten, die de faculteiten langs-
ging om bewustwording te stimule-
ren. Via haar zoon is zij in aanraking 
gekomen met de Rabbit School in 
Phnom Penh in Cambodja. Het werk 
van die school, namelijk onderwijs 
voor geestelijk gehandicapte kinde-
ren, raakte haar zo dat ze op alle plek-
ken waar ze werkte en ook daarom-
heen geld heeft geworven voor deze 
instelling. Sinds 2007 heeft ze haar 
support gegeven en is deze school in 
staat geweest om meerdere projecten 
tot een goed einde te brengen. Er zijn 
klaslokalen gebouwd, er is een be-
roepsopleidingscentrum voor oudere 
kinderen gebouwd en er zijn schools-
pullen gekocht. Dit alles was niet ge-
lukt zonder de hulp en inzet van me-
vrouw Stevelinck.

Locoburgemeester Hans Mieras reikte de Koninklijke Onderscheiding uit. 

Dominicus-viering
in de OLV-parochie Bilthoven

door Walter Eijndhoven

Zondag 29 oktober om 10.30 uur vindt in de OLV-geloofsgemeenschap Bilthoven-Den Dolder- 
Bosch en Duin de Dominicusviering plaats. De voorgangers van deze dienst baseren zich op het 

thema Kruis of Munt. Hierin centraal staat de tekst van Math.22 Geef wat van de keizer is,
aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort . 

Het is een gewone zondag door 
het jaar en toch bijzonder, want 
deze viering is geïnspireerd op de 
Dominicus in Amsterdam, dat wil 
zeggen: veel zingen, eigen woor-
den en dicht bij de dynamiek van 
tijd en samenleving. De Domini-
cus is een oecumenische geloofs-
gemeenschap die dicht bij de bij-
belverhalen wil blijven en zich 
tegelijk wil verbinden met het le-
ven van alledag.

Vergrijzing
‘Mirjam Wolthuis en ik zijn de 
voorgangers tijdens deze dienst’, 
vertelt Martin Meijer, in het dage-
lijks leven pensioenfondsbestuur-
der en adviseur van directies en 
commissarissen en al meer dan 20 
jaar lekenvoorganger in de kerk. 
‘Tijdens onze wekelijkse dien-
sten wordt veel aandacht besteed 
aan muziek, zang en eigentijdse 
gebeden en kinderen hebben, als 
zij aanwezig zijn, een zichtbare 
rol tijdens de vieringen’, vervolgt 
hij. De wekelijkse diensten zijn 
dus wat vrijer dan diensten in an-
dere kerken. Ondanks de vergrij-
zing hoopt Meijer dat toch vooral 
jongeren, dat wil zeggen iedereen 
onder vijftig jaar, eens een keer-
tje komt kijken bij zo’n dienst. 
Meijer: ‘Natuurlijk zijn ouderen 
ook welkom bij ons. Mensen tus-
sen 45 en 60 jaar horen hedenten-
dage al tot de jonkies en al hele-
maal in de kerk, dus ook iedereen 
van zestig jaar en ouder is van 
harte welkom tijdens de dienst’. 
‘Eigenlijk hopen wij dat ook niet-

kerkelijken eens een kijkje ko-
men nemen bij ons. Veelal komen 
de mensen alleen bij geboorte en 

sterven een keertje in de kerk’, 
vult kerklid Brigitte Giesen-
Geurts aan’. 

De deuren van de de OLV kerk aan de Gregoriuslaan 8 in Bilthoven staan 
zondag open voor een bijzondere viering.

Hemel gaat even open 
in de Centrumkerk

‘Muziek is genoeg voor een heel leven, maar een heel leven is niet ge-
noeg voor de muziek...’ Zo sprak de Russische componist Sergei Rach-
maninov, van wie afgelopen zondag in de Centrumkerk de beroemde 
‘Vocalise’ ten gehore werd gebracht door de veelzijdige musicienne Ri-
neke de Wit, die niet alleen over een prachtige sopraanstem beschikt, 
maar tevens de hobo bespeelde, alles begeleid door organist Pim Schip-
per. Naast uitvoerend musicus is De Wit ook arrangeur, muziekweten-
schapper en dirigent, een veelzijdigheid die in het programma goed te-
rug te horen was. Van de volstrekt onbekende Gabriël Pierné, Gordon 
Jacob en Toon Hagen tot bekendere componisten als Bach, Britten en 
Rachmaninov: de hele muziekgeschiedenis werd aangedaan, waarbij 
duidelijk werd dat de ‘grote’ componisten dat zeker niet voor niets zijn.

Na enkele werken op de hobo gunde Rineke het publiek een kleine blik 
in de hemel met Bachs geliefde ‘Bist du bei mir’, waarmee zij met haar 
engelachtige zang veel toehoorders in het hart wist te raken. Het vol-
gende concert in deze sympathieke reeks concerten in de Centrumkerk 
vindt plaats op 5 november om 16.00 uur. Dan speelt de jonge Biltho-
vense pianist Xavier Boot o.a. werken van Bach en Brahms.

(Peter Schlamilch) 

Rineke de Wit en Pim Schipper.

Lezing Kunst en Religie 

Op 30 oktober van 20.00 tot 22.00 uur start Paul Bröker het nieuwe 
seizoen met de lezing over ‘Kunst en cultuur in de eeuw van de Bour-
gondiërs’. Deze titel is ontleend aan de bijzondere tentoonstelling in 
het Rijksmuseum Amsterdam. Johan Huizinga typeerde de opbloei van 
de kunsten in Bourgondië aan het eind van de 14de - begin 15de eeuw 
in zijn boek als ‘Herfsttij der Middeleeuwen’. De lezing vindt plaats 
op de Schutsmantel in Bilthoven. kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal. 
Info: gnjvannieuwstadt@hetnet.nl 
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 26 oktober
t/m woensdag  november

Special van de week!

    VOORDEEL HELE WEEK

Lamshaas of lamsfilet

Gehaktballen
gepaneerd

Kipfilet
gemarineerd of naturel

100
GRAM 3.75

500
GRAM 6.98

Noten & pinda's

500
GRAM 5.98Schnitzels

gepaneerd of naturel

100
GRAM 2.25Hollandse biefstuk

500
GRAM 11.95

CRUNCHY ROSBIEF MET 
MOSTERD EN PISTACHE 
NOTEN

MARCONA AMANDELEN 
MET ZEEZOUT

100
GRAM 2.75

250
GRAM 4.98VERS GEBRANDE

HUISMIX

SHOARMA
1

KILO 7.98

5
STUKS 5.-

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Eiersalade
Sellerie salade
Filet americain

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Boeren achterham

3 x 100
GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

VLEESWAREN TRIO

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

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

500
GRAM 5.25

TYNJETALER
BOEREN ZOETE KAAS

500
GRAM 6.98 

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

Er is weer boerenkool, 
zuurkool en hutspot!

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier

Nieuw!Nieuw!
Van onze bakker

Vers van de traiteur
• NIEUW! - Kipstoof

met mosterd en groenten, 
samen met groenterijst
of gebakken aardappels

€ 1,49
 100 gram

• Wildgoulash met garnituur € 1,75
 100 gram

• Witlof ham-kaas-schotel € 0,99
 100 gram

Extra zoete

Ananas
nú per stuk € 1,49

Hollandse prei
héél kilo € 0,69

Vers gesneden

Soepgroente
fijn of grof

zak 400 gram € 1,99

Maartensdijkertje

op de vloer gebakken
desem-rozijnenbrood

nú € 3,50

Chocolade-
letters!
• Melk en puur
• Handgemaakt

• Vers gesneden
Boerenkool € 1,39

250 gram

• Vers gesneden
Meloenmix € 2,99

megabak 500 gram

• Moussaka € 1,25
100 gramZATERDAG: VERSE SUSHI VANAF 10.30 UUR

Mooie

nú per stuk € 1,49
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Donderdag 2 november viering Allerzielen
door Walter Eindhoven

Op initiatief van de Raad van Kerken De Bilt e.o., gemeente De Bilt en Tap Dela Uitvaartzorg is 
er donderdagavond 2 november weer gelegenheid om overleden dierbaren op bijzondere wijze 
te gedenken. De bijeenkomsten vinden plaats op begraafplaats en crematorium Den en Rust en 

in de Opstandingskerk, in combinatie met begraafplaats Brandenburg te Bilthoven.

‘Op deze dag wordt onze verbonden-
heid met de overledenen herdacht’, 
vertelt Joke Temming, evenemen-
tencoördinator bij coöperatie Dela. 
Al meer dan duizend jaar vieren de 
katholieken deze dag in november. 
In 998 bepaalt abt Odilo, afkomstig 
uit één der verbonden kloosters met 
Cluny, dat op de dag na Allerheili-
gen, de gestorvenen op bijzondere 
liturgische wijze herdacht moeten 
worden. In de veertiende eeuw werd 
deze herdenkingsdag algemeen in 
de Rooms-Katholieke Kerk. De Lu-
therse Kerk herdenkt haar gestor-
venen op Eeuwigheidszondag, ook 
in november. Deze dag vindt altijd 
plaats op de laatste zondag voor het 
begin van de Advent. Tegenwoordig 
herdenkt de Katholieke kerk, samen 
met de Protestanten, de overledenen. 

Brandende kaars
‘Sinds 2009 zijn wij verantwoorde-
lijk voor de viering van Allerzielen 
in de gemeente De Bilt. Het eerste 
jaar kwamen 45 mensen op ons eve-
nement af, vorig jaar waren reeds 
meer dan 500 mensen aanwezig en 
dit jaar hopen wij natuurlijk op nog 
meer belangstellenden’, vertelt Tem-
ming. Door alle brandende kaarsen 
ziet de begraafplaats er heel sfeervol 
uit. Maar voordat iedereen met een 
brandende kaars naar het graf van 
zijn of haar geliefde gaat, vindt een 
dienst plaats in de aula van Den en 
Rust, begeleid door Cees Baan of in 
de Opstandingskerk, begeleid door 
dominee Harold Oechies. ‘Tijdens 
de bijeenkomst in de ontmoetings-
ruimte worden teksten en gedichten 
afgewisseld met harpmuziek, ge-
speeld door Marjan de Haer in de 

aula van Den en Rust en door Mieke 
Snoek in de Opstandingskerk, met 
als thema: verlies, troost en vooruit-
zicht’.

Koud en nat
Bij de uitgang van de aula worden 
kaarsen uitgereikt en kan naar het 
graf of de urn worden gelopen, in 
groepjes of alleen. ‘Op Den en Rust 
staan ongeveer 2.000 fakkels, ver-
spreid over de hele begraafplaats. 
Ook op Brandenburg vindt een bij-
eenkomst plaats. Alle paden zijn ver-
licht, zodat iedereen de weg eenvou-
dig kan vinden op de begraafplaats. 
Natuurlijk kan het al best koud en nat 
zijn in november en daarom hebben 
wij voor onze gasten een tent opge-
zet, waar zij warme chocolademelk 
of glühwein kunnen verkrijgen. Bij 
terugkeer in de ontmoetingsruimte of 
in de hal van de kerk is iedereen vrij 
om nog wat na te praten met elkaar 
onder het genot van koffie of thee’, 
vervolgt Temming. 

Afstemming
Locatiesmanagers Arie van Lunte-
ren en Aart van Neerbos zijn verant-
woordelijk voor het goed verlopen 
van de avond. Zij zorgen niet alleen 
voor de inrichting van de aula, maar 
ook moet de hele begraafplaats netjes 
zijn, zorgen zij dat 2.000 brandende 
kaarsen langs de paden staan en zor-
gen zij voor voldoende olie. Ook alle 
voordrachten moeten kloppen met de 
harpmuziek, zodat alles op elkaar is 
afgestemd. Beide managers hopen op 
deze manier het nabestaanden naar de 
zin te maken. Bij beide begraafplaat-
sen is de ontvangst vanaf 17.00 uur, 
de dienst begint om 17.30 uur en de 
gang naar het graf met kaars begint 
om 18.00 uur. Op Den en Rust vindt 
ook nog een tweede bijeenkomst 
plaats, vanaf 18.00 uur. Deze begint 
dan om 18.30 uur en de gang naar 
het graf vangt dan aan om 19.00 uur. 
Voor beide locaties geldt dat iedereen 
van harte welkom is, ook als men 
geen of een ander geloof aanhangt. 

Arie van Lunteren (l), Joke Temming (m) en Aart van Neerbos (r) hopen 
op een grote opkomst tijdens Allerzielen.

Geen 4e kliko
De fractie Schlamilch in de Biltse gemeenteraad heeft twijfels over het nieuwe afvalbeleid, dat 
op stapel staat in De Bilt. In de media verschijnen steeds meer berichten dat het scheiden van 

afval bij de mensen thuis (‘voor-scheiden’) veel minder efficiënt en milieuvriendelijk is dan het 
zgn. ‘na-scheiden’, dus achteraf in een afvalinstallatie. 

Maar het voor-scheiden is nu net 
datgene wat de gemeente De Bilt 
vanaf volgend jaar wil gaan uitbrei-
den. Schlamilch (Forza) wil uitstel 
van het nieuwe beleid, totdat nader 
onderzoek is gedaan. ‘Diverse re-
cente (wetenschappelijke) praktijk-
onderzoeken naar de effectiviteit, 
efficiëntie en milieuaspecten van 
afvalscheiding hebben aangetoond 
dat na-scheiden van plastic afval aan-
zienlijk betere resultaten oplevert dan 
de nu gehanteerde bronscheiding’, 
zegt Peter Schlamilch. ‘Ook is deze 
‘na-scheiding’ goedkoper en milieu-
vriendelijker. Machines kunnen dit 
afval vele malen beter scheiden dan 
mensen, zo blijkt ook uit een lopend 
groot Amsterdams project.’

Capaciteit
‘Wellicht is het zo dat er momenteel 
nog te weinig capaciteit voor na-
scheiding is’, gaat Schlamilch verder. 
‘Maar ik heb toch sterk het idee dat 
na-scheiding de toekomst heeft. Het 
CPB concludeert dat vooral de hui-
dige wijze van scheiden van plastic 

peperduur is en nauwelijks iets op-
levert voor ons milieu. Ik roep het 
College dus op om nogmaals goed 
onderzoek te doen naar de mogelijk-
heden, en de enorme investering die 
we binnenkort gaan doen te herover-
wegen, ook omdat uit een enquête in 
2016 bleek dat het draagvlak bij de 
Biltse bevolking voor ‘nóg weer een 
container’ beperkt is en niet onnodig 
op de proef moet worden gesteld. 
Bovendien gaat dit plan de gemeen-
schap zo’n 1,5 miljoen kosten, veel 
geld dat wellicht beter kan worden 
ingezet, ook voor het milieu.’

VVD
In navolging van Schlamilch roept nu 
ook de fractie van de VVD het col-
lege van burgemeester en wethouders 
op om de invoering van een vierde af-
valcontainer in de gemeente De Bilt 
te ‘parkeren’. Woordvoerder Chris-
tiaan van Nispen tot Sevenaer: ‘Uit 
recente onderzoeken is gebleken dat 
scheiden aan de bron lang zo effec-
tief niet is. De laatste maanden krijgt 
de fractie van de VVD De Bilt steeds 

meer berichten van toonaangevende 
wetenschappers (bv. Professor Gra-
dius en het CPB) en mensen uit het 
vakgebied, dat scheiden aan de bron 
(voor-scheiding) lang niet zo effectief 
is als de diverse overheden ons willen 
laten geloven. Na-scheiding kan be-
ter, efficiënter en dus goedkoper dan 
de huidige plannen van het college. 
Het zijn andere fracties die dit beleid 
doordrammen’.  aldus Christiaan van 
Nispen tot Sevenaer. ‘Wij willen dat 
het college nog eens goed gaat praten 
met betrokken partijen en deskundi-
gen over de realiteit van de plannen 
afgezet tegen alle recentelijke rap-
porten. Tegen dit verzoek kan geen 
enkel reëel denkend raadslid zijn’. 
De coalitie heeft ons altijd voorge-
houden dat door scheiding van het 
afval bij de bron dit een kostenbespa-
ring zou opleveren. Dit zien wij nog 
niet gebeuren en de ergernis onder de 
bevolking neemt alleen maar toe. In 
de komende raadsvergadering van 
donderdag 26 oktober zal de VVD 
De Bilt deze motie van fractie Schla-
milch dan ook medeondertekenen’.

Meditatieve 
herfstwandeling 

door Walter Eijndhoven

Wie een keer in stilte wil wandelen, is zondag 5 november van 
harte welkom om mee te gaan. De wandeling start om 9.15 uur, 

vanaf de OLV kerk in Bilthoven. Na een aandachtsoefening ‘van 
hoofd naar hart’ en een korte meditatie, gaat de wandelgroep van 

start. Het thema van de stiltewandeling is ‘loslaten’. 

‘Om geheel in sferen te geraken, begint de groep eerst met een korte 
meditatie, om alles te kunnen loslaten in jezelf. Dit is ook het thema 
van de wandeling: het loslaten van je eigen gedachten’, vertelt één van 
de organisatoren van de wandelgroep Brigitte Giesen-Geurts. ‘Daarna 
start de wandeling in stilte; het is dus de bedoeling, dat het eerste ge-
deelte van de wandeling ook echt in stilte verloopt en je in jezelf keert’, 
vult mede-organisator Martin Meijer aan. Volgens deelnemers van eer-
dere wandelingen doet zo’n wandeling echt iets met je geest, je komt 
tot rust en eventueel gepieker verdwijnt als sneeuw voor de zon en wie 
wil dat nou niet? Na de wandeling begint iedereen dus weer fris aan de 
nieuwe dag.

Mooie gesprekken
Tijdens de tweede helft van de tocht kunnen deelnemers, twee aan twee, 
met elkaar in gesprek gaan. Uit eerdere ervaringen van de organisa-
tie blijkt dat contacten tussen wandelaars kunnen leiden tot mooie ge-
sprekken. ‘De wandeling besluiten 
wij daarom als ‘Emmausgangers’, 
zij spraken met elkaar over wat 
was voorgevallen (Lucas 24-14)’, 
vertelt Giesen-Geurts. ‘Door dit 
soort gesprekken komen mensen 
nader tot elkaar’. De verwach-
ting is rond 11.15 uur weer terug 
bij de kerk te zijn, met koffie en 
koek. Voor wie interesse heeft: de 
wandeling start om 9.15 uur bij 
de OLV kerk, Gregoriuslaan 8 in 
Bilthoven. Iedereen is van harte 
welkom. Aanmelden kan via de 
mail: secretariaatolvbilthoven@
gmail.com. De tocht wordt bege-
leid door Joke Litjens, voormalig 
omroeppastor bij RKK/KRO.

Brigitte Giesen-Geurts en Martin 
Meijer hopen op een grote groep 

wandelaars.

50 jaar getrouwd

Sari en Wim de Bruijn (Julianalaan in Maartensdijk) waren afgelopen 
week vijftig jaar getrouwd. Zij 
werden verrast door hun kinderen 
en kleinkinderen met ballonnen en 
versieringen voor het huis. 

advertentie

Iets te 
vieren?

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15, 
info@parelpromotie.nl

Bestel bij ons
de uitnodigingen!

advertentie



Wilt u ook adverteren
in De Vierklank?

Dat kan!
Bel 346 21 19 92

of mail info@vierklank.nl
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Geweldig
Wasresultaat!

Gegarandeerd!

Geluids
arm

Geluids
arm

MET 
3 JAAR 

GARANTIE

VINK GAAT VOOR

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459www.vinkwitgoed.nl
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails. Daarom rijdt in de 
nachten van 3 tot 6 en 7 op 8 november op het traject
Utrecht CS - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de 
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden 
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/slijptrein.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245(gratis).

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

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

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Guess
Seductive for women
Eau de toilette 75 ml.

Guess
1981 for men

3.- KORTING
Bijv. eau de toilette 50 ml.

43.- 40.- 

53.38

13.99

NIEUW!

ER ZIJN WEER

AMANDELSTAVEN

FRIES SUIKERBROOD

nu

€ 2,25

ALLEEN DIT WEEKEND 
van € 5,25 nu

€ 4,25

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

In november en december:
AROMA TOUCH behandeling van 1 uur
van € 59,95 NU voor maar € 49,95 
En bij aanschaf van een abonnement
betaald u slechts € 47,95
 
Bel om een afspraak te maken.

Flinke
korting
in deze donkere 

maanden

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

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site, 
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

 NIEUWS AGENDA ARCHIEF ADVERTEREN BEDRIJVEN REAGEREN NIET ONTVANGEN CONTACT

Dierenkliniek De Bilt BV
Alfred Nobellaan 441 DE BILT 030-2205588 info@dierenkliniekdebilt.nl
Ons doel is uw huisdier een zo lang en gelukkig mogelijk leven te geven 
en dat doen we graag samen met u. [lees meer]

Vink Witgoed BV
Pr. Christinastraat 3 WESTBROEK 0346-281459 info@vinkwitgoed.nl
Service staat bij ons hoog in het vaandel. Groot assortiment, vaak nog 
levering dezelfde dag. [lees meer]

Kwaliteitsslagerij Van Loo
Hessenweg 183 DE BILT 030-2203813 info@slagerijvanloo.nl
Verse producten, dagelijkse productie en intensieve kennisoverdracht 
maakt winkelen bij ons tot een speciale belevenis. [lees meer]

KIK accountants & belastingadviseurs
Groenekanseweg 246a GROENEKAN 0346-213736 info@kikaccountants.nl
Een betrokken organisatie met een enorme hoeveelheid vakkennis op 
het gebied van (salaris)administratie, accountancy en belastingen. 
[lees meer]

Brasserie Vink
Biltsestraatweg 102 Utrecht 030-2760925 info@brasserie-vink.nl
In onze klassiek Frans georiënteerde keuken werken wij met verse ingre-
diënten van het seizoen, die zoveel mogelijk uit de buurt komen en vaak 
biologisch zijn. [lees meer]

brasserie
ink
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Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

Wereldwinkel Maartensdijk in Dijckstate 
elke 3e zaterdag van de maand van 
10.00–14.00 uur

Nu 20% korting
op alle kaarsen en windlichten

advertentie

Werkzaamheden
aan het Verloren Kerkhof

Een ouderwetse ‘dodenakker’, bestemd voor ‘andersdenkenden’
door Henk van de Bunt

‘Samen buiten aan de slag’ kan op 4 november op de Natuurwerkdag. In de provincie Utrecht 
coördineert Landschap Erfgoed Utrecht meer dan 40 locaties, waar mensen mee kunnen doen. 
Eén bijzondere plek is het Verloren Kerkhof op de Eijckensteinselaan in Maartensdijk. Het is 
een cultuurhistorisch monument, ter nagedachtenis aan de hier begraven zwervers en aan de 

onderduikers uit WOII. Er staan 8 eiken op de zeer oude begraafplaats uit 1896. 

Op deze locatie kan worden meege-
holpen met het verwijderen van vo-
gelkers. Een toegangshek, een ge-
denksteen, eikenbomen, een aarden 
wal en wat paaltjes markeren deze 
bijzondere plek met zijn intrigeren-
de naam. Het ‘Verloren Kerkhof’ 
is in 1874 aangelegd. De beide be-
graafplaatsen van Maartensdijk wa-
ren uitsluitend bedoeld voor leden 
van de Hervormde kerk en Rooms-
katholieken werden in die tijd be-
graven in Utrecht, maar wat moest 
er gebeuren met bijvoorbeeld over-
leden daklozen en zwervers die niet 
tot een bepaald kerkgenootschap 
behoorden? Eikenbomen vormen 

de enige gedenktekens op Het Ver-
loren Kerkhof, begraafplaats voor 
zwervers en spiritusdrinkers. In 
1874 werd de begraafplaats aan-
gelegd. Gedeputeerde Staten van 
Utrecht hadden daartoe besloten 
omdat er in de regio dus geen alge-
meen kerkhof bestond.

Namen
Op 24 november 1871 kocht de 
gemeente Maartensdijk een stuk 
bosgrond van 100 roede -ongeveer 
1600 vierkante meter- van mr. F. N. 
M. Eyck van Zuylichem aan de Vi-
anens Steeghe (de tegenwoordige 
Eijckensteinselaan), op de grens 
van Maartensdijk en Bilthoven. In 
de eerste helft van de twintigste 
eeuw is er een aantal begrafenissen 
geweest. Hoeveel is niet precies 
bekend. Dorpshistoricus Koos Ko-
lenbrander vertelt: ‘Oudere mensen 
in de omgeving kunnen zich wel 
herinneren, dat de veldwachter en 
de gemeentewerker soms met een 
handkar lichamen van zwervers 
en daklozen naar de begraafplaats 
brachten. Maar hoe vaak dat ge-
beurd is? Mij werden ooit de namen 
genoemd van drie mensen: Betje 
Bitter, Bram Hommesbart en Dirk 
de Korstkop. Omdat het bijnamen 
zijn, is dat nooit officieel beves-
tigd. Het waren de Swiebertjes van 
Bilthoven. Het is ook niet vast te 
stellen op grond van zerken op hun 

graven. Die zijn er namelijk niet. 
Een eikenboom was goed genoeg 
als gedenksteen’. 

Onderduiker
‘Op dit schooierskerkhof zijn tot 
aan W. O. II zes à zeven mensen 
begraven’, weet lokaal-historicus 
Koos Kolenbrander. Met een beetje 
fantasie zou je kunnen zeggen dat er 
een stukje mens zit in de bomen, die 
boven de graven zijn gaan groeien. 
Kolenbrander deed onderzoek naar 
de verhalen rond het bosperceel van 
veertig bij veertig meter. In stilte 
werden ze begraven. Een van hen 
had een schurftig hondje. Nadat 
zijn baasje was begraven, werd het 
dier doodgeschoten. Kolenbrander 
vervolgt: ‘Daarnaast kan ik nog 
noemen Mordechai Kan. 

Dat was een Joodse onderduiker 
die in 1944 overleed. De familie bij 
wie hij verbleef, legde zijn lichaam 
langs de spoorlijn. Daar werd 
het gevonden door de gemeente. 
Vrachtrijder Willem Boshuis ver-
voerde de kist met het lichaam op 
een boerenwagen, getrokken door 
twee zwarte paarden. Gemeente-
werker Bertus van der Heiden liep 
met de fiets in de hand naast de kar. 
Kan werd begraven op het Verloren 
Kerkhof, dat toen ook bekend stond 
onder de namen Schooierskerkhof 
en Zwerverskerkhof’. 

Opknappen
Na de Tweede Wereldoorlog raakte 
het kerkhof in verval. Degenen, 
die tegenwoordig over het bosper-
ceel lopen, zien zo’n veertien eiken 
staan. Dat zijn de enige herinnerin-
gen aan de overledenen. Hoewel, 
wie goed kijkt, ziet in de verhogin-
gen aan de rand van het terrein de 
restanten van de vroegere aarden 
wal. Maar dan heb je het ook wel 
gehad. De dodenakker springt veel 
minder in het oog dan het recrea-
tieterrein met de houten bankjes 
erachter en de parkeerplaats ervoor. 
De vervallen staat van het terrein 
is in 2002 de Historische Vereni-
ging Maartensdijk en de Vereniging 
Hart voor Groen een doorn in het 
oog. Daarom zorgden zij voor een 
opknapbeurt, en zorgden zij ervoor 
dat de oorspronkelijke vorm van 

het kerkhof weer duidelijk zicht-
baar werd. Kroon op het werk was 
de plaatsing van een kopie van het 
oorspronkelijke toegangshek dat 
hier tot 1945 heeft gestaan. Het ge-
meentebestuur van De Bilt had een 
subsidie van ruim 1000 euro voor 
de restauratie uitgetrokken omdat 
zij ‘cultuurhistorische elementen 
in het landschap weer herkenbaar 
maakt’.
Samen aan de slag op de Natuur-
werkdag. Geïnteresseerd om samen 
met buren, vrienden of familie bui-
ten een dag aan de slag te gaan en 
zo bij te dragen aan jouw groene 
omgeving? Kijk dan op www.na-
tuurwerkdag.nl voor meer informa-
tie over locaties en activiteiten bij 
jou in de buurt en meld je aan. Zelf 
een werklocatie aanmelden is ook 
mogelijk.

In 2002 is het ‘Verloren Kerkhof’ 
opgeknapt en weer zichtbaar 
gemaakt door onder andere het 
toegangshek en een gedenksteen 
te plaatsen. Op de steen: ‘Ter 
gedachtenis aan de hier begraven 
zwervers en aan de onderduikers 
uit WO II’. 

Het Verloren Kerkhof ligt aan de rand van Bilthoven, naast de 
parkeerplaats van Recreatieterrein De Leijen, aan de Eijckensteinselaan.

De Eijckensteinselaan is een zijweg van de Nieuwe Weteringseweg, de 
provinciale weg tussen Soest en Utrecht.Het Wachten

Deze kleine voorstelling met gedichten en muziek vindt plaats op zaterdagavond 4 november. 
‘Het Wachten’ is gebaseerd op het gedicht ‘Het wachten op de halte’ van Judith Herzberg.

Het script is van de hand van Ineke de Jongh.

Een man staat bij de halte. Zijn 
gedachten vliegen alle kanten uit. 
Van verleden naar heden en weer 
terug. En aldoor is er de vraag: 
Nog even wachten of toch maar 
een taxi nemen? Bilthovenaar 
Fred van Dijk speelt de 

wachtende man en zegt een tien-
tal gedichten; Peter Boss zegt 
‘Het wachten op de halte’. Een 
gelegenheidsensemble, bestaande 
uit Marijke de Groot, Marjolein 
van Amerongen en Eric Nagel-
kerke, brengt een aantal liedjes. 

‘Het Wachten’ is een eenmalige 
voorstelling, te zien op 4 novem-
ber om 20.00 uur in Zalencentrum 
De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 
49b in De Bilt.
Kaarten te reserveren via
depassanten@gmail.com

Première in Het Weeshuis van de Kunst
Vrijdag beet Thailo en zijn band 
het spits af met een optreden in 
Het Weeshuis van de Kunst in het 
voormalige buurthuis ’t Hoekie in 
De Bilt. Het programma bestond uit 
een mix van klassiek, jazz en we-
reldmuziek. De bezoekers voelden 
zich duidelijk op hun gemak in de 
gezellige huiskamer van het Wees-
huis en reageerden enthousiast 
op de muzikale verkenningen van 
Thailo en zijn band. Na het optre-
den was er nog volop gelegenheid 
om met elkaar na te praten en te ge-
nieten. (Frans Poot)

Thailo en zijn band
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Voordeel

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

650

199159

500

Geldig van donderdag 26 t/m zaterdag 28 oktober 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jeanbalmont 
wijnen

2 � essen

Goudeerlijk 
korn brood

per stuks

Mandarijnen

net van 1kilo

Shoarma
bak 900 gram

+ gratis pita 
broodjes
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Specialisten in esthetiek, restauratieve en implantologische behandelingen

Mondzorg De Bilt breidt uit

Burgemeester de Withstraat 59-c
3732 EJ  De Bilt - T 030-2512105
balie@mondzorgdebilt.nl

kleinschalige praktijk
3 betrokken tandartsen
2 mondhygiënisten

Zaterdag 11 november
10.00 uur - 14.00 uur

Gratis controle en
Oral-B goodiebag bij

inschrijving

advertentie

Dorp met geschiedenis in gemeente 
zonder verleden

door Henk van de Bunt

In Westbroek zal er van 7 tot en met 11 november in Molen de Kraai een tentoonstelling worden 
gehouden over het ontstaan en de geschiedenis van Westbroek. Met historicus Anne Doedens duiken 

wij in de geschiedenis van deze ‘oudste kern’ van de jonge gemeente De Bilt. 

Anne Doedens vertelt: ’De fietser 
van Groenekan naar Maartens-
dijk, die even voorbij de rotonde 
bij Persyn om zich heen kijkt, 
ziet aan de oostzijde een spoor-
weg en een autobaan van 20ste 
eeuwse makelij. Naar het noorden 
en zuiden toe kan hij de laat-ne-
gentiende eeuwse forensendorpen 
Hollandsche Rading en Groene-
kan vermoeden. Zichtbaarder zijn 
historische verschijnselen van 
aanmerkelijk oudere datum. Het 
veendorp Westbroek en de boe-

renbuurt Achttienhoven liggen in 
het zuidwesten. Het torentje van 
Maartensdijk is in het noordoos-
ten te zien. Aan de westkant ligt 
de immense vrije ruimte van wei-
landen zover het oog kan zien. 
Ook deze zijn mensenwerk, op de 
wildernis veroverd vijf eeuwen 
geleden of meer’.

Annexatiedrift
In december 2001 publiceerde 
Doedens in De Biltse Grift een ar-
tikel over de dorpen, die samen de 

geschiedenis van De Bilt vormen: 
‘Deze gemeente is historisch ge-
zien een willekeurige samenvoe-
ging van kernen en gebieden die 
ieder hun eigen ontwikkeling en 
belang hadden. In dat verleden 
lagen de dorpen, die samen de 
geschiedenis van onze gemeente 
vormen, voor de inwoners te ver 
van elkaar om een gevoel van 
nauwe wederzijdse betrokken-
heid te kunnen veronderstellen. 
Maartensdijk bijvoorbeeld lag 
volgens een plaatsbeschrijving uit 

het midden der achttiende eeuw 
een uur gaans van Westbroek 
verwijderd. Het waren invloeden 
van buitenaf, die tot de vorming 
leidden van het huidige, zo wil-
lekeurig ontstane bestuurlijk con-
glomeraat. 
Men denke aan de annexatiedrift 
van de stad Utrecht sedert 1911. 
Dit leidde tot de inlijving van een 
groot stuk van de gemeente in 
1954. De in 1957 plaatsvindende 
annexatie van Westbroek door 
Maartensdijk kwam hier uit voort: 
deze was nodig om de gemeente 
‘levensvatbaar’ te houden’. Ook 
Joost van der Spek schrijft hier-
over in ‘Van Oostbroek tot West-
broek’ (2007): ‘Al sinds 1911 
aasde de grondhongerige stad 
Utrecht op grondgebied van haar 
buren enz...’

Jaartallen
Anne Doedens noemt op verzoek 
feiten en jaartallen over de alle-
roudste geschiedenis van West-
broek: ‘Ik maak daarbij gebruik 
van stukken uit publicaties die 
ik uitgaf of waaraan ik meewerk-
te. Over de prehistorie: Bij de 
Amersfoortse Hogeweg zijn kui-
len met houtskoolresten gevon-
den van meer dan 8000 jaar oud, 
afkomstig uit de middensteentijd. 
In dezelfde tijd bivakkeerden ook 
in Utrechts midden, bij Groene-
kan en de Westbroekse Kooidijk, 
jagers en verzamelaars. En bij de 

ontginningen vanaf de late elfde 
eeuw. Het bezit van Oostbroek en 
van de Heren van St. Jan stamde 
in zowel Oost- als Westbroek 
vooral uit de elfde en vroege 
twaalfde eeuw. Uit ‘Henrica van 
Erp’ citeert Doedens: ‘De troepen 
van de Gelderse hertog bleven 
onrust zaaien in de omgeving van 
Vrouwenklooster. In maart 1523 
was er sprake van overlast door 
de soldaten van de hertog die in 
Westbroek en omgeving gelegerd 
waren.

Slag
En met betrekking tot c.q. over 
de Slag bij Westbroek vertelt 
Doedens: ‘Tussen 1470 en 1474 
woedde in het Sticht een eerste 
burgeroorlog, gevolgd door een 
tweede in 1481-1483. Deze twee-
de oorlog (of Stichtse Oorlog) 
was niet alleen een grensconflict 
tussen Utrecht en Holland, maar 
ook een treffen tussen de lands-
heer en de opstandige burgers van 
Utrecht. De Slag bij Westbroek 
(1481) werd gewonnen door de 
landsheer. Deze veldslag is afge-
beeld op de beroemde muurschil-
deringen uit de vroege zestiende 
eeuw in de Westbroekse kerk. De 
openingstijden van de expositie 
zijn dinsdag (7-11), woensdag 
(8-11) en donderdag (9-11) van 
14.30 tot 17.00u. Vrijdag (10 -11) 
van 14.30 tot 21.00u en zaterdag 
(11-11) van 10.00 tot 17.00u. 

Dr. Welfferweg 27 verzendt de ‘Groeten uit Achttienhoven’ (uit de digitale verzameling van Rienk Miedema).

In 1954 worden restanten van Achttienhoven en Westbroek samengevoegd tot één gemeente, die maar drie 
jaar bestaat. In 1957 wordt het grootste deel bij Maartensdijk gevoegd en het andere (zuidelijk) deel komt bij 
Maarssen (foto uit 1941 van Karien Scholten).

Burgemeester bezoekt 
Wereldwinkel

Burgemeester Sjoerd Potters komt op woensdag 1 november van 14.00 
tot 15.30 uur kennismaken met de Wereldwinkel in De Bilt aan de Hes-
senhof 9. Medewerkers zullen hem rondleiden en alles vertellen over 
eerlijke handel en de achtergrond van de producten; en over de dage-
lijkse praktijk van het wereldwinkelwerk. Het bezoek van de burge-
meester vindt plaats midden in de Nationale Fairtrade Week. Daarom 
zal hij tijdens zijn bezoek aan de Wereldwinkel van de gelegenheid 
gebruikmaken om de vernieuwde website van de Biltse Fairtrade Ge-
meente campagne (www.fairtrade-debilt.nl) in werking te stellen. De 
Fairtrade Week wordt daarnaast gevierd door middel van speciale aan-
biedingen in de Wereldwinkel en ook in veel supermarkten.Burgemeester Sjoerd Potters op bezoek

Mevrouw van de Brink, woonach-
tig bij woon- zorgcentrum Welte-
vreden, locatie van De Bilthuysen 
is goed op de hoogte van de actu-
aliteit. Zij had in de krant gelezen 
dat de burgemeester van De Bilt, 
Sjoerd Potters, de inwoners van 
onze gemeente graag wilde leren 
kennen. In het bijzonder ook be-
woners van zorginstellingen. 

Mevrouw van de Brink kon met 
die oproep haar wens in vervul-
ling laten gaan. Zij nodigde de 
burgemeester uit om kennis te 
maken met haar en haar colle-
ga-bewoners van Weltevreden. 
Donderdag 19 oktober werd haar 
wens ingewilligd. Mevrouw van 
de Brink vond het fantastisch, 

dat hij de moeite heeft genomen 
op bezoek te komen. Maar ook 
de andere bewoners bleven niet 
onberoerd: ‘Wat een leuke man’, 

was achteraf een veelgehoorde 
uitspraak. 

(Liselotte de Bruijn)

Sjoerd Potters luncht samen met de bewoners van Weltevreden.

Herfstkleurentocht
Woensdag 8 november is er een Herfstbustocht, georganiseerd door 
en om 11.00 uur vertrekkende vanaf de Opstandingskerk, 1e Branden-
burgerweg 34 te Bilthoven. Het reisdoel is de mooie omgeving van 
Amerongen richting Woudenberg. Er staat een driegangen diner ge-
pland in Woudenberg, waarna de terugreis naar Bilthoven wordt afge-
sloten met een ontvangst in de bijgebouwen van de Opstandingskerk. 
Aanmelden kan bij Henny Ockhuijsen tel. 030 2202458.
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Resultaatgarantie*

Verlies direct tussen 4 en 28 cm 

“Deze behandeling werkt en ik zou die  
iedereen aan willen raden.”

“Het meest geweldige vind ik dat mijn huid  
zo mooi strak is. Echt amazing!!”

“Gelijk na de proefbehandeling was ik  
al in totaal 12 cm kwijt; ongelooflijk!!”

! Lees de rest van de recensies 
op onze Facebookpagina:  
facebook.com/easyslim.nu

Kom ook! En overtuig jezelf!

Deze actie is geldig t/m 30 november 2017 – Let op: vol = vol – *Resulta
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ACTIE
Intake & proefbehandeling 

samen van € 69,- nú voor 

slechts € 25,-

Dit zijn echte recensies van echte 
mensen van onze FB-pagina

Easyslim.nu Bilthoven
bilthoven@easyslim.nu

Bel  06 - 1944 2003 of boek online 
via www.easyslim.nu

Download de Easyslim.nu app 
en boek snel een afspraak!

Simpel!

Easyslim.nu® is een afslank-
studio waar je met hulp van een 
gepatenteerd en geavanceerd 
apparaat plaatselijk afslankt en 
spieren opbouwt.

Door middel van behandelingen met het 
systeem wordt door de ultrasound tech-
niek vet uit de vetcel losgetrild en via het 
lymfestelsel afgevoerd. Tegelijkertijd wor-
den  middels elektrostimulatie spieren 
opgebouwd. Hierdoor wordt ook cellulite 
minder en wordt een slap geworden huid 
weer mooi strak.

Afslanken was nog nooit zo  
easy en leuk!

Bekend van o.a.

1-JARIG 
BESTAAN!

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

CARPACCIO ROLLADE

Herfsttopper: Met o.a. rundvlees, rucola, 

kruidencreme, Parmezaanse kaas.....
100 gram 2,45

KATENHAASJE

Lekker gemarineerd & gekruid. Met o.a. katenspek, 

varkenshaas & kruidenolie; rosé braden
100 gram 1,85

RUNDERBRAADLAPJES

Van de Utrechtse heuvelrug; lekker mals & mager; ca. 

75 minuten braden
500 gram 7,50

MAGRET DE CANETTE

De originele Franse. Met een randje vet. Met gratis een 

lekker bakje grandveneursaus!
100 gram 2,65

LAMS OSSE BUCCO

Voor de echte liefhebbers; met een klein een beentje 

erin: om ca. 2½ uur zachtjes te stoven
100 gram 1,25

KALKOENSTOOFLAPJES

Om te stoven of voor uw ragout. Wordt niet droog; 

verrassend lekker mals! Ca. 90 min.
500 gram 1,15
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 23 oktober t/m zaterdag 28 oktober. Zetfouten voorbehouden.

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

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

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 



 De Vierklank 11 25 oktober 2017

Easyslim.nu Bilthoven al een jaar 
de succesvolste afslank-hit

door Kees Diepeveen

Simone van Haften vertelt enthousiast over haar eerste jaar als franchiser van Easyslim.nu. 
Nadat zij zelf goede resultaten had ondervonden van dit unieke behandeltraject, wilde Simone 

als zelfstandig ondernemer verder met dit concept. 

Simone is heel enthousiast over de 
behandelmethode: ‘Dat is voort-
gekomen uit eigen ondervinding 
en uit identieke resultaten uit mijn 
omgeving. Hierdoor was mijn inte-
resse gewekt en ben ik als franchi-
ser toegetreden tot Easyslim.nu. De 
resultaten van het eerste jaar zijn 
zeer bemoedigend. Tijdens dit jaar 
zijn wij uitgebreid naar 2 apparaten 
en zijn er 2 medewerkers bij geko-
men. We kunnen wel zeggen dat 
de vestiging de afgelopen periode 
een enorme ontwikkeling heeft on-
dergaan. En dat vieren we met een 
mooie jubileum-actie. Steeds meer 
mensen weten de weg naar de stu-
dio te vinden op de prachtige loca-
tie Berg & Bosch aan de Professor 
Bronkhorstlaan in Bilthoven. De 
studio op het terrein is anoniem be-
reikbaar, je kunt er gratis parkeren 
en er is altijd plek.’

Behandeling op maat
Simone: ‘Er heerst bij ons een 
warme, laagdrempelige en vooral 
gezellige sfeer. Niet voor niets ko-
men de meeste mensen ook graag 

bij ons terug. Dat komt door zowel 
de resultaten als de persoonlijke 
aandacht. Easyslim.nu is er voor ie-
dereen, juist ook voor mensen met 
een maatje meer. Samen met haar 
team van enthousiaste medewer-
kers helpt Simone, met veel liefde 
en plezier, iedere dag tientallen 
mensen om hun (afslank-)doel te 
bereiken. We werken zeer klant-
gericht’, aldus Simone. Iedereen 
krijgt bij ons een behandeling op 
maat. Dat begint al bij de intake en 
proefbehandeling, je voelt meteen 
of het iets voor je is.’ 

Werkwijze Easyslim.nu
Via ultrasound worden de vetcellen 
aangepakt en tegelijkertijd worden 
de spieren middels elektrostimula-
tie getraind, zonder kans op bles-
sures. Easyslim.nu is laagdrempe-
lig, niet alleen voor mensen, die 
fanatiek sporten en dat laatste extra 
randje niet weg krijgen, maar ook 
voor mensen, die niet meer actief 
kunnen of willen sporten. Ook helpt 
het bij cellulite. Zowel het afbreken 
van vet als het opbouwen van spie-

ren gebeurt tijdens de behandeling. 
Het apparaat doet het werk, terwijl 
je ontspannen ligt. Zo simpel is het!

Dienstverlening
‘In het verleden ben ik langdurig in 
de luchtvaartbranche en later in de 
zorgsector werkzaam geweest’ ver-
telt Simone, ‘hierdoor kan ik dienst-
verlening, gastvrijheid en zorgerva-
ringen uitstekend combineren en 
komen ze in dit bedrijf samen tot 
bloei. Hoe mooi is dat? Maar ook, 
mede hierdoor, weet ik zo goed wat 
het is om altijd bezig te moeten zijn 
met dingen als je figuur, gewicht en 
vitaliteit. Ik kan hierdoor, als geen 
ander, ‘naast’ mijn klanten staan. 
Hen helpen met deze snelle, simpe-
le afslankmethode’ Simone besluit: 
‘Spijt heb ik nooit gehad dat ik 
hieraan ben begonnen. Integendeel, 
het is de beste stap die ik sinds jaren 
heb genomen. Wat is er nu mooier 
dan dit concept door te geven en an-
deren hiermee te helpen? Het was 
een prachtig en inspirerend jaar’. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk voor 
meer info op www.easyslim.nu 

Simone van Haften van Easyslim.nu Bilthoven in haar behandelruimte 
waar al zoveel cliënten een succesvolle behandeling hebben ondergaan.

Elke statushouder een fiets
Toen Hilda met haar Syrische taalklantjes in Groenekan ging 

fietsen, werd duidelijk dat zij op een stel barrels reden. Buurman 
Dik werd ingeschakeld, de fietsen opgeknapt en nu rijden ze 

beiden op een prima fiets. 

Dik is gepensioneerd en is een begenadigd amateur fietsenmaker, die 
zijn kennis graag gebruikt en met leergierigen deelt. Zo ontstond het 
‘weesfietsenproject’. Het doel is om zoveel mogelijk statushouders in 
de gemeente De Bilt te voorzien van een fatsoenlijke fiets. Men gebruikt 
daarvoor de op last van de gemeente verwijderde fietsen, die gedurende 
enkele maanden niet door de eigenaar zijn teruggehaald. Het opknap-
pen gebeurt in de kleine privéwerkplaats van Dik. Hij wordt hierbij 
geholpen door een statushouder aan wie hij zijn kennis overdraagt. 
De gerepareerde fietsen worden vervolgens afgeleverd bij Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt, die ze op ad-hoc basis, aan statushouders, na 
betaling, ‘uitlevert’. Wie heeft nog een ongebruikte fiets? Meld dat dan 
a.u.b. bij info@weesfietsendebilt.nl. Ook kinderfietsen zijn hard nodig. 

Wethouder Anne Brommersma, Dik v.d. Meent, Hilda van Min en 
Hanneke Eilers van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. 

Nieuwe actie Plusmarkt Bilthoven
door Walter Eijndhoven

Zondag 22 oktober startte de Plusmarkt uit Bilthoven een nieuwe actie,
samen met Hockeyclub SCHC. Van alle 750 jeugdspelers zijn foto’s genomen.

Klanten van de Plusmarkt krijgen bij tien euro aan boodschappen een zakje met plaatjes.
De actie duurt tot en met 23 december aanstaande. 

Nog voordat de actie met het Bilt-
hovense monopolyspel eindigt, is 
de Plusmarkt alweer bezig met de 
volgende actie. ‘Onze klanten kun-
nen nog tot volgende week bij ons 
sparen voor het monopolyspel. Dan 
is deze actie weer voorbij’, vertelt 
eigenaar Gert Smit. 
‘Het loopt echt als een trein. Zelfs 
vroegere klanten die voorheen in 
Bilthoven woonden en nu in Zeist, 
komen speciaal naar de winkel om 

te sparen voor het monopolyspel, 
maar eind volgende week is het 
echt over en uit’.

Boek met foto’s
Vanaf zondag 22 oktober startte de 
Plus, samen met SCHC, een nieuwe 
actie. De Plusmarkt is al jaren spon-
sor van de hockeyclub in Biltho-
ven. In 2012 hadden zij ook al een 
gezamenlijke plaatjesactie, maar 
na vijf jaar vonden zij het weer 

een keer tijd worden voor een actie 
met nieuwe jeugdspelers. ‘Tijdens 
de doordeweekse trainingen werd 
van alle 750 jeugdleden een foto 
gemaakt. Op de foto staat de naam 
van de speler en in welk team hij/ 
zij speelt’, vertelt Smit. 

Woensdag 25 oktober krijgen alle 
jeugdhocky’ers hun eigen boek uit-
gereikt. De actie duurt tot en met 
zaterdag 23 december.

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

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

Deze week een extra zegel bij:

In Cooperation with Winning Moves             and Hasbro Gaming

Lays Sensations
Mexican peppers&cream, 
Red sweet paprika of
Thai sweet chili.
2 zakken

Geldig van zondag 22 t/m zaterdag 28 oktober

Bavaria 0.0 Original
Fles of blik.
Sixpack

Douwe Egberts 
milk based
Caramel, Cappuccino of 
Latte macchiato. 
Per stuk 

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

Spaar nu supersnel uw
Monopolyspel Bilthoven 
bij elkaar!

Bij 2 pakken of sixpacks
een Monopoly zegel extra

2.49

Bij 2 zakken
een Monopoly zegel extra

2.49

Roosvicee 
fruitwater
Framboos of Tropica.
2 pakken of sixpacks

Bij een sixpack
een Monopoly zegel extra

1.49 Roosvicee 
fruitwater 2.00Douwe Egberts 

Bij 1 pak 
een Monopoly zegel extra

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

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00 plus.nl

KreaDoe winactie
Vijf dagen lang staat de Jaarbeurs in Utrecht tijdens KreaDoe in het 
teken van handgemaakte creaties, verrassende ideeën, leuke workshops 
en zijn er tal van shops met producten en materialen.

Daarnaast worden de nieuwste trends op het gebied van haken, breien, paper 
crafts, home deco, scrapbooking, stempels, mixed media, taarten & cupcakes, 
fashion, tekenen en schilderen, sieraden maken en nog veel meer gepresen-
teerd. Ook worden er diverse demo’s gegeven en kan er kennis worden ge-
maakt met bekende bloggers. Honderden experts staan tijdens KreaDoe klaar 
om alle vragen te beantwoorden en hun kennis te delen. Nieuw dit jaar is 
‘Mama Maakt’: een plein met de leukste doe-het-zelf-projecten voor kers-
verse moeders, oma’s, tantes en vriendinnen.

Tijdens KreaDoe doe je creatieve inspiratie op en zijn er tal van workshops 
te volgen.

Winactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal gratis toegangskaarten beschikbaar. 
Om hiervoor in aanmerking te komen stuur je een mail naar info@vierklank.nl. 
Maandag 30 oktober ontvang je bericht of je tot een van de gelukkigen behoort.

Benefietconcert voor 
molen ‘Geesina’

Op zaterdag 11 november vindt het traditionele benefietconcert ter ondersteu-
ning van de historische Groenekanse korenmolen weer plaats. Evenals vorig 
jaar zal het concert worden gehouden in Huize Voordaan te Groenekan, Groe-
nekanseweg 85. Aanvang 20.00 uur.

Het thema van deze avond is ‘Oost-West, Hemel en Hel´, waarbij onder meer 
Amerikaanse en Russische componenten worden gebruikt. De uitvoerenden 
zijn: Eugène Broecheler, Pauline de Graaf, Frøydis Ihle, Erik Janse, Jan Hil-
bert, Hélène Kalisvaart en Reinder Mulder die zich weer belangeloos inzetten 
voor de Geesina.Toegangsbewijzen zijn te bestellen bij Ineke de Boorder via 
inekedeboorder@hotmail.com of tel. 0346 211845. Voor meer info: info@
geesina.nl. 

Beelden van de Ziel
Op zaterdag 28 oktober organiseert De Woudkapel (Beethovenlaan 21 te Bilt-
hoven) een heerlijke Verwendag voor de ziel. Deelnemers worden ontvangen 
vanaf 10.00 uur met koffie, thee en iets lekkers op de Beethovenlaan 21 in 
Bilthoven. Na het eerste onderdeel genieten de deelnemers van een heerlijke 
vers gemaakte lunch en is er gelegenheid een frisse neus te halen in de tuin of 
de mooie omgeving. Vanaf 14.00 uur begint het middagprogramma, dat duurt 
tot ongeveer 16.00 uur. De bezoekers gaan, zo leert de ervaring van vorig jaar 
met een vergelijkbare opzet, verrijkt en geraakt naar huis.

Aanmelden en kaartverkoop: www.woudkapel.nl Wie alleen een deel van het 
programma bij wil wonen kan contact opnemen met wynekevannouhuys@
gmail.com. Dieetwensen hier ook doorgeven.

Leesgroep literatuur
Op dinsdag 14 november om 14.00 uur is er in Bibliotheek Idea in Bilthoven 
een informatiebijeenkomst over de oprichting van een nieuwe leesgroep. De 
leesgroep kiest uit een door deskundigen opgestelde boekenlijst met heden-
daagse Nederlandse en vertaalde literatuur 6 à 7 boeken per jaar ter bespre-
king. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl. De 
bijeenkomst is gratis en vrijblijvend. Na een informatief gedeelte worden er 
praktische afspraken gemaakt met mensen die in de nieuwe leesgroep willen 
stappen. Aanmelden kan via www.ideacultuur.nl, e-mail: activiteiten@ide-
acultuur.nl of tel. 030 6986572.
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Een droom werd werkelijkheid
door Henk van de Bunt

Voor de Bilthovense journaliste, schrijfster en fotografe Hester de Geus is een droom 
werkelijkheid geworden. Ze publiceerde deze maand het eerste deel van ‘Hannah discovers 

food. Hannah ontdekt het eten’, een reeks meertalige kinderboeken.
Het boek is een lees-, leer- en beeldwoordenboek in één.

Vorig jaar vond Hester de Geus, dat 
de tijd gekomen was om een droom 
te gaan verwezenlijken, die perfect 
samengaat met het moederschap. 
Ze bedacht een concept, waarbij 
een combinatie van taal en beeld 
zorgt voor een reeks educatieve 
kinderboekjes. 

Eten
In het eerste deel van ‘Hannah dis-
covers food. Hannah ontdekt het 

eten’, maakt Hannah kennis met 
verschillende soorten groenten en 
fruit. Het is een lees- en leerboek, 
dat kan worden voorgelezen aan de 
allerkleinsten. Het bevat een beeld-
woordenboek met duidelijke foto`s 
van maar liefst 44 soorten groenten 
en 29 soorten fruit. Hester vertelt: 
‘Het voelt goed om nu echt iets 
tastbaars in handen te kunnen heb-
ben. Ik wilde graag een boek waar-
van kinderen en volwassenen iets 

zouden kunnen leren en dat is denk 
ik gelukt. Het is voor iedereen die 
op een leuke manier één of meer-
dere talen wil leren. En handig voor 
op vakantie, als naslagwerk’. 

Talen
‘Hannah discovers food’ is tweeta-
lig, (Engels- Nederlands) en door 
meerdere onderwijskundige ‘native 
speakers’ gecontroleerd. Een boek 
dus, dat echt als leerboek kan wor-

den gebruikt. Het is in principe ge-
schreven voor kinderen, maar door 
het leerzame karakter eigenlijk 
voor alle leeftijden geschikt. Het 
is de bedoeling dat het boek ook in 
het Duits Nederlands, Frans Neder-
lands, Engels Duits, Engels Frans 
en Duits Frans verschijnt. Hester 
vervolgt: ‘Ik hoop, dat niet alleen 
kinderen wat aan mijn boeken zul-
len hebben, maar ook anderen, die 
op een leuke manier willen leren 
over onderwerpen uit het dagelijks 
leven. Ik sprak onlangs een Engel-
se, die erg blij was dat het boekje 
was verschenen, omdat ze nu sa-
men met haar kleinzoon een boek 
kan lezen. Hij leert Engels van haar, 
zij Nederlands van hem. Dat geldt 
natuurlijk ook voor anderen die in 
Nederland komen wonen en Neder-
lands willen leren’. 

Leren
De combinatie van de twee talen 
onder elkaar en de beelden zorgen 
ervoor dat de nieuwe taal heel ge-
makkelijk geleerd kan worden, 
helemaal voor de vele mensen, die 
visueel zijn ingesteld. Het is de be-
doeling dat binnen de boekenreeks 

de meest gangbare onderwerpen 
uit het dagelijks leven zullen wor-
den behandeld, beginnend met ons 
voedsel. Tot slot geeft Hester aan 
heel blij te zijn, dat het eerste deel 
nu eindelijk is verschenen. Zij ver-
telt: ‘Ik heb alles zelf gedaan, dus 
het is precies geworden zoals ik 
het wilde hebben. Kleurrijk, hand-
zaam en leerzaam. Het uitdenken 
van het concept en de uitvoering en 
vormgeving ervan hebben veel tijd 
gekost, maar nu dat eenmaal is af-
gerond zijn de volgende delen een 
stuk eenvoudiger te maken’. Het 
boek is verkrijgbaar bij verschillen-
de boekhandels, waaronder Boek-
handel Bouwman in De Bilt. Het 
boek is ook rechtstreeks te koop via 
de website van de schrijfster. Kijk 
dan voor meer informatie en om te 
bestellen op www.degeusproduc-
ties.com. 

Hester de Geus bij Boekhandel Bouwman in de Bilt.

Theatrale uitwisseling 
Dit jaar bestaat de stedenband De Bilt - Coesfeld 40 jaar. Ter ere hiervan heeft Stichting 
Jumelage De Bilt-Coesfeld, KunstenHuis De Bilt uitgenodigd voor een uitwisseling met 
de musicalschool ‘Freilichtbühne Coesfeld’. Dit is één van de educatieve en sportieve 

uitwisselingen die in 2017 plaats hebben gevonden in beide gemeenschappen
in het teken van het jubileum.

Op zaterdag 7 oktober reisden 
leerlingen van de afdelingen Dans 
en Theater van KunstenHuis naar 
Coesfeld af om daar een dag met 
workshops en rondleidingen te 
volgen, tezamen met leerlingen 
van de Duitse musicalschool. De 
twee scholen hebben elkaar kun-
nen inspireren door een kijkje 
te nemen achter de schermen en 
elkaars werkwijze te ervaren. Do-
cente Maike van der Vring gaf 
de theaterworkshop, waarin ze 

verschillende oefeningen deden 
en werkten met een Duitse tekst. 
Daniela Vogel van de Freilicht-
bühne gaf een dansworkshop: ‘De 
jongeren waren direct één geheel, 
heel bijzonder”, aldus de dansdo-
cente. 

Taal
Er werd gesproken in Duits, En-
gels en Nederlands maar ook van-
uit het theaterhart: spel en dans 
verbinden ook zonder woorden. 

Iedereen verheugt zich op een 
volgende uitwisseling hier in 
Nederland. 4 november vindt de 
feestelijke afsluiting plaats van 
40 jaar Coesfeld - De Bilt in The-
ater Het Lichtruim. De afdelingen 
Muziek, Dans en Theater zullen 
tijdens deze bijeenkomst acte de 
présence geven. Meer foto’s e.a. 
vindt men www.jumelage-debilt-
coesfeld.nl.

(Mindy Wiekhart)

Theaterkinderen uit De Bilt en Coesfeld ontmoeten elkaar  (foto Freilichtbühne Coesfeld)

Wie jarig is trakteert

Op dinsdag 10 oktober vierde het verzorgingshuis De Koperwiek’ haar 
43ste verjaardag. Voordat ‘De Koperwiek’ bij de stichting Bilthuysen 
aansloot was het in beheer van verschillende diaconieën uit de regio. 
Op de foto staan medewerkers klaar met een blad met heerlijk gebak 
voor de bewoners. (Gert van Ingen)

Vogelshow
Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven organiseert van vrijdag 27 tot en 
met zondag 29 oktober een grote vogelshow. Op deze show zullen ruim 
370 vogels van de meest uiteenlopende soorten en kleuren te bewon-
deren zijn. Aan deze show nemen ook vogelliefhebbers uit partnerstad 
Coesfeld deel. Door 7 keurmeesters zullen de vogels vooraf op vrijdag 
27 oktober worden gekeurd op o.a. kleur, vorm, grootte en conditie.

De vogelshow wordt gehouden in gebouw De Harmonie aan de Jas-
mijnstraat 6B te De Bilt.De officiële opening is vrijdag 27 oktober om 
19.30 uur. Openingstijden zijn: vrijdag 27 oktober van 19.30 uur tot 
22.00 uur, zaterdag 28 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur en zondag  
29 oktober van 10.00 uur tot 15.00 uur. De toegang is gratis. Er is een 
verkoopklasse aanwezig.

(Rijk van Zanten)

Lezersactie
Hester de Geus heeft een aantal 
exemplaren gratis ter beschikking 
gesteld voor lezers van De Vier-
klank. Om in aanmerking te komen 
voor een exemplaar stuurt u een 
mailtje naar: info@vierklank.nl. 
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27, 28 en 29 oktober staat het hele weekend in het teken 
van Hörmann garagedeuren. Kom daarom bij ons langs 
en bekijk alle soorten en mogelijkheden in onze speciale 
demonstratiewagen. Wij leveren o.a. geïsoleerde elektrische 
sectionaaldeuren, kanteldeuren, openslaande garagedeuren 
en voordeuren. Kom langs en ontvang gratis een goodiebag 
en gratis maatwerk advies! 

TIJD VOOR ZONWERING
 

De Holle Bilt 25   |   3732 HM De Bilt   |  (030) 220 38 84  |  www.ambiance.nl/debilt  |  debilt@ambiance.nl 
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Vrijdag 27 oktober & zaterdag 28 oktober: 10:00-17:00    |   zondag 29 oktober: 12:00-17:00
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Philipp van der Zeeuw maakt 
kunstwerk voor De Vierstee

door Marijke Drieenhuizen

De renovatie van de Vierstee in Maartensdijk geeft veel mensen energie om zich voor deze 
accommodatie en de activiteiten die daar plaats vinden in te zetten. Zo ook de Maartensdijkse 
keramist Philipp van der Zeeuw. Hij is bezig om een uniek keramiek kunstwerk te maken dat 
op de muur bij de vijver voor de Vierstee geplaatst gaat worden. Het kunstwerk begint steeds 

meer vorm te krijgen. Als kunstenaar wil hij graag vertellen waar hij
mee bezig is en hoe het zo is gekomen.

Philipp van der Zeeuw praat graag 
over nu maar ook over vroeger, over 
hoe hij op de Kunstacademie kwam, 
hoe hij zijn ambitie promootte door 
aan te bieden kunstwerken te ma-
ken, over zijn Jazzkelder aan de 
Oude Gracht, het Boekenbal met 
steeds weer zijn goed doorleefde en 
flamboyante leven. Duidelijk was 
dat het niet een kort gesprek zou 
worden. ‘Ik vind De Vierstee een 
erg belangrijke voorziening voor 
Maartensdijk en alle Maartensdijkse 
clubs en was het dan ook helemaal 
mee eens dat hij gerenoveerd ging 
worden. Aan de renovatie en het op-
nieuw ontwikkelen van De Vierstee 
wilde ik dan ook graag mijn steentje 
bijdragen. En hoe kan een keramist 
dat beter doen dan een kunstwerk te 
maken’. 

Enthousiast
‘Omdat ik niet zo goed wist hoe ik 
dit moest aanpakken heb ik contact 
gezocht met Edwin Plug, de voor-
zitter van Stichting Vierstee 2.0. Sa-
men met hem heb ik mijn idee om 
een kunstwerk te ontwikkelen be-
sproken. Hij was direct enthousiast 
en samen zijn we op zoek gegaan 
naar een mooie plek in het gebouw. 
Een goede plek in het gebouw om 

een groot werk mooi uit te laten ko-
men konden we niet vinden. Op een 
gegeven moment kwam Edwin met 
het idee om te kijken of ik niet wat 
zou kunnen maken voor op de muur 
bij de vijver voor De Vierstee. Lang 
heb ik over dit idee nagedacht. Een 
kunstwerk op een openbare buiten-
muur is namelijk best lastig om te 
maken. 

Niet alleen technisch heb je dan een 
uitdaging, want de klei moet wel bij 
extreme temperaturen goed blijven, 
maar ook over de invulling moet 
je heel goed nadenken. Vanaf een 
grotere afstand moet ook duidelijk 
zijn wat het verbeeldt. Het denkpro-
ces over hoe we het kunstwerk op 
deze muur vorm zouden gaan geven 
heeft dan ook wel even geduurd’. 

Uitwerking
‘Maar ik houd van uitdagingen en 
de inspirerende ideeën ben ik gaan 
uitwerken. Eerst via tekeningen op 
ware grootte op plastic vellen. Ei-
genlijk was iedereen, die ik deze te-
keningen liet zien enthousiast. Van-
uit de tekeningen ben ik later in klei 
gaan werken. De functies van De 
Vierstee die ik in keramiek aan het 
uitwerken ben zijn: sport, biblio-

theek, drama en muziek. Behalve 
deze thema’s moest er ook duide-
lijk beweging in zitten. Beweging 
en 3D bij dat idee ben ik dichtbij 
gebleven. Ik heb eerst de voorstel-
lingen gemaakt die op de plateaus 
komen, daarna heb ik in een mal de 
verschillende plateaus gemaakt. Na 
het bakken, dat sowieso vier dagen 
kost, voeg ik het geheel samen en 
ga ik beginnen met het inkleuren 
van de afbeeldingen met speciale 
verf. Het hele proces duurt per pla-
teau meerdere weken en is intensief. 
Niet alleen het fysiek bewerken van 
de klei en het bakproces kost veel 
energie, maar ook het denkproces 
dat er aan vooraf gaat. Maar ik groei 
in zo’n proces, geniet er van en ben 
blij met de enthousiaste reacties’. 
Het is nog niet duidelijk wanneer 
het kunstwerk klaar is’. 

Onthulling
Het is duidelijk dat het kunstwerk 
niet op tijd klaar is voor de ope-
ning. Philipp van de Zeeuw sluit 
ons gesprek af met de welgemeende 
woorden: ‘Een kunstenaar opjagen 
is nooit goed. Ik moet mijn fantasie 
de ruimte kunnen geven en tijd past 
niet in dat plaatje’. Over dat tijdstip 
zal later worden gecommuniceerd.

Philipp van der Zeeuw aan het werk in zijn atelier.

Robotica in Bibliotheek 
Van 1 t/m 30 november staan de bibliotheken in Nederland in het teken van de campagne 

Nederland Leest. Doel is nog meer mensen aan het lezen te krijgen én te laten praten over een 
actueel maatschappelijk thema. Dat thema is dit jaar Robotica. 

Iedereen kan in de Bibliotheek rea-
geren op een aantal prikkelende stel-
lingen over robotica. Voor leden én 
niet-leden ligt bij de Bibliotheek een 
gratis exemplaar van het boek Ik, ro-
bot klaar. In deze futuristische raam-
vertelling van Isaac Asimov blikt 
een robotpsycholoog uit 2057 terug 
op haar leven. Het zijn verhalen over 
menselijke trekken bij robots, die 

ontstaan door de mazen in de wetten 
van de robotica. Een spannend boek, 
met stof tot discussie en met ook nog 
echte breinbrekers! 

Bibberbotjes
Zelf een robotje bouwen? Dat kan 
in een van de workshops Bibber-
botjes. Van een batterij, kroonsteen, 
motortje en nog meer losse mate-

rialen maak je je eigen bewegende 
robotje. Speciaal voor kinderen van 
6 t/m 10 jaar en hun (groot)ouders. 
Natuurlijk mag het robotje mee naar 
huis. Plaats: Bibliotheek Bilthoven | 
Datum: Za 11 nov 10.30 - 11.30u | 
Leeftijd 6 t/m 10 jaar, onder bege-
leiding van (groot-)ouder/verzorger 
| Aanmelden: www.ideacultuur.nl/
nederlandleest (Bea Rigter)

Sinterklaasfeest
Mens De Bilt 

Sint en zijn Pieten brengen net als voorgaande jaren weer een bezoek 
aan Servicecentrum De Bilt/Bij de Tijd. Sint nodigt kinderen van 3 
t/m 8 jaar uit om er samen een spetterend  feest van te maken.

De vrijwilligers willen kinderen die het goed kunnen gebruiken deze 
dag in het zonnetje zetten. Het thema is dit jaar: Pietensport. De kin-
deren kunnen een heus Pietensportdiploma verdienen. Aanmelden kan 
van maandag 30 oktober t/m vrijdag 17 november. Kinderen uit de hele 
gemeente De Bilt kunnen zich (laten) aanmelden: De Bilt, Bilthoven, 
Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. 

Sint wil graag weten hoeveel cadeautjes hij moet meenemen. Op tijd 
aanmelden voor het feest is dus noodzakelijk. Het liefst per e-mail sin-
terklaasfeestmensdebilt@gmail.com. De bevestigingsmail is tegelijk 
het toegangsbewijs. Indien mailen niet mogelijk is, dan kunt u op werk-
dagen van 9.00/16.00 uur bellen naar- of langskomen bij de Bureau-
dienst van Servicecentrum De Bilt, 030 7440595. 

Bij telefonische aanmelding dient u het toegangskaartje op werkdagen 
tussen 9.00/12.00 uur zelf op te halen bij de Bureaudienst van Mens De 
Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, De Bilt. Kinderen mogen uitsluitend 
naar binnen onder begeleiding van maximaal één volwassene. De deur 
gaat om 10.00 uur open op zaterdag 25 november in restaurant Bij de 
Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14, De Bilt.

Mooie opbrengst
Coby Merkens, Vrouwen van Nu-lid van de afdeling Groenekan, heeft 
zich dit jaar laten sponsoren tijdens de Nijmeegse 4-daagse. Coby liep 
hiervoor 50 km per dag. De opbrengst was voor de AFRIpads Founda-
tion. Met de opbrengst van 2405 euro kunnen 481 meisjes c.q. vrouwen 
in Oeganda een pakket uitwasbaar maandverband ontvangen. Hierdoor 
kunnen zij minimaal een jaar hun school blijven bezoeken, ook tijdens 
hun menstruatie.

Sanne Bolkenstein, Verschilmaker 2017 van Vrouwen van Nu, ontvangt 
een cheque voor haar project AFRIpads.
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Allerzielenviering: een moment om stil te 
staan bij iedereen die we missen.

Tap DELA organiseert op donder-
dag 2 november samen met de 
Raad van Kerken De Bilt e.o. en de  
gemeente De Bilt een Allerzielen-
viering om overleden dierbaren te 
herdenken. Iedereen die een dier-
bare heeft verloren is van harte 
welkom. 

Verlies, troost en toekomst
Er worden gelijktijdig twee bijeen
komsten georganiseerd; een op 
(natuur)begraafplaats en crema
torium Den en Rust en een in de 
Opstandingskerk in combinatie 
met begraafplaats Brandenburg. 
Gezien de drukte van voorgaande 
jaren vindt er op Den en Rust ook 
nog een extra bijeenkomst plaats. 
Joke Temming, evenementen
coördinator bij coöperatie DELA, 
vertelt: ‘In de ontmoetingsruimtes  
van Den en Rust en de 
Opstandings kerk kan men luiste
ren naar gedichten over de thema’s 

verlies, troost en de toekomst. Dit 
alles wordt afgewisseld met mooie 
muziek’. 

Een zee van lichtjes
Na afloop van de bijeenkomst 
gaat iedereen met een brandende  
kaars naar het graf van zijn of  
haar dierbare. De (natuur)begraaf  

plaatsen van Den en Rust en 
Branden burg zijn sfeervol verlicht. 
Alleen al op (natuur)begraaf plaats 
Den en Rust zorgen zo’n 2.000 fak
kels ervoor dat iedereen eenvoudig 
de weg kan vinden. Een eerdere  
bezoeker vertelt: ‘Het was een  
indrukwekkende zee van lichtjes,  
heel anders dan overdag. We werden  

er helemaal stil van. Het was heel 
fijn om hier samen met mijn  
familie een kaars te branden voor 
onze vader en opa en herinneringen 
aan hem op te halen’. 

Glühwein en chocomelk
Omdat november al koud en nat 
kan zijn, staat er ook een tent 

waar men kan genieten van warme  
chocolademelk en glühwein. Bij 
terugkeer in de ontmoetings
ruimtes kan iedereen nog rustig 
napraten en herinneringen opha
len onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 

Iedereen is welkom
Iedereen die iemand wil her
inneren is van harte welkom. 
Dus ook als een dierbare ergens  
anders is begraven of gecremeerd 
of als iemand een andere culturele  
achtergrond heeft. Op beide  
locaties is iedereen op donderdag 
2 november vanaf 17.00 uur van 
harte welkom. Om 17.30 uur start 
de bijeenkomst en om 18.00 uur 
begint de gang naar het graf. Op 
Den en Rust vindt nog een tweede 
bijeenkomst plaats. De ontvangst 
is vanaf 18.00 uur en de bijeen
komst start om 18.30 uur. Aan
melden is niet nodig.

(advertorial)

Agenda 
Dorpsraad

Groenekan van 30 oktober 2017

Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan
Thema: Kan Groenekan groen gaan?
Daarnaast ook nog andere onderwerpen

1. Opening
2. Inventarisatie agenda punten van aanwezigen.
3. Lokale energiecoöperatie BENG! geeft een 

interactieve presentatie  over duurzame energie, 
hoe gemeente De Bilt in 2030 energieneutraal 
wil zijn en wat mogelijkheden zijn voor 
inwoners van Groenekan. (Laurens Huisman)

4. Brandweer in Groenekan 
(hoe/wat uitleg gemeente)

5. Snelwegen rond Groenekan
6. Utrecht noordelijke ringweg: uitleg over plannen 

in november ter inzage, reageren is nodig 
• A27 /A1 in uitvoering : wijziging in planning, 

uitleg over plaatsen schermen en inrichting 
kunstwerk Groenekan 

• A27/ring/A12: Raad van State wenst 
duidelijkheid over luchtkwaliteit, dus uitstel. 

7. Parkeren bij de hockeyclub 
8. Noorderpark (buurtgroep Ruigenhoek)
9. Agenda punten van aanwezigen 
10. Rondvraag en sluiting.

Na afloop van de Dorpsraad bijeenkomst is de 
bar open om na te praten onder het genot van een 
drankje.

Dorpsraad Groenekan
Postbus 300
3720 AH Bilthoven
secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
www.dorpsraadgroenekan.nl

Bewoners Groenekan willen 
snelheidsbeperking A27

Om de geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof te verminderen willen veel inwoners van Groenekan dat de snelheid 
op de A27 wordt teruggebracht naar 100 km per uur. Dat blijkt uit gesprekken die

GroenLinks-leden deur aan deur voerden in Groenekan. 

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend 
jaar vroegen leden van GroenLinks De Bilt afgelopen zaterdag aan 
bewoners van een aantal straten in Groenekan welke onderwerpen zij 
belangrijk vinden voor het gemeentelijk beleid. Hoewel alle bewo-
ners de groene en landelijke omgeving roemen, maken ze zich wel 
over een aantal zaken zorgen. Menigeen klaagt over de geluidsover-
last en uitstoot van fijnstof van de A27. Zo zegt een bewoner: ‘Ik 
slaap al niet meer aan de voorkant van het huis vanwege het geluid. 
Er komt wel een hoge geluidswal aan de andere kant van de snelweg, 
maar ik ben bang dat het geluid gaat weerkaatsen naar onze kant.’ Een 
andere bewoner klaagt over de onduidelijke informatie die tijdens de 
inspraakprocedures over de geluidswal is verstrekt. ‘Die gegevens 
waren niet te doorgronden’. Om de geluidsoverlast en uitstoot van 
kwalijke stoffen te verminderen zijn vrijwel alle bewoners die Groen-
Links sprak er voorstander van om de maximum snelheid op de A27 
terug te brengen naar 100 km/u. Een maatregel waarvoor GroenLinks 
zich al langer sterk maakt. 

Fietsstraat
De gevaarlijke verkeerssituatie op de Groenekanseweg is velen een 
doorn in het oog. Er is te veel sluipverkeer en er zijn geen gescheiden 
fietspaden. Bewoners noemen verschillende oplossingen, bijvoor-
beeld om er een fietsstraat van te maken. Een andere bewoonster zegt 
de spits zo veel mogelijk te vermijden. ‘Ik doe boodschappen op de 
stille uurtjes. En als dat niet kan, bijvoorbeeld als ik de kinderen naar 
zwemles breng, dan fietsen we maar op het voetpad’. Zij pleit voor 
een inrijverbod voor niet-bestemmingsverkeer. Volgens bewoners 
aan de Koningin Wilhelminaweg rijden auto’s daar veel te hard. Zij 
vragen om drempels om de snelheidsbeperking van 50 km/u af te 
dwingen.

Insecten
Er zijn ook zorgen over het behoud van het milieu, met name over 
het verdwijnen van insecten. Zo zegt een bewoner: ‘De gemeente zou 
alle braakliggende terreinen moeten inzaaien voor insecten en bijen. 
In het najaar valt hier voor de bijen niets te halen. De gemeente zou 
hier bloemen en planten moeten inzaaien die in het najaar bloeien’. 

Een leuk idee, volgens GroenLinks-raadslid Henk Zandvliet: ‘Dat 
zouden particulieren ook kunnen doen. De gemeente kan dat stimu-
leren, bijvoorbeeld door zaad beschikbaar te stellen.’ Een andere be-
woonster pleit ervoor het agrarisch landschap meer beschikbaar te 
stellen voor wandelaars. ‘In Engeland zijn veel public footpaths, het 
zou mooi zijn als we die hier ook zouden krijgen en dat boeren daar-
aan mee willen werken’.  

Leefbaarheid
De toekomst van het Noorderpark is ook een zorgelijk punt. Het is 
onduidelijk wat er met het stukje Noorderpark aan de westkant van 
Groenekan gaat gebeuren. De plannen veranderen nogal eens en de 
communicatie daarover hapert. Bewoners vrezen een toename van 
grootschalige evenementen, waardoor het natuurpark een evenemen-
tenterrein dreigt te worden. Daarnaast vragen bewoners aandacht 
voor de verdwijnende middenstand. ‘Om te voorkomen dat de leef-
baarheid in het dorp verdwijnt,’ zegt een bewoner, ‘zou de gemeente 
het kleine ondernemers, bijvoorbeeld een fietsreparatiehandel, ge-
makkelijker moeten maken om zich hier te vestigen’. 

(Maria van Rooijen)

GroenLinks langs de weg in Groenekan.



100 jaar Fraternitas
Het jubileumjaar van CSV
Fraternitas zal worden
afgesloten met een grootse show 
op 4 november aanstaande. 

Een show met een professionele 
uitstraling door professionals en 
amateurs met licht, geluid, decor 
en enthousiasme. In het
HF Witte Centrum in De Bilt. 

Er is een middagshow om
14.00 uur en een avondshow om 
19.30 uur. Kaarten zijn te
bestellen via fraternitasdebilt.nl.

 De Vierklank 17 25 oktober 2017

advertentie

www.arttraverse.nl

VELDWERK

Jan Radersma 
schilderijen 

Frank Eerhart
beelden en gedichten

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

24 sept | 14 nov 2017

Voetbalkamp
groot plezier voor deelnemers

door Kees Diepeveen

Aan het voetbalkamp van SVM uit Maartensdijk hebben 35 kinderen in de leeftijd van
5 t/m 12 jaar weer heel veel plezier beleefd. Gesteund door het mooie weer werd

er vol overgave en enthousiasme gevoetbald en getraind. 

De spelers zijn gedurende vier da-
gen van 10.00 tot 16.00 uur met 
voetbal bezig geweest. Op vrijdag 
20 oktober werd het voetbalkamp 
afgesloten met diverse finales. He-
laas was dat op vrijdagmiddag in de 
regen.

Minder
Voor de derde keer in successie heeft 
SVM samen met Sharky Sports uit 
Amsterdam weer het voetbalkamp 
voor de jeugd in de herfstvakantie 
georganiseerd. Doordat er veel kin-
deren van 12 jaar en ouder op scho-
len in Hilversum zitten en die regio 
een week later herfstvakantie heeft 
is er voor gekozen om het voetbal-
kamp dit jaar alleen voor de jeugd 
van 5 t/m 12 jaar te organiseren. 
Dat leverde minder deelnemers op 
dan voorgaande jaren. 
Er mochten ook spelertjes van an-
dere verenigingen meedoen evenals 
kinderen die niet lid zijn van een 
voetbalvereniging. Alle deelnemer-
tjes kregen een basistenue, een bi-
don en een bal.

Panna
Hans Nauta en Wout van Dronke-

laar zijn namens SVM bij de or-
ganisatie betrokken. Hans Nauta: 
‘Wij werken al drie jaar heel pret-
tig samen met Sharky Sports. Dit 
bedrijf organiseert voetbalkampen 
en sportevenementen. De rolverde-
ling is dat SVM voor catering, pr, 
accommodatie etc. zorgt en Sharky 
voor materialen, pannaveldjes en 
trainers. Overigens laten we ook 
eigen trainers meedraaien die dat 
willen’. 

De technische trainingen vonden 
in de ochtend plaats, rekening hou-
dend met de leeftijden. Er werd 
vooral op techniek getraind en op 
coördinatie met de bedoeling ieder-
een beter te maken en vooral plezier 
te hebben met elkaar. De rest van de 
dag werd gevuld met heel veel spel-
momenten als Panna-wedstrijdjes 
2 tegen 2 en schietspelletjes als 
latjesschieten. Dit alles onder het 
mom van ‘meedoen is belangrijker 
dan winnen’. 

Certificaat en medaille
‘De spelletjes worden wel in een 
wedstrijdvorm gespeeld’ aldus 
Hans Nauta. ‘Dat houdt in dat er 

ook wel wat prijzen te verdienen 
zijn in de vorm van een bekertje. 
Op vrijdagmiddag zijn de finales 
gespeeld; helaas in de regen. 

Hans Nauta: ‘Hoe de finales ook 
aflopen, elke deelnemer gaat met 
een certificaat naar huis met naam 
en onderdelen waaraan is deel-
genomen en de indruk die de 
kinderen hebben achtergelaten.  
Ook krijgt elke deelnemer een me-
daille. Kinderen vinden het altijd 
leuk om iets tastbaars te kunnen 
verdienen’. 

Het enthousiasme was groot onder 
de deelnemertjes. Fanatiek en ge-
dreven deden zij de oefeningen en 
speelden de spelletjes. Af en toe 
aangemoedigd door familie, die een 
kijkje kwamen nemen. 

Volgend jaar staat er zeker weer een 
voetbalkamp op het programma dat 
er op gericht zal zijn om zowel de 
kinderen van schoolregio midden 
als van regio noord waar Hilversum 
onder valt, deel te kunnen laten 
nemen. ‘Een uitdaging die SVM 
graag aangaat’ aldus Hans Nauta. 

Er zijn veel uitdagende voetbalspellen tijdens het voetbalkamp. Doelschieten met een snelheidsmeter in doel om 
te meten hoe hard je kunt schieten is er een voorbeeld van.

FC De Bilt
speelt weer gelijk

Afgelopen zaterdag kwam het Amersfoortse CJVV op bezoek 
bij FC De Bilt. Vorig seizoen waren beide ploegen ook in 
dezelfde competitie ingedeeld, maar op het veld stonden 

welgeteld drie spelers die vorig jaar ook meededen en dat 
verklaarde veel van het spelbeeld; de beide trainers zijn 

zichtbaar nog zoekende naar de juiste formatie en spelsysteem. 

Voor FC De Bilt was het in ieder geval zinnig om de laatste minuut 
goed op te letten, want de afgelopen twee wedstrijden werd in de al-
lerlaatste minuut van de blessuretijd een overwinning verspeeld. De 
eerste helft kenmerkte zich door rommelig spel, maar dat had ongetwij-
feld te maken met de situatie waarin beide teams zich begeven. CJVV 
begon goed aan de wedstrijd, maar na een kwartier nam FC De Bilt het 
initiatief. In de 16e minuut was het Bobby Reijerse met een van zijn 
onnavolgbare acties die perfect afrondde, zodat de 1-0 op het scorebord 
verscheen. 

Daarna zorgde Vincent van Bueren voor gevaar met scherpe voorzet-
ten; helaas resulteerden deze niet in doelpunten. De rust was nog maar 
net voorbij en de meeste bezoekers hadden hun plek langs de lijn nog 
niet ingenomen of een voorzet van CJVV werd goed ingekopt en de 
Biltse voorsprong was weggepoetst. Dit gaf CJVV extra vertrouwen, 
waardoor de Amersfoorters in de tweede helft beter speelden dan in de 
eerste helft. 

De Biltse verdediging gaf geen noemenswaardige kansen weg, maar de 
Biltse aanvallers creëerden ook te weinig, dus het was niet verwonder-
lijk dat na 90 minuten nog steeds de 1-1 op het scorebord stond en het 
derde gelijkspel op rij was een feit.

Bijscholing 
automobilisten 50+

De bijscholing voor automobilisten 50+ werd dit najaar gehouden op 
maandag 23 oktober in het H.F. Witte Centrum in De Bilt. Ook nu was 
er zoveel belangstelling, dat er zowel ’s ochtends als ’s middags een 
volgeboekte sessie was. De volgende test is op 26 maart 2018 in Maar-
tensdijk. 

De eerste groep heeft de rijvaardigheidstest met glans doorstaan. [foto 
Walter Eijndhoven]

Laatste motorrit 

De BMV, Biltse Motorrijders Vereniging, organiseerde zondag 15 oktober haar laatste rit van dit seizoen. 
Traditiegetrouw was dit een Goede Doelen-rit; dit jaar voor de Stichting Wens Ambulance Utrecht. Mocht 
iemand interesse hebben om volgend seizoen een keertje mee te rijden: zie www.bmvmotor.nl of bel met Jan 
Verheul, tel. 06 51348650. De goede doelenrit van BMV leverde een cheque op van € 570,00.



Nootjes
 De Vierklank 18 25 oktober 2017

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agenda dorpsraad 
Groenekan zie pagina 16

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

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

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

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

BOEKEN over WO II, 
Avontuur, Dieren, zee . Tel. 
0346-830120

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

Perzikkleurige Dirndeljurk 
nieuw €20,-. Tel. 06-48850620

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

Haardscherm €15,-. Tel. 
06-48850620

2 dozen kinder videos €15,-. 
Tel. 06-48850620

Kerst raamversiering €1,-. Tel. 
06-14040516

Kerst beeldjes €1,-. Tel. 
06-14040516

Oude eiken Buffetkast 4 
onderkastjes 192 cm breed, 
diep 45 cm, hoogte 68 cm. 
Daarop 2 kasten breed 92cm , 
hoogte 124. Diep 35 cm €50,-. 
Tel. 06-20086331

Stoepbord €50,-. Kleur: 
grijs verend en waterdicht 
met waterreservoir voor het 
gewicht. Tel. 06-20086331

Grote spiegel 120 x 180 cm 
met room kleurige omlijsting 
van 4 cm €50,-. Tel. 030-
631609 / 06-36252092

Houten meegroei kinderstoel 
€15,-. Tel. 035-6241475

Leuke driewieler (3 jaar) €5,-. 
Tel. 035-6241475

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

Esprit sneakers creme met 
grijze accenten maat 37 zo 
goed als nieuw. €30,-. Tel. 
0346-213501

Bartlett heren jack donker 
antraciet maat XL zo goed 
als nieuw. €35,-. Tel. 0346-
213501

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

3 nestkastjes voor kool-pim-
pelmezen à €7.50 per stuk. 
Advies: Vóór de winter ophan-
gen. Tel. 0346-211269

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

Gratis afhalen 2 1/2 zits 
bank stof bordeaux rood. Tel. 
06-22863151

Hp cartridges: 934XL, zwart 
,935XL magenta, cyaan en 
geel nieuw, maar mag weg 
wegens aanschaf andere 
printerprijs: €45,-. Tel. 0346-
213778

2 leesboeken t.w. Verloren 
Liefde (I.Grey) Blue Curaçao 
(L. van Rijn) in één koop 
€15,-.Tel. 0346-213778

Gourmet/raclette stel, SIGG, 
6-persoons incl. 4 pannetjes en 
6 spatels. 1100W, afneembare 
bovenplaat. In prima staat. 
€8,-. Tel. 030-2288994

Nappaleren jasje maat 38/40 
kleur bruin ruglengte 85 cm 
als nieuw €45,-. Tel. 0346-
211011

Nieuwe damesmantel maat 
38/40 pied-de-poule zwart/wit 
€42,50 Tel. 0346-211011

Een stapel oorlogs boeken 
zien er op zich nog netjes uit 
€7,50 Tel. 0346-243758

2 vis/strand stoelen in een 
draagzak kleur groen. €5,- per 
stuk Tel. 0346-243758

Bob de Bouwer plastic bob’s 
bouwplaats zit nog in de ver-
pakking. Het is een speel kleed 
€5,-. Tel. 0346-243758

3 plafondlampen €15,-. Per 
stuk. Melkwitte bol, idem 
vierkant + 1 gewerkt glas Tel. 
0346-211011

Auto's/motoren
Merc A klasse 180 ambi-
tion automaat amg rak-
ket navi XENON BENZ. 
6-3-2013 metalic grijs. Tel. 
06-25194081 km 37107

Fietsen/ brommers
Witte SNORSCOOTER Mio 
nog geen 1900km gereden. 
Tel: 06-53439352

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

Ervaren STRIJKSTER 
voor wekelijkse strijk voor 
m.n. overhemden, bel: 
0610267452. Overhemden 
worden met hanger afgele-
verd en gehaald. Omgeving 
Hollandsche Rading.

T E N N I S C E N T R U M 
Groenekan zoekt een parttime 
horecamedewerker (m/v) voor 
een avond en / of weekend. 
Stuur bij belangstelling een 
mail naar tennis4u@tcgroe-
nekan.nl of bel met Kees 
Overvest 0651 269772

Personeel aangeboden
Ervaren schilder biedt zich 
aan voor al uw binnen klus-
sen met winter korting voor 
meer info: Raymond Altena 
06-21587684

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

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

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

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebegelei-
ding aan huis. 06-34892915

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

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

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

WESTBROEK De molenwin-
kel is elke zaterdag geopend 
van 10.00 - 16.00 uur, waar u 
uw oude frituurvet kunt inle-
veren. Tevens is er de moge-
lijkheid om te kunnen zien hoe 
er meel gemalen wordt.. Er is 
zoal te koop; allerlei soorten 
bakmeel, honing, speculaas. 
Een bezoekje is de moeite 
waard !!

KRINGLOOP Maartensdijk 
vraagt spullen geen grote meu-
bels. Opbrengst arme landen. 
Tel. 0346-243758

Middagdienst met Sparks of Joy

Zondag 29 oktober organiseert de PKN-gemeente 
Maartensdijk en Hollandsche Rading een mid-
dagdienst in de Ontmoetingskerk aan de Koningin 
Julianalaan 26 in Maartensdijk. Thema van deze 
middagdienst is: ’God als Zoon’. Ronny van Rens-
woude uit Maartensdijk gaat voor. Muzikaal wordt 
er meegewerkt door Sparks of Joy onder leiding van 
Ellen Grevelink. Na afloop is er weer de vertrouwde 
kop soep met een broodje te verkrijgen tegen een 
vrijwillige bijdrage. De opbrengst van de maaltijd 
komt ten goede aan de actie voor Moldavië. 

Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers 

Woensdag 1 november van 19.00 tot 21.30 uur 
organiseert Steunpunt Mantelzorg een gratis toegan-
kelijke informatiebijeenkomst voor mantelzorgers 
over regelingen en financiële vergoedingen. Tij-
dens deze avond is een zorgcoach van het Zilveren 
Kruis aanwezig om te informeren over mantel-
zorgvergoedingen in het aanvullend pakket en de 
diverse mogelijkheden voor mantelzorgvervanging 
en ondersteuning. 
Een beleidsmedewerker WMO van gemeente De 
Bilt zal informeren over de voorzieningen die via 
de gemeente kunnen worden aangevraagd. Bij Ser-
vicecentrum De Bilt, Kamerling Onnesweg 14 in De 
Bilt. Aanmelden voor vrijdag 27 okt. mantelzorg@
mensdebilt.nl of tel. 06 13071129.

Herfstconcert Zang Veredelt
 
Dit najaar geeft Koninklijke Biltse Zangvereniging  
Zang Veredelt een dubbelconcert samen met het 
Studenten Gitaar Ensemble Nederland op zondag 
12 november om 15.00 uur in de Opstandingskerk, 
Eerste Brandenburgerweg 34 te Bilthoven. Kaarten 
zijn te koop aan de zaal of vooraf bij koorleden. 

Zonnepanelenproject op 
USP Bilthoven

BENG!, de lokale energiecoöperatie voor inwoners en bedrijven in de 
gemeente De Bilt en Poonawalla Science Park B.V. (PSP) gaan in 2018 

samen een groot zonnepanelenproject op Utrecht Science Park/Bilthoven 
(USPB) tot stand brengen. Uitgangspunt daarbij is om inwoners van 

de gemeente De Bilt te betrekken, door hen de gelegenheid te bieden te 
investeren en/of te participeren in het project.

De gemeente De Bilt streeft samen met 
BENG! en 15 lokale partners naar een 
energie-neutrale gemeente in 2030. Om 
dit te bekrachtigen hebben alle partijen 
op 25 augustus 2016 een intentieover-
eenkomst gesloten: het Bilts Energie 
Akkoord. Eén van de initiatieven in dit 
akkoord is het beschikbaar stellen door 
PSP van daarvoor geschikte daken op 
Utrecht Science Park/Bilthoven voor het 
opwekken van zonne-energie.
Om hun project verder vorm te geven 
hebben BENG! en PSP een vooronder-
zoek laten uitvoeren om de omvang van 
het project te bepalen en de juridische, 
technische en financiële haalbaarheid en 
overige randvoorwaarden te bepalen. Uit 
dit vooronderzoek kwam naar voren dat 
er ongeveer 3.500 panelen geplaatst kun-
nen worden, met omgerekend een opge-
steld vermogen van ongeveer 900 kWp 
en een geschatte elektriciteitsproductie 
van ongeveer 855 MWh per jaar. Om-
gerekend zal de zonnecentrale ieder jaar 

voldoende energie leveren om circa 250 
huishoudens van stroom te voorzien.
Kort geleden ontving de projectleiding 
het bericht dat de Rijksoverheid in het 
kader van de Stimuleringsregeling 
Duurzame Energie (SDE+) een subsidie 
heeft toegekend. De SDE+-subsidie kan 
oplopen tot een bedrag van maximaal 
1.269.675 euro. Dit bedrag wordt ge-
durende een gegarandeerde periode van 
15 jaar uitgekeerd in de vorm van een 
vergoeding voor de hoeveelheid gepro-
duceerde stroom die de zonnecentrale 
gaat produceren. BENG! en PSP werken 
gezamenlijk aan het vormgeven van de 
financiering en de organisatie. Krijgen 
BENG! en PSP de financiering en ver-
dere organisatie rond, dan kan het zon-
nepanelenproject in de loop van 2018 
worden gerealiseerd. Meer weten over 
dit project c.q. aanmelden om te inves-
teren en participeren: kijk op de website 
www.beng2030.nl.

(Christoph Buter)
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Gedreven SVM neemt
drie punten mee naar huis

Wat kan een voetbalwedstrijd spannend en leuk zijn; ook voor de weer in grote getale 
meegereisde supporters van de bezoekende club. 

Op het fraaie complex van HSSC61 
in Hei’ - en Boeicop begon een tot 
op de botten gemotiveerd SVM aan 
de wedstrijd, met Justin ten Brink 
in de goal voor de geblesseerde 
Stijn Orsel. HSSC’61 werd opge-
wacht en - het moet worden gezegd 
en geschreven -: SVM stond als een 
huis, toonde nu wel de andere keren 
zo gemiste 100%-inzet en loerde op 
de counter. Het spitsenduo Marcel 
Melissen en Mike de Kok zorgde 
regelmatig voor veel onrust in de 
kwetsbare defensie van HSSC’61.

Doelman
Na een klein kwartier spelen kende 
de scheidsrechter de 0-1 vanwege 
buitenspel niet toe; beide teams 
hielden de spanning er daarna wel 
in. Werd HSSC 61 een keer ge-
vaarlijk dan zette goalie Justin ten 

Brink zijn verdediging goed neer 
en toonde met goede reddingen aan 
het keepersvak uitstekend te be-
heersen. SVM kwam steeds beter 
in de wedstrijd, met name door het 
goed functionerende middenveld. 
Na een half uur spelen volgde een 
snelle counter; het harde schot van 
Diederick Hafkemeyer werd nog 
gered door de HSSC’61-doelman, 
maar Wessel Huigen stond op de 
juiste plek om de 0 -1 binnen te tik-
ken. Vlak voor de theepauze was er 
nog een kans op 0-2.

Wind
Met de wind tegen kwam er wel 
steeds meer druk door de vele lan-
ge ballen van de gastheren op de 
SVM-defensie; toch werden er wei-
nig echte kansen gecreëerd soms, 
mogelijk mede doordat de voor-

hoede van HSSC’61 het vizier niet 
op scherp had afgesteld. De grote 
vraag was niet zo zeer wanneer de 
gelijkmaker zou worden gescoord, 
maar wanneer SVM de geboden 
ruimte beter zou gaan benutten. 
Met nog een kleine 20 minuten te 
gaan zorgde Mike de Kok na een 
goede assist van Kevin van Dron-
kelaar voor de 0-2. Marcel Melis-
sen maakte aan alle onzekerheid 
een eind door met een goed ge-
nomen vrije trap de 0-3 te scoren. 
HCCS’61 geloofde er niet meer in. 
Verder dan de eretreffer kwamen 
de gastheren niet. De ingevallen 
Bas van Dijk bepaalde de eindstand 
(1-4). A.s. zaterdag komt vv. Koc-
kengen naar Maartensdijk (aanvang 
14.30 uur).

(Hans Nauta)

Jelle van der Tol (l) zal geen overtreding begaan. (foto Nanne de Vries)

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

Bridgeclub Hollandsche Rading verzorgt in de kan-
tine van TV Tautenburg, Dierenriem 6A in Maartens-
dijk een bridgecursus voor beginners, gegeven door 
Henk van de Bunt, op 12 maandagen (van 19.30 tot 
22.30u) vanaf 6 november ’17 t.e.m. 12 februari ’18. 
Na telkens een korte introductie van nieuwe aspecten 

zullen de cursisten de kneepjes van het spel via veel 
praktische situaties eigen maken. Vanaf het begin zal 
er een goede balans zijn tussen enerzijds het halen van 
zo veel mogelijk slagen en anderzijds op het bieden 
van een zo goed mogelijk contract voor het aantal te 
behalen slagen. Aansluitend vanaf 19 febr. ’18 op de 
donderdagavonden kan er bij Bridgeclub Hollandsche 
Rading worden geoefend in het Dorpshuis in Holland-
sche Rading. 

Info c.q. aanmelden:
bchollandscherading@gmail.com of tel. 06 83176797 

(Rob v.d. Blonk) 

Open Biltse Bridgedrive
Vrijdag 17 november wordt voor de 19e keer de Open Biltse Kampioensdrive gehouden in het 

H.F. Witte centrum te De Bilt, Henri Dunantplein 4. De start is om 19.30 uur.

Vanaf 1999 wordt deze drive, door een aantal Biltse 
clubs georganiseerd. Er wordt gespeeld op twee ni-
veaus, één voor clubleden uit de middelste of hogere 
regionen (A) en een voor overige clubleden en thuis-
spelers (B). Wel speelt iedereen dezelfde spellen. De 
spellen worden per computer willekeurig geschud. Na 
afloop is er een prijsuitreiking en wordt het Biltse kam-
pioenspaar en de kampioensclub uitgeroepen.

Voor deze drive kan iedereen uit de gemeente De Bilt 
en omgeving zich tot en met 14 november aanmelden 
per email (mariette2vogelaar@gmail.com) onder ver-
melding van de namen, adres en tel.nr. van beide spe-
lers in een paar, hun speelsterkte (A of B), de club(s) 
waarvan ze lid zijn en van bondsleden hun bondsnum-
mer. Ook telefonische aanmelding (030 606 2137) is 
uiterlijk woensdag 15 november nog mogelijk.

25e bordsponsor voor Nova
Sinds de aanvang van het veldseizoen 2017 steunt 
Mehrzad Payadar, eigenaar van Cafetaria de Rooij 
aan de Planetenbaan, korfbalvereniging Nova. 

Mehrzad is een bekend gezicht in De Bilt en hij draagt 
de plaatselijke korfbalvereniging een warm hart toe. 

Langs het hoofdveld van Nova prijkt inmiddels een 
‘kingsize’ sponsorbord van 2,40 meter breed, waarop 
de kwaliteit van cafetaria de Rooij wordt geprezen. 

Voor Nova betekent deze sponsoring een nieuwe 
mijlpaal, namelijk het 25e sponsorbord langs het 
sportveld. 

Mehrzad Payadar geflankeerd door Andrew van 
der Weerdt en Frank Rademakers van Nova’s 

sponsorcommissie. 

Bloembollentoernooi

De badminton DOMO groep van SV Irene speelde op 19 oktober 
weer haar jaarlijkse bloembollentoernooi in de Kees Boekehal in 
Bilthoven Er waren bloembollen te winnen , beschikbaar gesteld 
door hoveniersbedrijf Groenewegen b.v. uit Groenekan. Overigens 
kan de DOMO groep nieuwe badmintonners gebruiken op de 
donderdagochtend. Aanmelden kan via secretaris@sv-irene.nl of tel. 
nr. 06 22163042 (Carolien Agterberg)

De winter kent vele facetten
het begint met de klok te verzetten
die gaat een uur terug
daarna krijg je al vlug
sinterklaas met je schoen mogen zetten

Guus Geebel Limerick
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advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
25-10
Do.

26-10
Vr.

27-10
Za.

28-10
Zo.

29-10

Klassieke hazenpeper,
puree, rode kool

en stoofpeer
of

Duo: heilbot- en zalmfilet 
met Hollandaisesaus

of
Groentenquiche

met kaassaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
01-11
Do.

02-11
Vr.

03-11
Za.

04-11
Zo.

05-11

Diverse stamppotten, 
slagersrookworst, jus

en een gehaktbal
of

Gebakken roodbaarsfilet 
met garnalensaus

of
Vegetarische stamppot

met kaassoufflé

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Let op! Kerstmenu staat online 

advertentie

ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!
Eerste 2 drankjes van het huis*

* Geldig van 1/9 - 1/10 en uitgezonderd gedisti lleerd

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

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

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Aan de slag op Sandwijck
door Henk van de Bunt

Samen buiten aan de slag, dat kan op 4 november op de Natuurwerkdag. In 2017 organiseert 
LandschappenNL de Natuurwerkdag voor de 17de keer op bijna 500 locaties door heel 

Nederland. In De Bilt kan mee gewerkt worden op Sandwijck. 

Sandwijck  ligt n een oase van 
rust met weelderig begroeide wei-
landen, slingerende watertjes en 
mooie uitzichten die alleen in de 
verte aan de stad herinneren. Van 

oorsprong was Sandwijck een uit-
hof van het klooster Oostbroek, op 
het gelijknamige landgoed in het 
zuidelijkste puntje van De Bilt. In 
1644 werd het landgoed gekocht.  

Daarna, (in elk geval nog in de 
17e eeuw), werd er een boerderij 
gebouwd. Later werd deze boerde-
rij vervangen door een buitenhuis. 
Het park werd aangelegd in de 

Engelse landschapsstijl. In 1854 
kwam Sandwijck door vererving 
in bezit van Christiaan Willem Jo-
han baron van Boetzelaer en zijn 
echtgenote. Tot 1963 bleef de fa-
milie van Boetzelaer eigenaar. In 
dat jaar werd het huis verkocht aan 
de stad Utrecht, die het daarna in 
1967 doorverkocht aan de Univer-
siteit Utrecht.

Appartementencomplex
De universiteit wilde het huis gaan 
gebruiken als huisvesting voor 
haar gasten en de tuin moest deel 
gaan uitmaken van de Botanische 
Tuinen Universiteit Utrecht. Van 
die plannen kwam echter niets te-
recht, mede door de aanleg van de 
rijksweg 28 tussen De Uithof en 
het huis Sandwijck. Vervolgens 
stond het huis ruim 16 jaar leeg, 
waarbij het landhuis en landgoed 
verwaarloosd werden. In maart 
1980 werd het huis gekraakt en 
de bewoners gingen hard aan de 
slag om de leeggeroofde bouwval 
te restaureren. Ook werd door hen 
het achterstallige onderhoud van 
het landgoed aangepakt. Tien jaar 
later werd het huis gelegaliseerd 
en in de periode 1989-1991 werd 
het monumentale pand professi-
oneel gerestaureerd. Vanaf deze 
restauratie heeft Woonstichting De 
Key het landhuis voor de bewo-
ners in erfpacht, terwijl de Stich-
ting Het Utrechts Landschap de 
nieuwe eigenaar werd. Het pand 

is nu een appartementencomplex, 
waarbij de bewoners een woon-
groep vormen.

Boomsoorten
Het landgoed is ca. 72 ha groot. 
Het park gaat via een gesloten bos 
over in een weidegebied met hout-
singels en enkele boomgroepen. 
Sandwijck onderscheidt zich van 
andere landgoederen in de regio 
door een grote verscheidenheid aan 
bomen. In de negentiende eeuw is 
door de toenmalige eigenaar een 
aantal exotische boomsoorten uit 
andere werelddelen aangeplant. 
Op het landgoed bevinden zich 
onder meer een kapelletje en een 
pergola. Beide zijn respectievelijk 
in 1998 en 1999 gerestaureerd.

Werkzaamheden
Omdat het park zo divers is, valt 
er in het park van alles te doen. 
Zo kan er hooi geharkt worden, 
gezaagd en onderhoudswerkzaam-
heden worden uitgevoerd. Voor 
koffie en thee wordt gezorgd en bij 
de lunch een lekkere warme kom 
soep, neem wel zelf een boterham 
mee. Op 4 november vanaf 9.00 
uur is er werk voor maximaal 15 
volwassenen er zijn nog 5 plekken 
over. De locatie is Utrechtseweg 
301 De Bilt, Utrecht. Er wordt bij 
de parkeerplaats verzameld. Voor 
meer informatie kunt u contact op-
nemen met de locatieleider Dick 
van Beek (beekd@debilt.nl). 

Op Sandwijck staan veel bijzondere boomsoorten, die goed aan hun silhouet zijn te herkennen
[foto Henk van de Bunt uit 2012].

Alles over de das
 
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organi-
seert activiteiten voor kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan 
onder leiding van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op Beerscho-
ten. Woensdag 1 november wordt er van alles verteld over dassen in en 
buiten paviljoen Beerschoten. Er is wat lekkers met limonade. 

Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Plaats: Paviljoen Beer-
schoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden per email kan tot en met 
zaterdag 28 oktober via kindernatuuractiviteiten@gmail.com.

Aan de slag in Ridderoordse Bossen
door Henk van de Bunt

Tijdens de Natuurwerkdag kunt u mee werken in de Ridderoordse bossen.

Het veilig stellen van het Ridder-
oordse bos was 90 jaar geleden de 
aanleiding om het Utrechts Land-
schap op te richten. Nu kan men 
nog steeds genieten van dit fraaie 
bosgebied. Vlakbij het fietsknoop-
punt (94) ligt een heideveld, waar 
men 6 en 7 jaar geleden ook actief 
was. De opslag in het heideveld is 
toen verwijderd en de boompjes 
aan de rand zijn afgezaagd. Het 

heideveld ligt er nog steeds redelijk 
goed bij, er is niet zoveel opslag 
teruggekomen, maar de boompjes 
zijn intussen weer flink uitgelo-
pen. Opnieuw belemmeren ze het 
zicht op het veld vanaf het pad 
rondom het heideveld. Daarnaast 
wil de boswachter van het Utrechts 
Landschap ook graag de boompjes 
aan de andere kant van het pad af-
gezaagd hebben. De bank, die er 

staat kan dan vervangen worden 
en er ontstaat een meer geleidelijke 
overgang van hei naar bos en dat is 
goed voor insecten en vogels. 

Klus
De natuurwerkgroep van de KNNV 
regio Heuvelrug is al op dit terrein 
aan de slag gegaan, maar het is een 
flinke klus, dus extra hulp is altijd 
welkom. Het werk kan in kleine 

groepjes worden uitgevoerd. Enke-
le mensen kunnen de opslag uit de 
hei verwijderen. Anderen kunnen 
de boompjes aan weerszijden van 
het pad afzagen en op rillen leg-
gen. Gereedschap en handschoe-
nen kunnen geleverd worden, maar 
eigen materiaal meenemen kan 
ook. De werkzaamheden staan op 
4 november gepland van 10.00 tot 
15.30 uur. Er is werk voor maxi-
maal 15 volwassenen. Er zijn 
nog 9 plekken over. Verzamelen 

bij Fietsknooppunt 94, kruispunt 
N234/Hercules Segherslaan en 
Gerard Doulaan. Voor meer infor-
matie locatieleider Simone Laan-
broek, secretaris@heuvelrug.knnv.
nl tel. 030 2280718. Koffie, thee, 
lunch is aanwezig.
Kijk voor meer informatie op
www.natuurwerkdag.nl.

De boompjes op het heideveld zijn flink uitgelopen

Het verzamelpunt is bij het bord Fietsrondennetwerk 94 t.o. de hoek van 
de Hercules Segherslaan en Gerard Doulaan.
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