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WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Groenekan - 06 53347062
www.peterbrouwer.nl

25 jaar vriendschap en  
20 jaar jumelage

door Henk van de Bunt

2015 staat in het teken van het 20-jarig jubileum van de Jumelage met Mieścisko. In mei is 
een delegatie vanuit Nederland naar Polen gereisd om dit feestelijke moment met de Poolse 

vrienden te vieren. Zaterdag 10 oktober was er in de Maartensdijkse Vierstee een Nederlands/
Poolse avond ter gelegenheid van 25 jaar vriendschap en 20 jaar Jumelage De Bilt – Mieścisko. 

Stichting Razem stelt zich tot 
doel om op cultureel en sociaal 
gebied contacten te onderhouden 
en uitwisselingen te organiseren 
tussen inwoners van de gemeente 
Mieścisko in Polen en de gemeen-
te De Bilt. De eerste contacten 
met Mieścisko zijn gelegd in 1990 
vanuit de voormalige gemeente 

Maartensdijk. In 1995 is de jume-
lage tussen de beide gemeentes 
ondertekend en werd de stichting 
Razem opgericht. 

Samengaan
Na het samengaan van de ge-
meenten De Bilt en Maartensdijk 
in 2001 is de jumelage door de 

nieuwe gemeente De Bilt voort-
gezet. Ook in De Bilt werd nu het 
jubileum gevierd met de mensen 
die zich in de afgelopen 25 jaar 
actief voor de stedenband heb-
ben ingezet en voor hen die zich 
hiervoor willen gaan inzetten. Het 
was een avond met Nederlandse 
en Poolse gasten. Afgevaardigden 

van Mieścisko en burgemeester 
Banaszyński waren speciaal hier-
voor naar Maartensdijk afgereisd. 
Het Biltse gemeentebestuur was 
ruim vertegenwoordigd in de per-
sonen van burgemeester Arjen 
Gerritsen, de wethouders Hans 
Mieras en Anne Brommersma en 
gemeentesecretaris Erik Wietses. 
Er was volop gelegenheid om el-
kaar weer eens te ontmoeten en 
bij te praten en er werden tal van 
herinneringen opgehaald.
 
Hernieuwing
Het was vaak een hernieuwde 
ontmoeting van mensen die mee-
geholpen hebben om aan deze 
bijzondere band met Mieścisko 
invulling te geven: de uitwisselin-
gen voor de jeugd, het aandragen 
van goederen voor de Michaels-
markt of het verkopen daarvan 
op de markt zelf. Er zijn veel pro-
jecten gerealiseerd met steun van 
Razem De Bilt op het gebied van 
kennisoverdracht tussen boeren, 
politiek en onderwijs. 

Uitbreiding
Het bestuur van Razem, bestaan-
de uit Tineke Cramer (voorzitter), 
Jean Rijksen (secretaris), Kees 
Floor (penningmeester), Hanka 
Vossen, Cathie Schouten en Joke 
Nederhof wilde graag van de ge-
legenheid gebruik om meer inwo-
ners te betrekken bij hun activitei-
ten, hier of in Mieścisko. Tineke 
Cramer: ‘Wij wilden graag dat 
alle genodigden twee personen 
uit hun omgeving uitnodigden en 
meebrachten. 

Mensen waarvan gedacht zou 
kunnen worden dat zij het mis-
schien leuk zouden vinden iets 
voor of met de jumelage te doen. 
Zij konden de sfeer proeven en 
genieten van een gezellige feest-
avond. Er waren geen voorwaar-
den aan verbonden. Voor ons was 
ieder nieuw contact er een. Geluk-
kig is die uitnodiging niet onbe-
antwoord gebleven en zijn er op 
bescheiden schaal uitbreidingen 
gaande’. 

Wethouder Hans Mieras begroet pastor Gerard de Wit met verder v.l.n.r. 
de burgemeesters Banaszyński en Gerritsen.  

Het volksdansensemble Garoon luistert het jubileumfeest op. 

Muzikale bijdrage van Wytze de Swart die eerste altsax speelt bij de KBH. 

0346 28 26 63 - kerkdijk 24a  westbroek



Bilthoven
Pr. Centrumkerk

18/10 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel
18/10 • 9.30u - Prof. dr. H. van den Belt

18/10 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
18/10 • 10.30u - Mw. W. Dijkstra

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

18/10 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
18/10 • 10.30u - Pastor G. Weersink

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

18/10 • 10.15u - Ds. R.J. Vreugdenhil
18/10 • 17.00u - Ds. D.T. Vreugdenhil

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

18/10 • 10.00u - Ds. W.G. van den Top
18/10 • 19.00u - Ds. R. de Koning Gans

Pr. Gem. Immanuelkerk
18/10 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk
18/10 • 10.00u - Ds. R. Alkema

R.K. St. Michaelkerk
18/10 • 10.00u - K. van Gestel 

en I. Elsevier

Volle Evangelie Gemeente
18/10 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel
18/10 • 10.30u - Drs. J. Bouma

Herv. gemeente Blauwkapel 
18/10 • 10.00 en 18.30u -

 Ds. C. Stelwagen 

Herst. Herv. Kerk
18/10 • 10.30 en 16.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
18/10 • 10.30u - Prof. Dr. M. Brinkman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

18/10 • 11.00u - Ds. C. ‘t Lam

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

18/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
18/10 • 18.30u - Ds. J. Veldhuizen

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
18/10 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
18/10 • 09.30u - Ds. C. ‘t Lam

St. Maartenskerk
17/10 • 19.00u - Woord- en 

Communieviering
18/10 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

18/10 • 10.00u - Ds. G.D. Hanemaayer
18/10 • 18.30u - Hr. J. Schep

PKN - Herv. Kerk
18/10 • 10.00u - Kand. J. W. Verboom

18/10 • 18.30u – Proponent
 G.A. van Ginkel
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Weeksluiting

Vrijdag 16 oktober om 19.30 
uur is er in Dijckstate te Maar-
tensdijk een weeksluiting. Ds. 
van Beusekom uit Bilthoven gaat 
voor. Na afloop is er gelegenheid 
voor ontmoeting en samenzijn bij 
een kopje koffie. 

Bingo 

Bingo op vrijdag 16 oktober in 
het Servicecentrum Maartens-
dijk. In de pauze kunt u gezel-
lig even bijpraten en een kopje 
koffie of thee drinken. Aanvang: 
14.15 uur en de kosten zijn € 
3,50 voor 5 speelrondes. Meer 
informatie Servicecentrum Maar-
tensdijk, tel: 0346-214161 en/of 
maartensdijk@mensdebilt.nl

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 17 oktober is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden.
 

Exposities in de kerk

Tot en met 18 oktober is een 
expositie van mevrouw Gerda 
Drop, professioneel kaligraaf, te 
bezichtigen. In haar werk beeldt 
zij teksten op haar eigen unieke 
wijze uit. De geëxposeerde wer-
ken zijn in de Opstandingskerk 
(Eerste Brandenburgerweg 34, 
Bilthoven) iedere vrijdag tussen 
11.00 en 13.00 uur te bezichti-
gen en op zondagochtend tussen 
11.30 en 13.00 uur zowel in 
de Opstandingskerk als in de 

Immanuëlkerk (Soestdijkseweg 
Zuid 49, De Bilt). 

Rouwgroep in de Woudkapel

Het verlies van een dierbare is 
een intensieve gebeurtenis. Er is 
alle tijd en aandacht nodig om dit 
in een leven te verweven. Voor 
elk mens voelt dit anders, toch 
kan het fijn zijn om verhalen en 
ervaringen met ‘lotgenoten’ te 
delen. Mogelijkheid wordt gebo-
den om eens per maand samen 
te komen en te spreken rondom 
verlies en rouw. Er is aandacht 
voor verlies in de ruimste zin 
van het woord, want ook verlies 
van werk of gezondheid kan tot 
een vorm van rouw leiden. De 
kring staat onder begeleiding van 
Lauk Spelberg. Zij is sinds 2007 
werkzaam als pastor in de vrij-
zinnige geloofsgemeenschap De 
Woudkapel in Bilthoven. Daar-
naast begeleidt zij mensen in 
hun laatste levensfase, verzorgt 
uitvaarten en begeleidt al jaren 
rouwgroepen. Aanmelden bij 
Lauk Spelberg 030 2280078 of 
laukspelberg@casema.nl

Soefibijeenkomst

Zondag 25 oktober verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25. Bilthoven. Aanvang 11.00 
uur. Het thema is: ‘Het leven 
is een kans’ Het Soefisme is 
een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dage-
lijks leven als bron van spirituele 
groei. (www.soefi.nl)

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Voor alle steun en blijken van medeleven die ik heb ervaren na het 
overlijden van mijn geliefde vrouw

Joke de Hoop - Schaatsenberg
wil ik graag bedanken mijn familie, vrienden, kennissen, verzorgers 
van Vitras, de vrienden van Kunst & Genoegen, de mensen van de 
buurt en speciaal de buren van Kon. Wilhelminaweg 452, Groenekan.

Bart de Hoop

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

Dag en nacht bereikbaar
(035) 30 200 40 • 06 51 03 38 54
www.de-uitvaartregisseur.nl

Na een kort ziekbed is overleden onze oud speler,
scheidsrechter en trainer/coach

Peter van Renswoude
Als een zeer actieve en sportieve persoonlijkheid
zal hij in onze herinnering blijven.

Wij wensen Carla, Jelle, Sarah en verdere familie
heel veel sterkte en Gods nabijheid en troost toe.

c.k.v. Tweemaal Zes

Verdrietig om het gemis, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons 
betekent heeft, delen wij mee dat is Thuisgehaald mijn lieve man, 
onze lieve vader, zoon, schoonzoon, broer, zwager en oom

Peter van Renswoude
 Maartensdijk, Maartensdijk,
 17 juni 1967 12 oktober 2015

 Carla van Renswoude - Evers
 Jelle
 Sarah

 Jan van Renswoude
 Corrie van Renswoude - Stam (in herinnering)
 Teus Evers
 Klaske Evers - de Wilde
 Ronny en Dineke van Renswoude
 Gert-Jan en Aria Evers
 Margreet en Jan van Barneveld
 Neven en nichten

Correspondentieadres:
AdCura Uitvaartzorg
Dorpsweg 20
3738 CE Maartensdijk

Er is D.V. gelegenheid tot condoleren op vrijdag 16 oktober van 
19.00 tot 20.30 uur in De Ontmoetingskerk,
Kon. Julianalaan 26 te Maartensdijk.

De dankdienst voor het leven van Peter zal D.V. worden gehouden 
op zaterdag 17 oktober om 11.00 uur in De Pniëlkerk,
Van Ghentlaan 47, 1215 PN Hilversum, waarna aansluitend de 
begrafenis zal plaatsvinden op de Herst. Herv. Begraafplaats aan de 
Dierenriem te Maartensdijk.

Voor bloemen wordt gezorgd.
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Impressie van een ochtend 
vrijwilligerswerk

‘Een lange weg’
In de vroege herfstochtend hangt een serene stilte in het onderkomen. Om zeven uur is  

de koffie vers en de mensen ook. Nieuwe vrijwilligers dienen zich aan voor weer een nieuwe dag 
waarvan de nacht rustig verlopen is. De man met het rode-kruis-t-shirt  heeft niet  

veel te doen gehad. Slechts enkelen toonden zich nachtbrakers. 

Trollies met ontbijtdozen worden 
naar binnen gereden. De dozen op 
tafels uitgestald in de provisorische 
maar praktisch ingerichte eetzaal.  
Iedereen in de starthouding behalve 
de mensen waar het om gaat. Zij 
slapen nog, moe van het lange do-
len. In de ontbijtdozen wachten een 
broodje kaas, een Franse croissant, 
een hardgekookt ei en een oerne-
derlandse krentenbol om opgegeten 
te worden samen met een appel om 
het gezond te houden. Crackers met 
vleesbeleg completeren het geheel. 
De croissants zijn verreweg favoriet. 

Kinderen steken als eerste hun af-
wachtende, verlegen en verwach-
tingsvolle neus om de deur van de 
grote sportzaal die voor vijf dagen 
omgebouwd is tot slaapcentrum. 
Koffie,  thee  en vooral vers water 

vinden gretig aftrek. De “eetzaal” 
loopt vol. De kinderen rond.

Om elf uur volgt een briefing, maar 
eerst gaat een aantal vrijwilligers de 
kleine sportzaal in om de kleding en 
schoenen te sorteren die zo massaal 
en genereus zijn geschonken door de 
inwoners van de gemeente De Bilt 
en omstreken. Te veel om op te noe-
men, van goede en gedegen kwali-
teit, gewassen, gevouwen en soms 
gestreken. Veel is door de tijdelijke 
gasten al uitgezocht om te dragen en 
mee te nemen al is het niet iedereen 
duidelijk wat men in het vreemde 
land nodig heeft. Wat overblijft gaat 
zijn weg vinden naar de kringloop-
winkel en hergebruik.

Hier en daar hoort men het voorzich-
tig uitgeprobeerde Nederlands. Kin-

dertekeningen hangen aan de muur.  
Uit elkaar gevallen puzzelstukjes 
moeten nog een puzzel worden. Om 
elf uur zijn de tolken paraat en per-
fect. Zij leggen het schema van de 
dag uit: wanneer men gaat, hoe lang 
het duurt en waar naartoe. Wat men 
heeft gaat in plastic tassen mee in 
de twee klaarstaande bussen die om 
twaalf uur zullen vertrekken. Na een 
wel heel lang weekend uit logeren 
blijkt het afscheid hartroerend.

De bussen lopen vol.
De vader manhaftig.  

De moeder berustend.
Het kind hoopvol.

En we gaan nog niet naar huis. Nog 
lange niet.

Van afscheid is een mens nooit ver.

Inge Gorris

Respectvolle 
gemeenschap

Nu de noodopvang van vluchtelingen in De Vierstee voorbij is, wil ik 
mijn waardering uitspreken voor al diegenen, die daarbij betrokken 
waren. Om te beginnen met de Maartensdijkse gemeenschap, maar 
ook voor de vele vrijwilligers, het Rode Kruis, de kerken, SVM Maar-
tensdijk, MENS De Bilt en het Steunpunt Vluchtelingenwerk. 

Zij allen hebben deze mensen, die ons land na zware ontberingen be-
reikten, een warm welkom geheten. Zij hebben hen een gevoel van 
een thuis gegeven. Als ik de verslagen in de regionale en landelijke 
pers lees over gemeenten waar vooral protest was, ben ik trots op onze 
gemeente.

Maar ook het optreden van burgemeester Gerritsen verdient een com-
pliment. Hij was daadkrachtig. Alles was tot in de puntjes geregeld. 
Hij toonde vooral gevoel van medemenselijkheid voor deze mensen 
in nood, maar luisterde ook met respect naar kritische vragen uit de 
bevolking. 

Frans Poot, namens het Platform Respectvol Samenleven De Bilt

Broodje Brandweer met 
veiligheidsadviezen

door Guus Geebel

Zo’n zestig senioren namen maandag 12 oktober in de brandweerkazerne in Bilthoven deel aan 
een voorlichtingsbijeenkomst met lunch. De afdeling brandweer van de Veiligheidsregio Utrecht 

(VRU) organiseert deze bijeenkomsten onder de naam Broodje Brandweer
in alle 26 gemeenten van de VRU. 

De brandveiligheid voor zelfstan-
dig wonende 65-plussers staat dit 
jaar centraal tijdens de Nationale 
Brandpreventieweken, die altijd in 
oktober plaatsvinden. De laatste 
jaren vallen bij deze groep oude-
ren steeds meer slachtoffers van 
brand. ‘We constateren dat er voor 
hen meer voorlichting moet komen. 
Die wordt nu regionaal opgepakt’, 
vertelt preventiemedewerker Ron 
Schoenmaker. De lunchbijeen-
komst Broodje Brandweer wordt 
ingeleid door burgemeester Arjen 
Gerritsen. Hij vertelt dat de VRU 
mensen bewust wil maken van de 
risico’s die ze lopen. ‘We redden 
levens niet alleen door te blussen, 
maar ook door te zorgen dat men-
sen niet in een gevaarlijke situatie 
terechtkomen.’

Menselijk handelen
‘Brandveiligheid begint te allen 
tijde bij jezelf’, aldus Ron Schoen-
makers. Hij houdt een presentatie 
waarin vooral gewezen wordt op 
te nemen preventieve maatregelen. 
‘De brandweer is actief bij bran-
den, redden van mensen en dieren 
en bij rampen, maar ook preventie 
is een belangrijke taak.’ Bij brand 
is iemand de eerste acht minuten 
tot een kwartier op zichzelf aange-
wezen. Het belangrijkste is dan de 
eigen veiligheid. ‘Driekwart van 
alle branden ontstaan door mense-
lijk handelen.’ Ron Schoenmaker 
geeft een aantal voorbeelden van 
situaties die gemakkelijk tot brand 
kunnen leiden, zoals verfkwasten 
schoonmaken met terpentine bij 

een geiser. In het eerste kwartaal 
van 2014 overleden twintig men-
sen door brand, waaronder er acht 
ouder waren dan vijfenzestig jaar. 
Door de vergrijzing en de verande-
ringen in de zorg zal dit aantal tot 
2030 toenemen met dertien procent. 

Vluchtwegen
Aan het vrijhouden van vlucht-
wegen wordt tijdens de presen-
tatie veel aandacht geschonken. 
Bloembakken op een galerij kun-
nen wanneer elke minuut telt am-

bulances hinderen. Schoenmaker 
adviseert met buren te overleggen 
over dit soort zaken. Ook over de 
plaats van rookmelders geeft hij 
advies. ‘Ga niet zelfstandig pro-
beren te blussen. De ontwikkeling 
van rook gaat heel snel. Verlaat zo 
snel mogelijk de woning, meld de 
buren dat er brand is en bel 112. 
Tijdens de bijeenkomst kregen de 
bezoekers aan de lunchtafel van 
brandspecialisten adviezen en tips 
over brandveiligheid in woningen 
en werden vragen beantwoord.

Preventiemedewerker Ron Schoenmaker houdt een verhelderende 
presentatie.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

Opvang vluchtelingen
De debatavond over vluchtelingen jl. 22 september, op initiatief 
van Ebbe Rost van Tonningen, vroeg aandacht voor een belangrijk 
vraagstuk. Er komen grote stromen vluchtelingen ons land binnen. 

Via de media worden we dagelijks hiervan op de hoogte gesteld. We 
kunnen dus niet doen alsof het ons niet aangaat. Debatteren hierover 
is een goede zaak en de algemene sfeer is gelukkig die van humani-
teit. Maar laten we ook alert zijn op de keerzijde!

Als leerkracht heb ik 25 jaar in een van de grote steden in een achter-
standswijk gewerkt. De laatste jaren zaten er geen, van oorsprong, 
Nederlandse kinderen meer op school.
 
De multiculturele samenleving heeft positieve kanten, daar heb ik 
goede herinneringen aan. Helaas heb ik ook de schaduwzijden mee-
gemaakt zoals veel agressiviteit, fysieke en verbale bedreigingen, 
binnen en buiten de school!

Laten we als Gemeente De Bilt ons goed voorbereiden. Zeer belang-
rijk voor de vluchtelingen is het leren van de Nederlandse taal. Hulp 
bieden aan de getraumatiseerde mensen moet ook een belangrijk 
punt van aandacht zijn, maar is een zware taak.
 
Ik betwijfel of wij de juiste hulp kunnen bieden, als er zoveel vluch-
telingen ons land binnenkomen! Daar ben ik bezorgd over. 
 
Annelies Brielsman, Bilthoven 

	 Openingstijden
•	ma	t/m	vr	08.00	-	17.30	uur
•	Buiten	de	openingstijden	kunt	u
	 op	aanvraag	uw	medicijnen
	 in	onze	24-uurs	kluisjes	ophalen.
	 Vraag	hiernaar	aan	de	balie.

Tel.:	0346	-	210605

advertentie
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Lekker weekend voordeelLekker weekend voordeel

  
Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Ei bieslooksalade
Filet Americain
Sellerie salade 3 x 100

gram 3.98

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

Gebakken boterhamworst
Rosbief
Beenham

  VOORDEEL HELE WEEK

Runder braad 
rollade

Filetrollade

Lamsbout schijven
naturel of gemarineerd

Reclame geldig vanaf 
donderdag 15 oktober
t/m woensdag 21 oktober

Maertensplein 18
 3738 GK Maartensdijk 

Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

ERWTENSOEP + 
ROOKWORST 

Extra donderdag voordeel:

Sucade lapjes

Scharrel kipdijfilet 500
gram 4.98

500 
gram 4.98

500
gram 5.98

500 
gram 9.98

500
gram 5.98

4.983 x 100
gram

ERWTENSOEP + 
Extra donderdag voordeel:

4 GEGRILDE KIPPENBOUTEN MET EEN HALVE GRILLWORST  10.- 

4.99

Lekker voor het weekend!
SMULBOLLEN 
DEENSE BRODEN
TORTILLIA'S
 NU OOK MET KIP 

2
voor 5.-

2 
voor 6.-

per
stuk 3.50

5.50500
gram 4.98250 

gramSTOMPETOREN
EXTRA BELEGEN

DJARKARTA MIX

1.98100
gramCASHEW NOTEN1.25100

gramROOMBRIE
Heerlijke!

6 boomstammen 5.-

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Jachtschotel
________________________ 100 GRAM 1,25
Kapucijnersschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Japanse Beef
MET NOEDELS OF RIJST

________________________ 100 GRAM 1,49
Vrijdag en zaterdag verse Sushi!!!

Bredase

Spruiten
500 GRAM

Mooie Hollandse

IJsbergsla
Turbana

Bananen
HÉÉL KILO

ALLEEN MAANDAG 19, DINSDAG 20
EN WOENSDAG 21 OKTOBER

0,75 0,750,89

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GESNEDEN

Hutspot
____________________500 GRAM 0,99
VERS GESNEDEN

Ananas
___________________ VOLLE BAK 1,49
Ravioli met gehakt
EN TOMATENSAUS OF

Ravioli met spinazie/ricotta
IN CHAMPIGNONSAUS 

____________________100 GRAM 1,49

Volop specialiteiten 
uit Brussel

Groot assortiment 
wilde paddestoelen!!
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Biltse ondernemers zetten zich in 
voor uitvoering Participatiewet
In de week van 28 september startte de eerste campagneweek van ‘Alleen Talent Telt!’.

De campagneweek attendeert werkgevers op de vele talenten van mensen met een
beperking. Deze talenten zijn vanuit sociaal ondernemerschap interessant,

maar ook omdat het rendeert op de werkvloer. In maatschappelijk
én vaak ook in financieel opzicht. 

Wethouder Jolanda van Hulst 
(Participatiewet) en twee mede-
werkers van het Werkgeversser-
vicepunt Kromme Rijn Heuvelrug 
(WGSP) en Biga Groep (sociaal 
werkbedrijf) bezochten vrijdag 2 
oktober twee Biltse ondernemers, 
die in dit kader al concrete acties 
hebben ondernomen. 

Hoefakker
Hoveniersbedrijf Hoefakker uit 
De Bilt vindt het al jaren belang-
rijk om maatschappelijk verant-
woord te ondernemen. Zij werken 
veel samen met Biga Groep in 
verschillende groenonderhoud-
projecten zoals zwerfvuil ruimen 
in Zeist en De Bilt. 

Vier jaar geleden nam Hoefakker 
een medewerker in dienst via con-
tact met Biga Groep. Inmiddels is 
hij onmisbaar voor het bedrijf. 
‘Hij geeft de klanten aandacht 
waar ze recht op hebben’, zegt ei-

genaar Arno Hoefakker. Ook het 
bedrijf Lindenhaeghe uit De Bilt 
is bij de invoering van de Parti-
cipatiewet meteen aan de slag ge-
gaan en heeft het HR beleid hier-
op aangepast. Zij hebben zichzelf 
als doel gesteld om dit jaar twee 
mensen die vallen onder de Parti-
cipatiewet in dienst te nemen. Het 
Werkgeverservicepunt (WGSP) 
ondersteunt hen bij de concrete 
invulling hiervan. 

Wethouder Jolanda van Hulst be-
nadrukt met het bezoek hoe be-
langrijk het is om hierin samen op 
te trekken. ‘Om ervoor te zorgen 
dat mensen met een arbeidsbeper-
king écht aan het werk kunnen, 
moeten we er samen de schouders 
onder zetten. Ieders inzet en be-
reidheid is hard nodig’. 

Participatiewet
De Participatiewet, die per 1 ja-
nuari van kracht is, moet ervoor 

zorgen dat meer mensen met een 
arbeidsbeperking werk vinden bij 
reguliere werkgevers. Gemeente 
De Bilt is een van de samenwer-
kende partners in de Arbeids-
marktregio Midden-Utrecht die 
met elkaar hebben afgesproken 
om 1145 banen te creëren, voor 
1 januari 2017, voor mensen met 
een arbeidsbeperking. Om werk-
gevers te informeren over de mo-
gelijkheden en te ondersteunen bij 
het creëren van baanopeningen, 
zijn er campagneweken op touw 
gezet met uiteenlopende activitei-
ten. 

Advies op maat
Er zijn verschillende manieren 
waarop bedrijven invulling kun-
nen geven aan de Participatie-
wet. De accountmanagers van 
het WGSP gaan graag met Biltse 
ondernemers in gesprek om de 
kansen en mogelijkheden binnen 
het bedrijf op een rijtje te zet-

ten. Het WGSP biedt werkgevers 
daarbij advies op maat en verzorgt 
kosteloos de werving en selectie 
van kandidaten. Daarnaast zijn zij 
goed op de hoogte van regelingen 
waarop werkgevers een beroep 
kunnen doen als zij iemand met 
een arbeidsbeperking in dienst 
nemen.

Meer informatie
De campagne ‘Alleen Talent 
Telt!’ wordt in de week van 16-21 
november nog eens in de gehele 
regio herhaald. Werkgevers die 
nieuwsgierig zijn naar de moge-
lijkheden en activiteiten kunnen 
informatie opvragen via de site 
www.alleentalenttelt.nl. 

Geslaagde bijeenkomst 
zorgverleners

door Henk van de Bunt

Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden zetten in op het afstemmen van zorg op 
wijkniveau met partijen binnen en buiten de zorg, zoals gemeenten, zorgverlenerspraktijken en 

welzijnsorganisaties. Woensdag 7 oktober was er in Maartensdijk een 
(eerste) bijeenkomst van lokale zorgverleners.

De bijeenkomst ‘Samenwerking 
in de eerstelijns zorg in Maartens-
dijk’ in de zaal van Toutenburg in 
Maartensdijk (Rode Kruis) werd 
goed bezocht. Het initiatief was 
uitgegaan van fysiotherapiemaat-
schap Karstens & van der Meijden. 
Aanleiding hiervoor zijn de veran-
deringen in de zorg en met name de 
ontwikkeling dat per 1 januari de 
regels voor hulp uit de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) 
zijn veranderd. 

Vanaf 2015 voeren gemeenten ta-
ken uit die voorheen nog onder de 
Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ) vielen. Gemeenten 
dienen er voor te zorgen, dat men-
sen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen.

Coördinatie
Dit veranderde beleid vergt coör-
dinatie tussen gemeenten en zorg-
verleners in de eerste lijn. Onder 
begeleiding en ondersteuning van 
een regionaal adviesbureau kwa-
men diverse lokale zorgverleners 
uit de eerste lijn bijeen, om eens 
met elkaar kennis te maken rond het 
thema: ‘Hoe herkent u kwetsbare 
ouderen in de praktijk?’ Er waren 
(vertegenwoordigers van) ergothe-
rapie, logopedie, apotheek, podothe-
rapeuten, pedicures, psychologen en 
(alle plaatselijke) fysiotherapeuten, 
die hun verwachtingen uiteen zetten 
met betrekking tot samenwerking in 
de eerstelijnszorg in Maartensdijk. 

Ouderen
Fysiotherapeute Nathalie Schaaf-

sma verzorgde een inleiding over 
kwetsbare ouderen met als doel de 
behoeften te verzamelen van diverse 
para- en medische hulpverleners in 
Maartensdijk om zo een organisatie 
te creëren waarin aanstaande kwets-
bare ouderen in kaart gebracht kun-
nen worden. Er werd interactief ge-
discussieerd over hoe de zorg vorm 
gegeven zou kunnen worden. 

De aanwezigen reageerden enthou-
siast en gaven collectief aan belang-
stelling te hebben voor een vervolg-
traject, waarbij de verbinding naar, 
coördinatie van en samenwerking 
met andere zorgverlenerspraktijken 
en welzijnsorganisaties verder uitge-
werkt gaat worden. Deze eerste bij-
eenkomst werd onder het genot van 
een hapje en een drankje afgesloten.

Woensdag 7 oktober was er in Maartensdijk een (eerste) bijeenkomst van lokale zorgverleners met als doel een 
wijkgerichte zorginfrastructuur op te zetten. 

Mens De Bilt start 
‘Samen Oplopen’ 

Vrijwilligers steunen gezinnen die
tijdelijk uit balans zijn

Dit najaar is Mens de Bilt in samenwerking met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin gestart met het programma ‘Samen Oplopen’. Vrijwil-
ligers bezoeken gezinnen die tijdelijk uit balans zijn en moeilijk steun 
kunnen vinden binnen hun sociale netwerk of niet over een sociaal 
netwerk beschikken. ‘Samen Oplopen’ is vier jaar geleden in Zeist ont-
wikkeld en daar erg succesvol.

Soms hebben ouders allerlei zorgen aan hun hoofd, die veel van hun 
aandacht en energie vragen. Ze willen ook hun kinderen goed opvoe-
den en ze een fijne jeugd geven. Het is dan fijn om iemand te hebben 
waaraan je je verhaal kwijt kunt. Die zelf zijn of haar leven goed op 
orde heeft, naast je staat en met jou meedenkt en helpt bij allerlei zaken 
in jouw leven. 

Balans
‘Samen Oplopen’ legt een verbinding tussen mensen die hun leven 
in balans hebben en een gezin dat wel wat steun kan gebruiken. Als 
het klikt, kunnen ze meer met elkaar gaan doen dan alleen een goed 
gesprek voeren. Eigenlijk lopen ze een stukje samen op in het leven. 
Een vrijwilliger die zich inzet voor ‘Samen Oplopen’ is een betrokken 
mens, die geïnteresseerd is in het leven van een ander en graag wil 
steunen. Deze steun kan bijvoorbeeld bestaan uit het bieden van een 
luisterend oor, het bekijken van moeilijke papieren, meegaan naar een 
instantie, spelen met de kinderen, meedenken en doen in de opvoe-
ding, Nederland(s) leren begrijpen of helpen met het opzetten van een 
netwerk. Net wat een gezin nodig heeft en wat past bij de vrijwilliger.

Wie
Er is behoefte aan vrijwilligers die ongeveer eens per week een gezin 
bezoeken of samen iets gaan doen. Zij ‘lopen een stukje op’ met het 
gezin tot het krachtig genoeg is het (weer) alleen te kunnen. De vrijwil-
liger kan rekenen op goede begeleiding vanuit Mens De Bilt. De erva-
ring uit Zeist leert dat vrijwilligers erg veel voldoening halen uit hun 
inzet en dat het vriendschappelijke contact hun leven verrijkt. 
 
Aanmelden
Zowel vrijwilligers als gezinnen die vragen of interesse hebben kun-
nen contact opnemen met Christine Thomas, coördinator Samen Op-
lopen bij MENS De Bilt. Te bereiken op 06-13069608 of per e-mail 
c.thomas@mensdebilt.nl. Christine is ook op de Banenmarkt voor vrij-
willigerswerk aanwezig op zaterdag 31 oktober van 12.00 tot 14.00 uur 
in wijkrestaurant Bij de Tijd aan de Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 
14 in De Bilt.

Alleen talent telt! is een initi-
atief van de Utrechtse Werkta-
fel, het regionaal werkbedrijf in 
de arbeidsmarktregio Midden-
Utrecht. Dit is een samenwer-
kingsverband tussen CNV, FNV, 
VNO-NCW Midden, MKB-
Nederland, UWV en vijftien ge-
meenten met hun Werkgevers-
Servicepunten en SW-bedrijven. 
De vijftien gemeente zijn Bun-
nik, De Bilt, Houten, Lopik, 
Montfoort, Nieuwegein, Oude-
water, Stichtse Vecht, Utrecht, 
Utrechtse Heuvelrug, Vianen, 
Woerden, Wijk bij Duurstede, 
IJsselstein, Zeist. 



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

I S  V I N K  W I T G O E D

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

EEN KOOKTOESTEL  IS MAATWERK !

Het kooktoestel kopen dat bij u en uw (gezins) situatie past. De 
juiste capaciteit, verantwoord energiegebruik, inzicht in de te ver-
wachten levensduur. Deskundige plaatsing en gebruiksinstructie. 
Dat kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad of bij 
die fl itsende webshop… Dat vind je wel in de buurt bij:

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

Like De Vierklank
nu ook op Facebook!

Lekker fris
Appeltaartjevan € 5,75 nu € 4,95

Lekker smullenvan Appeltjesbrood
nu € 4,50

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63



Verhalen over camping
door Henk van de Bunt

Voor het samenstellen van een boek over Camping Bos Park Bilthoven in vroegere tijden, zijn 
Karel Beesemer en Fred Meijer op zoek naar foto’s en verhalen uit de tijd toen de camping nog 

‘De Biltse Duinen’ heette. Ook hedendaagse belevenissen zijn welkom. 

De Biltse Duinen is een natuurge-
bied tussen Bilthoven en Bosch en 
Duin, waarin o.a. een camping en 
een golfbaan. De duinen liggen aan 
de zuidkant van het chaletpark Bos-
park Bilthoven en worden aan de 
oostzijde begrensd door de Biltse-
weg. De Biltse Duinen zijn aan-
gewezen als beschermd gemeen-
telijk landschapsmonument. Karel 
Beesemer: ‘Tot 1980 grensde het 
roemruchte Natuurbad De Biltsche 
Duinen aan de camping. Daarover 
verscheen in 2012 het boek ‘Dui-
ken in het verleden’. De camping 
en het natuurbad met op die locatie 
nu het golfpark, hebben één ding 
gemeen, namelijk de ligging in een 
aaneengesloten fraai en omvangrijk 
natuurgebied, waar het goed toeven 
is voor mens en dier. Het natuurge-

bied is niet zonder reden in 2013 tot 
Landschapsmonument verklaard. 
Daarmee is ‘De Biltse Duinen’ het 
eerste beschermde landschapsmo-
nument in Nederland’. 

Verleden
Fred Meijer: ‘Karel Beesemer, die 
samen met zijn zoon Marcel het 
boek over het natuurbad samen-
stelde, kwam toevallig in contact 
met de parkbeheerder van Bos 
Park Bilthoven. Toen ontstond de 
gedachte of het mogelijk zou zijn 
óók een boek over de camping te 
vervaardigen. De geschiedenis van 
de camping is namelijk zo boeiend, 
dat ook voor een boek daarover, 
zeker voldoende draagvlak is. Ze-
ker als in het komende boek royaal 
plaats wordt geboden aan verhalen 

met herinneringen van mensen die 
hier hebben gekampeerd en/of nog 
steeds kamperen. Mede dankzij de 
verhalen kan het een boeiend lees- 
en kijkboek worden over: Een cam-
ping in het heden, met een toekomst 
én een verleden’. 

Vraaggesprek
Fred Meijer vertelt, dat hij deze 
zomer, samen met zijn vrouw Loes 
al een flink aantal gesprekken met 
campinggasten heeft gevoerd: ‘Wij 
hebben denk ik al een twintigtal 
gesprekken gehad, waar mogelijk 
bruikbaar materiaal bij zit. Een 
aantal daarvan betreft gesprekken 
met mensen die zo dadelijk weer 
de camping inruilen voor hun wo-
ning elders in het land en aangaven 
daar nog verder te willen zoeken naar verhalen en foto’s van vroe-

ger. Maar het kan natuurlijk ook 
anderen aangaan, die nu geen cam-
pinggast meer zijn, maar er wel-
licht wel nog heel wat over weten 
te vertellen’. Beesemer en Meijer 
nodigen belangstellenden graag uit 
eventuele verhalen aan het papier 
toe te vertrouwen en voor het boek 
beschikbaar te stellen. Eventueel 

kan een verhaal ook via een vraag-
gesprek met een van de samenstel-
lers van het nieuwe boek ontstaan. 

De inhoud van de bijdrage bepaalt 
men vanzelfsprekend helemaal zélf. 
Met veel interesse zien de (toekom-
stige) auteurs reacties graag tege-
moet op k.beesemer@planet.nl en/
of fred@familie-meijer.eu
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advertentie

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Geef baby’s een
eerlijke start met onze 
kraamcadeautjes

Een foto uit 1960 (foto Fred Meijer).

Fred Meijer en Karel Beesemer op de camping in 2015.

Wandelen met In Between Café
Op zaterdag 24 oktober organiseert 
het In Between Café een leuke 
en leerzame wandeling vanaf het 
historische fort Blauwkapel naar 
de authentieke molen Geesina in 
Groenekan. Tijdens deze wande-
ling van 2 km heen en 2 km terug is 
er volop gelegenheid om met elkaar 

even bij te praten. Het In Between 
Café is een vrijwillig initiatief om 
mensen die in hun werk of persoon-
lijke ontwikkeling een stap willen 
zetten. Iedere eerste maandag van 
de maand zijn er bijeenkomsten in 
Wijkrestaurant Bij de Tijd in De 
Bilt. 

Voor de wandeling is men van harte 
welkom tussen 9.45 en 10.00 uur 
op de T-splitsing op het fort (Kapel-
weg). Dit is prima met fiets en OV 
te bereiken. 
Wil je mee of heb je nog vragen? 
Stuur een e-mail naar  inbetween-
cafeuno@gmail.com. 

Soroptimist FilmFeest
Op vrijdag 30 oktober vindt het Soroptimist FilmFeest plaats in de Tuinzaal van  

Huize Het Oosten. Met het FilmFeest zamelt Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven geld 
 in voor AFRIpads Foundation. 

Rondom de voorstelling zorgen de 
Soroptimisten voor lekkere drank-
jes en hapjes. Ook is er een loterij 
waarbij mooie ervaringen, activi-
teiten en prijzen te winnen zijn.

Het FilmFeest is voor iedereen 
toegankelijk. ‘s Morgens kan men 
kijken naar de komedie La famille 
Bélier (2015), bioscoophit van dit 
jaar. ‘s Avonds ziet men het drama 

Desert Flower (2009), waarin een 
Somalisch meisje vlucht voor een 
gedwongen huwelijk en uiteinde-
lijk topmodel wordt. 

Naast de twee voorstellingen voor 
volwassenen organiseert Sorop-
timistclub De Bilt-Bilthoven het 
FilmFeest ook voor kinderen. Kin-
deren van de Julianaschool zien – 
ook op 30 oktober - films die vallen 

binnen het thema ‘vrijheid’. Daar-
mee is deze dag een feest voor een 
breed publiek.

Reserveren
Het Soroptimist FilmFeest vindt 
plaats op vrijdag 30 oktober in de 
Tuinzaal van Huize Het Oosten, 
Rubenslaan 1 in Bilthoven. Kaarten 
reserveren kan via FilmFeestDe-
Bilt@gmail.com 

Woonspraak 
weegt huurwet

De nieuwe huurwet is door alle maatschappelijke veranderingen on-
derbelicht gebleven. Huurdersbelangenvereniging Woonspraak onder-
zoekt de soms ingrijpende praktische gevolgen van de wet. Een belang-
rijke vernieuwing is dat de huurder via bewoners- en wijkcommissies 
meer medezeggenschap kreeg. Woonspraak bekijkt hoe zij de huurders 
en commissies het beste kan ondersteunen middels een online 10-vra-
genlijst. De enquête staat nog een week open voor leden en huurders 
van SSW op www.woonspraak.nl. 
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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.

100

100 100

100

Geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 oktober 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
haardblok
van

€1,19

Stoofperen
Gieser 
Wildeman
per kilo
van

€1,49

Speculaasbrok
vers uit
eigen oven 
2 stuks
van

€1,98

Pickwick 
Herfstthee
per doosje
van

€1,55
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De geschiedenis van de 
Utrechtseweg

De Utrechtseweg tussen Zeist en Utrecht is waarschijnlijk de oudste nog in gebruik zijnde weg 
van Nederland. Een aantal samenwerkende historische verenigingen wijden een tentoonstelling 

aan de bijzondere geschiedenis van deze weg die teruggaat tot de 12e eeuw.

Tussen 18 oktober 2015 en april 
2016 is de reizende tentoonstel-
ling te zien op locaties in Zeist, 
Bilthoven, De Bilt en Maartens-
dijk. Foto’s, prenten, documenten 
en kaarten geven een beeld van 
de geschiedenis van het tracé van 
Zeist tot aan de Berekuil in Utrecht. 
Daarbij worden veel onderwer-
pen belicht, zoals de straat zelf en 
wegveranderingen, de omliggende 
dorpskernen, buitenplaatsen en an-
dere gebouwen, bedrijven en instel-
lingen, recreatie en horeca en het 
vervoer. Ook het fort De Bilt en de 
gebeurtenissen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog komen aan bod.

Geschiedenis
De geschiedenis van de Utrechtse-
weg gaat terug tot 12de eeuw. De 
weg was reeds eeuwen geleden een 
onderdeel van de handelsweg tus-
sen Utrecht en Keulen. Hij is in 
1139 aangelegd en werd rond 1290 
al bestraat. Op 20 juni 1290 werd 
melding gemaakt van tolheffing 
op de Utrechtseweg op een ‘stenen 
straat’. Vermoedelijk bestond de 
bestrating uit keien. Vroeger liep de 
weg van Utrecht door grondgebied 
van Maartensdijk, over de Biltse 
Dorpsstraat, vanouds ook ‘Steen-
straat’ genoemd, naar de Soest-
dijkseweg en verder over de Holle 

Bilt naar Zeist. Door de Franse 
overheersing onder Napoleon in het 
begin van de 19de eeuw werd de 
Utrechtseweg gezien als een weg 
van landsbelang. Met de vaststel-
ling van het Rijkswegennet in 1816 
werd de weg daardoor eigendom 
van het Rijk.

Locaties
De start van de tentoonstellingen-
reeks vindt plaats in Figi, Zeist 
van 18 tot en met 25 oktober na 
een openingsmoment op 17 okto-
ber in Zeist. Vervolgens op 7 en 8 
nov. bij WVT aan Talinglaan 10 te 
Bilthoven en van 23 nov. t/m 4 dec. 

in Dijckstate aan het Maertensplein 
96 in Maartensdijk. In 2016 zijn er 
nog tentoonstellingen bij hotel van 
der Valk in De Bilt en in Het Licht-
ruim in Bilthoven. 
De expositie over deze bijzondere 
en belangrijke weg wordt georga-
niseerd door de historische vereni-
gingen Historische Kring D’Oude 
School uit De Bilt, de Historische 
Vereniging Maartensdijk, het RHC 
Vecht en Venen en het Geheugen 
van Zeist (Zeister Historisch Ge-

nootschap en Gemeentearchief 
Zeist).

De grond waarop de grote 
langhuisboerderij Oost-Indiën 
(Utrechtseweg 301) is gebouwd 
behoorde toe aan het Vrouwen-
klooster. J. Spinhoven heeft tot 
1997 als laatste boer de boerderij 
met grond gepacht. Daarna heeft 
de grond bij de boerderij een na-
tuurbestemming gekregen.

De Utrechtseweg (301) in 1966. (uit de verzameling van Rienk Miedema)

De Utrechtseweg (301) in 2015 waar nog steeds de Biltse Grift voor langs 
loopt. [foto Henk van de Bunt] 

Lezing over Bilthovense 
oorlogsslachtoffers

door Henk van de Bunt

De Biltse Historische Kring D’ Oude School verzorgde op woensdag 7 oktober bij WVT  
aan de Talinglaan 10 in Bilthoven een lezing door auteur en geschiedenisdocent Constant 

van den Heuvel over zijn boek ‘Het kruis op de berg’. 

In het bos aan de rand van Rhe-
nen en Veenendaal staat een wit 
kruis. Het kruis herdenkt zes bur-
gerslachtoffers uit de Tweede We-
reldoorlog. Maandag 20 november 
1944 werden op deze plaats zes 
jonge mannen door de Duitse be-
zetters gefusilleerd. Deze daad was 
een represaille-actie voor de aanval 
op een Duitse soldaat twee dagen 
eerder. De zes mannen werden wil-
lekeurig opgepikt: drie uit de straf-
gevangenis aan de Weteringsschans 
in Amsterdam en drie uit de straf-
gevangenis aan het Wolvenplein in 
Utrecht. Geen van hen had iets te 
maken met de aanslag. 

Bilthoven
De lezer wordt in het boek meege-
sleept in hun afzonderlijke verha-
len. Van een bevrijdingsplan voor 
Westerbork tot Indisch verzet in 

Amsterdam. Van sabotageacties 
in Bilthoven tot verzetswerk in 
Nieuw-Beerta en Haarlem. Steeds 
sneller ontwikkelen de gebeurtenis-
sen zich, tot alle verhaallijnen op 
20 november 1944 samenkomen op 
`De berg’ bij Veenendaal en Rhe-

nen. Het kruis op de berg geeft de 
zes mannen, die door de bezetter 
werden gedood een gezicht en een 
stem terug. Hun verhalen maken, 
dat de Tweede Wereldoorlog op een 
indringende manier heel dichtbij 
komt.

Voorzitter van de Historische Kring Paul Meuwese opende de avond.

Een avond met  
Midas Dekkers

Het is de plezierige tegenhanger van claustrofobie: thigmofilie, de lief-
de voor de kleine ruimte, het verlangen naar geborgenheid, grond onder 
je voeten, het gevoel dat wegkruipen de beste oplossing is. De kat doet 
het wanneer hij in zijn kartonnen doos gaat zitten, de kakkerlak, die 
wegschiet tussen spleten in het hout en de mens, wanneer hij in foe-
tushouding onder zijn dekbed gaat liggen of zich terugtrekt op de wc. 

Midas Dekkers heeft begrip voor die kat, die kakkerlak, die mens. In 
een tochtige wereld vol licht, lucht en kale vlaktes, is het goed om je 
veilig te voelen. Dekkers schrijft en filosofeert met vertrouwde verve 
over het tastbare geluk op de vierkante meter. Dekkers verzorgt op 
woensdag 4 november om 20.00 uur in de Theaterzaal van Scholen-
gemeenschap De Werkplaats een lezing. Kaarten uitsluitend vooraf te 
verkrijgen bij Bilthovense Boekhandel, Julialaan te Bilthoven, tel. 030 
2281014 of info@bilthovenseboekhandel.nl.

Dekkers over waarom een kat graag in een doosje kruipt.

Op het Vinkenplein geen auto’s ontwaren
dat kan over enkele jaren
en zo’n autovrij plein
misschien met een fontein
wil iedereen heel graag ervaren

Guus Geebel Limerick
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Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

VARKENSFILETLAPJES
Mals en magere varkensentrecôte, gemarineerd met een
olie- pestomarinade. Heel kort bakken. 100 gram 1,25

DRY AGED ENTRECÔTE
Door de langzame droge rijping, krijgt het een malse structuur
en een intense smaak! Dichtschroeien en rosé eten. 100 gram 3,25

HAZEN-ACHTERBOUTEN
Lekker wild genieten! Om zachtjes te stoven en dan lekker te
genieten. Ca. 2½ uur stoven. Met gratis recept. 100 gram 1,65

LAMSBOUTSCHIJVEN
Mooie malse magere schijf van de lamsbout gemarineerd
met Franse marinade. Net rosé te bakken. 100 gram 1,65

BLANKE SCHNITZELS
Van de bovenbil gesneden, lekker gepaneerd met
beschuit- of zigeunerpaneer. 4 stuks nu 6,00

TIP:
LAMSBURGERS
Van 100% lamsvlees gemaakt en gekruid met ietsje kno� ook. 100 gram 1,95 
VARKENS VERSE WORST

Panklaar glutenvrij gekruid en gezouten, een allemansvriend! 100 gram 0,79

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 12 t/m zaterdag 17 oktober 2015. Zetfouten voorbehouden.

CARPACCIO ROLLADE
Met o.a. biefstuk, rucola, kruidencrème, pijnboompitjes
en pesto. Aan een stuk of plakken. 100 gram 2,45

Zonne-energie biedt kansen
voor het onderwijs

“De leerlingen zouden ook wel een 
windmolen willen in de schooltuin.” 
Aan het woord is Harry Prosman, 
adjunct-directeur van de School met 
de Bijbel in Maartensdijk. Hij geeft 
les aan groep 7 en laat geregeld op 
het digitale schoolbord zien hoeveel 
energie er weer is opgewekt door de 
92 zonnepanelen op het dak van de 
school. Ook is op het bord te zien 
hoeveel bomen je daarvoor moet 
planten en hoeveel autokilometers 
er omgerekend mee uitgespaard 

worden. In 2002 werd de school 
grondig gerenoveerd en geïsoleerd. 
Het gasverbruik werd daardoor aan-
zienlijk teruggebracht, maar tot voor 
kort gebruikte men op jaarbasis zo’n 
22.000 kWh aan stroom. Duurzaam-
heid is vanuit de gedachte van rent-
meesterschap voor de school heel 
belangrijk en daarom besloot men 
het platte dak op de school te benut-
ten voor het opwekken van de beno-
digde elektriciteit via zonnepanelen. 
Er is overigens ruimte voor nog 

meer panelen en de school denkt er-
over die in de toekomst beschikbaar 
te stellen voor stroomopwekking ten 
behoeve van de omwonenden. 

Prosman hoopt dat de zonnepane-
len er door hun schaduwwerking 
ook voor zullen zorgen dat het ’s 
zomers binnen minder warm wordt 
en er geen energieverslindende air-
co-installaties nodig zijn. Omdat de 
panelen pas half augustus werden 
geplaatst, is het nog te vroeg om dit 
te kunnen beoordelen.

Ook elders in de gemeente zijn ba-
sisscholen met zonnepanelen op het 
dak, maar de scholen die ze nog niet 
hebben liggen, missen volgens Pros-
man beslist een kans:  “We proberen 
de kinderen bij te brengen dat we 
met z’n allen zuinig om moeten gaan 
met energie en dit biedt een unieke 
mogelijkheid om hen er daadwerke-
lijk bij te betrekken.”

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

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

BotaBoots
Season Specials

Out� ts Boots Accessories

De nieuwe collectie is binnen

Blessed by
Comfort

Van Dorpsberaad Westbroek
In de septembervergadering is uitvoerig gesproken over de verkeersveiligheid in 
Westbroek met name over de dr.Welfferweg/Korssesteeg/Achter Weteringseweg. 

Bij dit gesprek was een ambtenaar Verkeer van de Gemeente De Bilt
en Sineke van Sligtenhorst voor met name fietsveiligheid aanwezig.

In het Dorpsberaad wordt naar voren gebracht 
dat naast het vele sluipverkeer ook het rijgedrag 
van veel weggebruikers oorzaak is van overlast 
en onveilige situaties voor fietsers. Uit tellin-
gen, gedaan door de gemeente, blijkt niet dat er 
te veel verkeer is. Jammer genoeg beschikt de 
gemeente niet over aantallen in de piekbelasting 
tijdens de geslotenverklaring . Tijdens de piek-
belasting is er juist veel fietsverkeer op weg naar 
school, of van school naar huis. 

De gemeenteambtenaar geeft aan dat er snel-
heidssignaliseringsborden in de vorm van smi-
ley’s geplaatst zullen worden om de snelheid van 
auto’s te minderen. Dit is een bewezen effectief 
middel. Vanuit het dorpsberaad wordt aange-
drongen op vaste plaatsing en geen roulatiesys-
teem. Tevens zal vanuit de gemeente gekeken 
worden naar de lijnsignalering op de weg, mo-
gelijk kan deze op bepaalde onveilige stukken 
verbeterd worden. 

Ook zal de ambtenaar vanuit de gemeente con-
tact opnemen met de basisschool ’t Kompas om 
samen met de schoolkinderen een flyeractie in de 
spitstijd te regelen. Het dorpsberaad benadrukt 
dat handhaving tijdens de geslotenverklaring tot 

nu toe het meeste effect heeft op het sluipver-
keer, maar aangezien de BOA’s vanuit de rijks-
overheid niet meer mogen bekeuren wordt er 
nauwelijks nog gecontroleerd.

Onderhoud Burgemeester Huydekoperweg: 
Er zijn twee bijeenkomsten in het Dorpshuis ge-
weest. Een voor alle Westbroekers, waar wensen 
geïnventariseerd zijn en mogelijkheden bespro-
ken. Het Dorpsberaad heeft hier ook gevraagd 
naar de mogelijkheid om lokale ondernemers 
bij dit project te betrekken. In de tweede bijeen-
komst voor aanwonenden en belanghebbenden 
heeft de gemeente laten zien hoe het er uit komt 
te zien. 

Ook werd aangegeven dat in oktober/november 
de werkzaamheden moeten starten. Daarnaast 
deelde de gemeente mee dat na de Burgemeester 
Huydekoperweg het rioleringsprobleem van de 
nieuwbouw als eerste aangepakt zal worden. 

Op onze website www.dorpsberaadwestbroek.nl 
vindt u aanvullende informatie over tal van on-
derwerpen die regelmatig terugkomen op onze 
agenda. U kunt ook zelf uw mening geven en 
vragen stellen. 

service voor ondernemers

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan      

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

Praten kan altijd...

Mail naar info@vierklank.nl
of  bel 0346-211992

Voor deze wijken
zoeken wij bezorgers

PER DIRECT
Wijk 107:  Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, 

Kwikstaartlaan, Lijsterlaan, Roodborstlaan, 
Staartmeeslaan, Winterkoninglaan,
Zwaluwlaan

Wijk 120:  Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, 
van Dijcklaan, van Ostadelaan

Wijk 147:  Aardelaan, Jupiterlaan, Neptunuslaan,
Saturnuslaan, Uranuslaan, Venuslaan,
Zonneplein

Wijk 172:  Abt Ludolfweg, Runnebeek
Wijk 181:  Emmalaan, Kloosterlaan, Oude

Bunnikseweg, Prinsenlaan, Universiteitsweg, 
Wilhelminalaan

Wijk 185:  Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan,
De Hooghlaan, Albert Cuyplaan, 
Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan
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Weer een doe-het-zelfzaak
in Bilthoven

door Guus Geebel

Op de plek waar ooit de eerste doe-het-zelfzaak in Nederland begon, opent wethouder Jolanda 
van Hulst donderdag 15 oktober aan de Koperwieklaan Hubo Bilthoven. Bedrijfsleider Reiko 
Bos leidde op die plek jarenlang de Obi Klusmarkt. Die zaak verhuisde in 2009 onder de naam 

Mulitimate naar Leijenseweg en werd twee jaar geleden gesloten.

Reiko Bos vertelt dat een voormali-
ge klant hem vroeg waarom hij geen 
nieuwe doe-het-zelfzaak in Biltho-
ven begon. ‘Daar was grote behoef-
te aan, zei ze. Ik ben er toen serieus 
over gaan nadenken. Het lijkt wat 
riskant om in deze tijd een nieuwe 
zaak te beginnen, want er zijn meer 
winkels die sluiten dan opengaan. 
Omdat er in Bilthoven niets is en 
de crisis over het dieptepunt heen is 
dacht ik inmiddels ook, Bilthoven 
zit echt te wachten op een goede 
doe-het-zelfzaak.’ Rijwielpaleis 
Bilthoven had inmiddels het com-
plex aan de Koperwieklaan gekocht. 
Het verkeerde in een armoedige 
staat en ik heb de eigenaar net zo 
lang lastig gevallen met het verzoek 
om een gedeelte van hem te mogen 
huren, dat hij uiteindelijk toestemde 
en ook nog wilde verbouwen.’

Verbouwing
‘De verbouwing heeft veel langer 
geduurd dan gepland was. Oor-
spronkelijk dachten we in april te 
kunnen openen. De vertraging had 
te maken met allerlei vergunningen 

en dat was best vervelend. Maar het 
had ook voordelen. We hebben alles 
ontzettend goed kunnen voorberei-
den.’ Reiko Bos noemt de ligging 
van de zaak heel plezierig. ‘Doordat 
we aan de rand van een woonwijk 
midden in het dorp Bilthoven zitten, 
zijn veel klanten ook bekenden van 
je. Daar doe je wat extra’s voor, dat 
hoort bij onze service. We bezorgen 
ook bij de mensen thuis.’ Reiko vindt 
dat hij op een goed moment is inge-
stapt ‘Er vinden weer verbouwingen 
plaats, de huizenprijzen zijn bijge-
steld en mensen verhuizen weer. Dat 
is waar een doe-het-zelfzaak het van 
moet hebben.’ 

Organisatie
Hubo is een winkelketen in doe-
het-zelfartikelen en is opgericht in 
1969. Het was daarmee de eerste 
bouwmarktformule van Nederland. 
De naam Hubo is een afkorting van 
Houthandel Utrecht Bedrijven Or-
ganisatie. De ruim 230 filialen in 
Nederland zijn eigendom van ver-
schillende franchise-ondernemers. 
Die zijn verenigd in Eurecto, waar-

van het hoofdkantoor is gevestigd 
in Hoevelaken. Eurecto omvat de 
doe-het-zelf formules Hubo en Mul-
timate Service Bouwmarkt. Hubo 
Bilthoven heeft een oppervlakte van 
700 m2 en houdt het midden tussen 
een bouwmarkt en een doe-het-zelf-
zaak. ‘Het is best groot en we heb-
ben heel veel spullen. Dat wil ik ook 
graag want we willen ondernemers 
of aannemers die opeens wat nodig 
hebben kunnen leveren wat ze nodig 
hebben.’ 

Verschil
Hubo verschilt vooral van andere 
bouwmarkten in het leveren van 
maatwerk. ‘Daar waar de grote or-
ganisaties geen oplossing hebben, 
leveren wij die. Kasten, zonwering, 
we kunnen alles op maat maken. 
In de werkplaats kunnen we ideeën 
van klanten uitwerken en helemaal 
naar wens maken. Hubo geeft om de 
twee weken een folder uit. Op www.
hubobilthoven.nl staat informatie 
over de zaak in Bilthoven. Er ver-
schijnt een openingskrant met extra 
laag geprijsde artikelen.

Hubo, Tuinmarkt en Rijwielpaleis samen in een aantrekkelijk nieuw complex. 

Reiko Bos geeft met Hubo Bilthoven het dorp weer meer allure.

Blik voortaan bij 
plasticafval

Tot nog toe verdwijnen drankenpakken en blik in het restafval. Het rest-
afval wordt evenwel verbrand, terwijl metaal en drankenpakken goed 
recyclebaar zijn. In de afgelopen jaren was recyclen echter duurder dan 
verbranden. Per 2015 heeft de Vereniging van Nederlandse gemeenten 
(VNG) bij het Afvalfonds een vergoeding bedongen voor de afzonderlijk 
ingezamelde drankenkartons. 

Ook heeft Afvalverwijdering Utrecht inmiddels het recyclen van dran-
kenkartons en blik betrokken bij de aanbesteding van het sorteren en 
vermarkten van kunststof. Daarom heeft het College van Burgemeester 
en Wethouders besloten om ingaande 1 november 2015 de afzonderlijke 
inzameling van plastic uit te breiden met zowel drankenkartons als blik. 
De inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (hierna: PMD) sluit 
aan bij de doelstelling om het hergebruik van grondstoffen uit het afval 
te verbeteren.

Spaarzakken
De inzameling van PMD geschiedt door middel van spaarzakken die zijn 
voorzien van een toelichtend opschrift over PMD. De drankenkartons, 
het metaal en het plastic kunnen worden verzameld in één en dezelfde 
spaarzak. De nieuwe spaarzakken zijn van een dikkere kwaliteit om 
scheuren te voorkomen. Omdat het College kiest voor uitbreiding van de 
bestaande plasticinzameling, blijft de inzamelstructuur ongewijzigd. Na 
inzameling worden de drankenkartons, het blik en het plastic gesorteerd 
en vermarkt. De inzameling van PMD geschiedt kostenneutraal omdat 
de kosten worden gedekt uit de vergoe-
ding van het Afvalfonds en uit de vermin-
dering van de hoeveelheid restafval.

De gelijktijdige inzameling van PMD start 
op 1 november 2015. Op de verzamel-
containers wordt door middel van nieuwe 
logo’s aangegeven voor welk afval de ver-
zamelcontainer bestemd is.Renovatie wegdek Hessenweg

Al een geruime tijd is het wegdek 
van de Hessenweg-Zuid, tussen 
Looijdijk en Blauwkapelseweg in 
De Bilt toe aan onderhoud. Van-
wege een mogelijke herontwikke-
ling en daarmee gepaard gaande 

bouwactiviteiten op het perceel 
Hessenweg 6 -10 zijn die onder-
houdswerkzaamheden steeds uit-
gesteld. 
Om financiële redenen zijn de 
werkzaamheden ook voor het 

lopende jaar uitgesteld. De kwa-
liteit van het wegdek ter plaatse 
is inmiddels echter van dien aard 
dat verder uitstel niet meer ver-
antwoord is. Verder uitstel van 
het onderhoud leidt tot aantasting 
van de wegconstructie en maakt 
de geplande renovatie duurder. 
Gegeven de beperkt beschikbare 
middelen, heeft het verder uitstel-
len van de renovatie ook gevolgen 
voor andere reeds geplande werk-
zaamheden in de toekomst.

Versneld
Om een verdere verslechtering 
van het wegdek van de Hessen-
weg-zuid gedurende de aanstaan-
de winterperiode tegen te gaan 
heeft het College besloten al di-
rect enkele kleinere onderhouds-
maatregelen te nemen. Verder 
treffen Burgemeester en Wethou-
ders voorbereidingen om de voor-
ziene wegdekrenovatie direct na 
de winterperiode uit te voeren.Het wegdek van de Hessenweg vraagt om een onderhoudsbeurt.

advertentie

weekvoordeel

Violen F1
Sixpack € 1,99 

G
eldig van 14 t/m

 20 okt.
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GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • Karel Hendriksen

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank • Primera Maartensdijk 

€ 12,95

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

uit de zes kernen.

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook….
DANK aan alle vrijwilligers
Dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet bij 
de noodopvang voor de vluchtelingen in Maartensdijk. 
In zo’n korte tijd zo veel vrijwilligers die mee konden 
helpen om de opvang in goede banen te leiden: 
hartverwarmend! Wilt u vaker vrijwilligerswerk doen? 
Kom dan op 31 oktober naar Wijkrestaurant Bij de Tijd, 
Prof.Dr.Kamerlingh Onnesweg 14, De Bilt.

Meedoen en Samen 

Vrijwilligersbanenmarkt op
zaterdag 31 oktober
Nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden van vrijwilli-
gerswerk? Tijdens de vrijwilligersbanenmarkt, georgan-
iseerd door de vrijwilligerscentrale van MENS De Bilt, 
kunt u met één bezoek ruim 30 vrijwilligersorganisaties 
uit gemeente De Bilt leren kennen; wie zijn de mensen 
achter deze organisaties en welke vacatures hebben 
ze? Kom langs op 31 oktober en laat u inspireren! Er 
staat bovendien heerlijke koffie voor u klaar, u bent van 
harte welkom tussen 12.00 en 14.00 uur, tot dan!

Loop binnen bij Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. PJW 
Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595 of Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein, 0346-214161
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Hubo Bilthoven is open

WE BOUWEN  
EEN FEESTJE

15, 16 en 17 oktober
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OP 15, 16 EN 17 OKTOBER

GRATIS 
HUBO 

BOUWEMMER*

*voor iedere betalende klant, zolang de voorraad strekt

OP 15, 16 EN 17 OKTOBEROP 15, 16 EN 17 OKTOBEROP 15, 16 EN 17 OKTOBER

Super-lentekorting
        in de herfst ..?

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

Oktober ... ideale maand om te planten. 
De grond is nog warm, planten voelen zich 
direct thuis en slaan makkelijk aan. 
Uw tuin heeft daardoor tevens een enorme voorsprong
en komt in de lente véél eerder tot volle wasdom.

korting bij de kassa

Alle 
    tuinplanten20%

ELKE ZONDAG OPEN

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
www. parelpromotie.nl

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
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‘Gemeente ondermijnt realisatie 
Bilthoven centrum’

door Henk van de Bunt

Het College van B&W is bereid om mee te denken over verhuizing van een supermarkt naar de 
locatie van de politie naast de brandweerkazerne aan de Leijenseweg 38. Winkeliersvereniging 

Bilthoven Centrum, de huurders-belangenvereniging De Kwinkelier en de Klankbordgroep 
Centrum roepen het College op zich te houden aan de gemeentelijke

beleidskaders aangaande de centrumontwikkeling. 

Martin Vermeulen van de afdeling 
Communicatie van de gemeente De 
Bilt meldt: ‘Het college van Burge-
meester en Wethouders heeft een 
positieve grondhouding uitgespro-
ken op het verzoek van de eigenaar 
van een supermarkt om mee te wer-
ken aan een mogelijke verplaatsing, 
maar dat betekent helemaal niet dat 
daarover al een besluit is genomen. 
De positieve grondhouding bete-
kent alleen, dat het college bereid 
is - onder een aantal gestelde voor-
waarden - met de initiatiefnemer 
mee te denken over een verdere 
verkenning en uitwerking. Voordat 
het College een definitief besluit 
neemt, zal nog het nodige onder-
zocht moeten worden en zal ook 
een nieuw bestemmingsplan moe-

ten worden opgesteld en aan de ge-
meenteraad worden voorgelegd.
 
Voorbijgaan
Peter Dapper is voorzitter van de 
Winkeliersvereniging Bilthoven 
Centrum: ‘Deze eenzijdig ingesla-
gen weg en het proces dat volgt 
kan grote gevolgen hebben voor 
de ontwikkeling van Bilthoven 
Centrum. Niet alleen het besluit op 
zich baart grote zorgen, maar wel-
licht nog meer de manier waarop 
dat tot stand is gekomen: zonder 
enige vorm van overleg met de lo-
kale ondernemers en zelfs zonder 
enige vorm van communicatie. Dit 
leidt tot een vertrouwensbreuk tus-
sen ondernemers en de gemeente. 
Dit solitaire besluit betekent dat 

er groen licht is voor een bestem-
mingsplanprocedure, waarbij het 
College volledig voorbij gaat aan 
de eigen beleidskaders zoals de 
Structuurvisie 2030, de notitie De-
tailhandelsbeleid De Bilt (2010), de 
gebiedsvisie Leyenseweg (2013), 
maar ook aan de Kadernotitie Cen-
trum Bilthoven (2014) en de Struc-
tuurschets Bilthoven Centrum Oost 
van de Klankbordgroep Centrum 
Bilthoven’.

Clusters
Bas Thoomes vertegenwoordigt de 
huurders-belangen-vereniging De 
Kwinkelier: ‘De kern van het staan-
de beleid m.b.t. Bilthoven Centrum 
is concentratie van winkels in het 
centrumgebied en het tegengaan 
van versnippering. Het nu geno-
men besluit staat hier echter haaks 
op. Er wordt met de clustering van 
drie grootwinkelbedrijven feitelijk 
een nieuw winkelcentrum gecre-
eerd rond de Leijenseweg, terwijl 
er tegelijkertijd een supermarkt uit 
een wijk wordt getrokken. Dit leidt 
tot een wijziging van koopstromen 
met als consequentie koopkracht-
afvloeiing voor het centrum. Win-
kelbedrijven komen niet of worden 
kleiner, in het ergste geval komt de 
herontwikkeling van de Kwinkelier 
niet eens van de grond. De huidige 
moeilijke situatie voor de winkelbe-
drijven in het centrum van Biltho-
ven is een optelsom van bouwkun-
dige tegenvallers, een krimpende 
markt en voortgaande versnippe-
ring van winkelareaal door elders 
reeds vergeven detailhandelsmeters 
(aan Action en Hoogvliet).

Moeilijke tijden
Coen Jager is voorzitter van Klank-
bordgroep Centrum: ‘Voor de zit-
tende ondernemers in het centrum 
zijn het moeilijke tijden en is er 
een grote behoefte om dit centrum 
weer gezond en gevuld te krijgen. 
De ogenschijnlijk kleine verschui-
ving waartoe nu besloten lijkt heeft 
bijzonder grote gevolgen. Een ver-
minderde koopstroom en verdere 
vertragingen in de ontwikkeling 
van de Kwinkelier kunnen in deze 
ombouwfase van ons centrum de-
sastreuze gevolgen hebben. Met 
transparantie, wederzijdse onder-
bouwing en overleg had de ge-
meente vertrouwensschade bij de 
winkelbedrijven kunnen voorko-
men. Het is van groot belang dat 
er vertrouwen is én blijft in het 
College van B&W, vertrouwen dat 
ook in de praktijk wordt bevestigd 
doordat vastgestelde beleidska-
ders onverkort worden gehanteerd. 
Kaders die cruciaal zijn om in het 

centrum tot een gezonde bedrijfs-
voering te komen.

Oproep
De drie woordvoerders doen na-
mens hun achterban een oproep 
aan de gemeenteraad om het Col-
lege van B&W te houden aan de 
gemeentelijke beleidskaders aan-
gaande de centrumontwikkeling en 
erop toe te zien dat er, ook vanuit 
de gemeentelijke overheid, alles 
aan wordt gedaan het centrum van 
Bilthoven tot een krachtig winkel-
gebied te maken. De energie van 
alle betrokkenen moet naar hun 
mening gericht zijn op die ontwik-
keling; niet op het bestrijden van 
tegengestelde processen: ‘Het her-
stellen van het vertrouwen tussen 
gemeente en centrum-onderne-
mers en vervolgens daar consistent 
naar handelen is keihard vereist 
om ‘schouder-aan-schouder’ Bilt-
hoven Centrum tot een succes te 
maken’.

Peter Dapper en Bas Thoomes attenderen het College op hun eigen 
beleidskaders.

Tijdens de presentatie van projectontwikkelaar Synchroon over de 
ontwikkeling rond het Vinkenplein stelde ondernemer Marc Doek al 
vragen over de Principe Uitspraak van het College.

Nieuwe media bij u thuis
Biltsehelpdesk.nl gaat zowel virtueel als echt

Internet is natuurlijk hét medium 
van de toekomst. Maar veel men-
sen hebben de weg naar internet 
en computer nog niet gevonden of 
rommelen maar wat aan. ‘Ze ko-
men soms met een nieuwe iPad 
nog in de doos naar me toe’ vertelt 
Sanne van der Zee (36), zelfstandig 
digitaal mediadocent in Zeist, Bilt-
hoven, Bunnik en Soest met com-
puter- en internetcursussen.

Sanne is tevens ‘Virtueel Assistent’ 
en gecertificeerd ICT-keurmeester 
voor veilig telebankieren. ‘Ik be-
hoor tot de nieuwe generatie die 
is opgegroeid met computers en 
internet en dat vinden veel mensen 
prachtig. Ik kan met beelden laten 
zien wat ik met mijn laptop doe en 
de cursisten of klanten doen mij na’, 
aldus Sanne van der Zee. Ze heeft 
zich ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel met biltsehelpdesk.nl, 
waarmee ze haar focus legt op de 
gemeente De Bilt en omgeving. ‘Ik 
doe waar ik goed in ben.’

Ook internationaal 
Sanne is in haar woonplaats Bilt-
hoven met biltsehelpdesk.nl lijfe-
lijk aanwezig, maar bijvoorbeeld 
ook ‘Virtueel Assistent’ (VA) voor 
internationale ruimtevaartspecia-
listen, die vanuit het Noordwijkse 
Estec tijdelijk worden uitgezon-
den naar plaatsen in Europa en 
Amerika. Sanne verzorgt dan de 
vlieg- of treintickets, boekt hotels 
of appartementen en huurt auto’s, 
zonder de specialist zelf ooit ge-
zien te hebben! ‘Ik sta er zelf van 
te kijken hoe ik binnen een half 
uur soms duizenden internetkilo-
meters heb afgelegd’, aldus Sanne 
van der Zee.Sanne richt zich de 
komende maanden nu ook op de 
ondernemers in het Sticht. Veel 
ondernemers hebben nog te wei-
nig kennis van de mogelijkheden 
met sociale media en virtuele as-
sistentie. Sanne brengt als Vir-
tueel Assistent rust in je agenda, 
zodat jij harder kunt gaan. Stel je 
eens voor: een efficiënte persoon-

lijke assistent die op afstand voor 
je klaarstaat en zo nodig naar je 
toekomt. Die precies de kwalitei-
ten heeft die jij nodig hebt, on-
middellijk snapt wat je bedoelt en 
je wensen razendsnel uitvoert. Je 
krijgt er eigenlijk een extra rech-
terhand en een linker hersenhelft 
bij. ‘De secretaresse in een bij-
kantoortje heeft haar langste tijd 
gehad’ zegt Sanne uitdagend. 

Keurmeester 
Sanne van der Zee mag zich sinds 
kort ook Keurmeester van het ICT-
Keurmerk noemen. Het keurmerk 
is een reactie op de nieuwe regels 
die de banken begin dit jaar intro-
duceerden voor veilig telebankie-
ren. 

Een daarvan betreft de technische 
veiligheid van de computerappara-
tuur. Sanne kan met de biltsehelp-
desk.nl computers van particulieren 
en kleine ondernemers scannen op 
veiligheid voor virussen en hackers.

Voordelen 
Maar ook is het leuk om jonge 
ZZP’ers te zien voor wie het nu 
belangrijk wordt om zich ook op 
internet te manifesteren. 

‘Ik weet de trucjes om op de juiste 
manier in beeld te komen en daar 

doen mijn cursisten en klanten 
hun voordeel mee!’ Op de achter-
grond draait het liedje van Billy 
Swan ‘If You Have A Problem 
And You Don’t Know What To 
Do, I Can Help!’ Nou, Sanne van 
der Zee zit met haar biltsehelp-
desk.nl om de hoek.

Sanne van der Zee: If You Have A Problem And You Don’t Know What 
To Do, I Can Help!
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Maand van de Geschiedenis

Media, culturele, historische, 
literaire en toeristische instellin-
gen slaan deze maand de han-
den ineen om geschiedenis in de 
schijnwerpers te zetten. In 2015 
is het thema ‘Tussen Droom & 
Daad’. In dit kader organiseert 
de Stichting Kunst en Cultuur 
een aantal evenementen. Op dins-
dag 27 oktober 2015 is er een 
lezing door Klaas van Egmond 
over dit thema in de Bilthovense 
Boekhandel, Julialaan 1 te Bilt-
hoven om 20.00 uur. Aanmel-
den en informatie: info@biltho-
venseboekhandel.nl of tel. 030 
2281014.
Op woensdag 28 oktober van 
14.00 tot 16.00 uur kan men het 
plezier en de kracht van creatief 
schrijven ontdekken in een bij-
eenkomst, geleid door Marieke 
Verhoef-Temme, die al 6 jaar het 
Schrijfcafé voor vrouwen in Bilt-
hoven begeleidt. De locatie is dit-
maal De Woudkapel, Beethoven-
laan 21, Bilthoven. Voor aanmel-
ding en informatie: Marieke Ver-
hoef-Temme, tel. 030 2250535 of 
mcverhoef@planet.nl.

Samen muziek maken 

De laatste zondagochtend van 
de maand wordt voortaan in De 
Woudkapel net even anders inge-
vuld: het accent ligt op ‘meedoen 
en ervaren’ tijdens bijeenkomsten 
met de titel OntMoeten. Op 25 
oktober maken deelnemers onder 
leiding van altvioliste Annema-
rie Konijnenburg, oprichtster van 
een lokaal jeugdorkest en violiste 
bij het Rotterdams Filharmonisch 
Orkest, met elkaar muziek. Om 
9.30 uur begint een workshop 
waar deelnemers vanaf 6 jaar de 
kans krijgen ‘klank’ uit een viool 
te halen. Voor deze workshop 
is aanmelding bij wendy@wdg-
communicatie.nl noodzakelijk. 
Om 10.30 uur begint de eigenlij-
ke bijeenkomst waar door jong en 
oud met elkaar muziek gemaakt 
wordt. Deze bijeenkomst is gra-
tis toegankelijk. De Woudkapel 
bevindt zich aan de Beethoven-
laan 21 in Bilthoven.

Hoe Zo Liefde

De laatste jaren heeft theatergroep 
Sojater in Maartensdijk mooie 
cabaretvoorstellingen gemaakt. 
Het publiek werd meegenomen 
op reis naar Mars of als gast in 
een verzorgingstehuis begroet. 
De voorstellingen bestonden uit 
sketches en liedjes die via een 
rode draad met elkaar verbonden 
waren.
Met de komst van de nieuwe 
regisseur Sandra van Rosmalen 
is Sojater van koers veranderd en 
is er de afgelopen twee jaar hard 
gewerkt aan montage-theater. Het 
resultaat van dit harde werken zal 
vanaf november twee weekenden 
te zien zijn in De Vierstee in 
Maartensdijk.
De voorstellingen zijn te zien op 
vrijdag 6 en zaterdag 7 novem-
ber en vrijdag 13 en zaterdag 14 
november in De Vierstee, Nach-
tegaallaan 30 in Maartensdijk. 
Aanvang 20.30 uur. Zaal open 
20.15 uur. Kaarten reserveren via 
www.Sojater.nl of telefonisch via 
Anneke de Jong (0346 213635). 

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! 
Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Acties zijn geldig van woensdag 14 t/m dinsdag 20 oktober 2015

Alleen geldig op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 september 2015

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

   Hoogvliet,

Appelsientje 
sinaasappel 
of Goudappel
4 pakken van 1 liter
4.36 - 4.88

Wicky 
Alle pakken met 10 pakjes 
van 0.2 liter
3 pakken
van: 4.77 - 4.95
voor: 3.18 - 3.30

2+1
GRATIS**

Turbana 
bananen 
Kilo

0.950.950.950.
kilo

2.992.992.992.
4 x 1 liter

Per liter 0.75

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
** U krijgt 33,34% korting op de totaalprijs.



 De Vierklank 15 14 oktober 2015

Op ’t bankje
Een vader is met een zoon van rond de twaalf 
bij me komen zitten. De jongen heeft duide-
lijk interesse voor de natuur en vooral in vo-
gels. ‘De meeste vogels herkent hij meteen’, 
zegt de vader trots. ‘Een poosje geleden heeft hij in een tuin een hals-
bandparkiet gezien en nu is hij steeds op zoek naar vreemde vogels in 
het wild. Hij leest er ook alles over.’ Terwijl de jongen een paar duiven 
in de gaten houdt luistert hij ook mee. ‘Ja, ik heb in een blaadje gele-
zen dat er in het Vondelpark in Amsterdam een heleboel halsbandpar-
kieten zitten. Die zijn waarschijnlijk ontsnapt uit kooien in huizen van 
mensen of uit tuinvolières. In het verhaal stond dat ze oorspronkelijk 
uit de buurt van de Himalaya komen waar het ook koud kan zijn. Ze 
hebben nu weer pas ontdekt dat er ook alexanderparkieten in het park 
zitten. Honderd hebben ze er geteld. Die zijn groter dan de halsband-
parkiet.’ Ikzelf heb een keer een halsbandparkiet gezien in een tuin in 
De Bilt. Ik dacht dat het een tamme vogel was, maar de mensen die er 
woonden zeiden dat het een wilde vogel was. Ik vertel de jongen dat er 
in de loop van de tijd heel veel dieren en planten naar Nederland geko-
men zijn die er vroeger niet waren. ‘De tomaat komt oorspronkelijk uit 
Zuid-Amerika en kwam pas begin 1900 in Nederland. Ook aardappels 
komen daar oorspronkelijk vandaan.’ De jongen luistert aandachtig 
maar is toch meer geïnteresseerd in dieren. Als ik zeg dat muskusrat-
ten die onze dijken ondermijnen uit Canada komen veert de jongen op. 
‘Daar heb ik op school een spreekbeurt over gehouden’, zegt hij stra-
lend. Enthousiast vertelt hij wat hij in zijn spreekbeurt over het dier 
heeft verteld. ‘Het zijn eigenlijk geen ratten hoor, maar knaagdieren’, 
zegt hij. Nu het onderwerp van zijn spreekbeurt is aangesneden wil 
hij er ook alles over kwijt. ‘In België worden ze ook gegeten en daar 
noemen ze het waterkonijn.’ Hij trekt een vies gezicht bij de gedachte 
dat hij het zou moeten eten. ‘Van het bont maken ze ook jassen’, gaat 
hij verder. De vader zit er glimlachend bij. ‘We zijn een keer bij een 
muskusrattenvanger geweest in de buurt van Lopik. Daar heeft Ivo een 
paar gevangen beesten gezien, maar dat vond hij eng. ‘En heb je een 
goed cijfer voor je spreekbeurt gekregen’, vraag ik om het gesprek een 
andere wending te geven. ‘Ik had een acht’, zegt hij trots, maar mijn 
vriendje heeft een verhaal over Stichting Aap gehouden en die kreeg 
een negen. Maar ik vond het ook een heel mooi verhaal.’ Ik vraag de 
vader of de jongen altijd al zo gek op dieren is geweest. ‘Hij heeft het 
van zijn moeder. Die is opgegroeid met allerlei dieren om zich heen. 
Bij haar thuis hadden ze kippen, konijnen, honden en katten. Ivo heeft 
zelf twee konijnen.’ Weer glundert de jongen. ‘Ja, en ze heten Knab-
bel en Babbel’, zegt hij. ‘Je wilt later zeker ook wat met dieren gaan 
doen’, veronderstel ik, maar dat blijkt niet het geval. ‘Ik wil piloot 
worden dan kom je overal in de wereld’, zegt hij. De vader glimlacht 
er een beetje bij. ‘Mijn broer is piloot en was vorige week bij ons. Hij 
vertelde Ivo wat hij onderweg zoal meemaakte en daar was hij erg van 
onder de indruk, dus wil hij nu ook piloot worden. Vorige maand wilde 
hij nog boer worden.’ Ivo haalt zijn schouders op en denkt waarschijn-
lijk ik zie wel wat het wordt. Hij wil opstappen. ‘Kom pap, we moeten 
nog konijnenvoer halen.’

Maerten

Sponsorloop voor vluchtelingen
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 16 oktober organiseert Havo 3c van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven een sponsorloop 
om geld in te zamelen voor vluchtelingen in Nederland. De brugklassen lopen van 11.00 tot 

12.00 uur, de tweede klassen van 12.00 tot 13.00 uur en de derde klassen 
lopen hun rondjes tussen 13.00 en 14.00 uur. 

Het idee van een sponsorloop is 
ontstaan door de beelden op tele-
visie van een verdronken kind op 
het strand van Bodrum, Turkije. 
Jasmijn Borghi, havo3 leerlinge 
aan Het Nieuwe Lyceum: ‘Dit 
beeld was inderdaad voldoende 
om onze economie-docent Frank 
Hamers tot actie te laten over-
gaan. Tijdens de les op school 
stelde hij voor een sponsorloop te 
organiseren voor vluchtelingen in 
Nederland’. 

Alle leerlingen van de Havo on-
derbouw doen mee en zullen in 
één uur tijd zoveel mogelijk rond-
jes lopen voor het goede doel. 
Meike Jansen, Havo3-leerlinge: 
‘Vrijdag lopen 500 leerlingen hun 
rondjes, elk rondje is ongeveer 
500 meter, en wij hopen natuur-
lijk dat zij hierdoor zoveel moge-
lijk geld ophalen. 
Wij gaan niet de huizen langs om 
sponsors binnen te halen, maar 
vragen aan onze ouders, familie-
leden, vrienden en kennnissen of 
zij ons willen steunen. Ook heb-
ben wij De Plusmarkt in Biltho-
ven weten te strikken’. Veel leer-
lingen van Het Nieuwe Lyceum 
bezoeken in de pauze deze super-
markt. 

De Plus heeft dan ook toegezegd 
de actie te zullen ondersteunen 
met 100 pakken appelsap. Jas-
mijn: ‘Na de sponsorloop wordt 
het opgehaalde bedrag door de 
school op de rekening gestort 

van Stichting Vluchtelingenwerk 
De Bilt.Gelukkig controleert de 
school waaraan het bedrag wordt 

besteed, dus ik ben wel benieuwd 
waar het geld uiteindelijk naar 
toegaat’. 

Meike Jansen (l) en Jasmijn Borghi, twee van de organisatoren voor de 
sponsorloop voor vluchtelingen.

Muziekproject van start
In aanwezigheid van alle deel-
nemende organisaties kregen op 
woensdag 7 oktober leerlingen 
van groep 5 van Wereldwijs, De 
Werkplaats en de Julianaschool 
de eerste les van muziekproject 
Het KunstOrkest. In de theaterzaal 

van Het Lichtruim introduceerden 
docenten van de Biltse Muziek-
school op enthousiaste wijze de 
instrumenten waarmee de leer-
lingen aan de slag gaan. Iedere 
school start met een eigen orkest. 
Daarnaast wordt gestart met een 

muziekgroep voor de cliënten van 
Reinaerde. De Koninklijke Biltse 
Harmonie en de Brandweerhar-
monie worden betrokken bij het 
ontwikkelen van het vervolgtraject 
voor kinderen die na een jaar door 
willen gaan met muziekles. [GG]

Leerlingen maken kennis met de instrumenten die ze gaan bespelen.

Muzikale SuperKids 
Ook dit najaar is bij de Koninklijke Biltse Harmonie weer de cursus 
SuperKids gestart voor kinderen uit groep 2 en 3 van de basisschool. 
Het doel is om kinderen op jonge leeftijd spelenderwijs kennis te 
laten maken met muziek, zang en dans. Bij de SuperKids wordt het 
enthousiasme voor muziek en dans gewekt en krijgen de kinderen 
de kans om een kijkje te nemen bij de Koninklijke Biltse Harmonie. 
Na de cursus SuperKids krijgen de kinderen een diploma en kunnen 
ze doorstromen naar de Algemene Muzikale Vormingslessen binnen 
de KBH.

De SuperKids lessen worden om de week op zaterdagochtend van 
10.00 tot 11.00 uur gegeven. De locatie is gebouw ‘De Harmonie’ 
(Jasmijnstraat 6B, de Bilt, www.biltseharmonie.nl). 
Meer informatie en aanmelden: Jetty de Vries, e-mail: 
opleidingen@biltseharmonie.nl
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SVM tactisch sterk tegen  
FC Driebergen

De Maartensdijkse voetbaltrots SVM speelde zaterdag thuis tegen FC Driebergen met 
overtuiging, veel inzet en - vooral in de eerste speelhelft - snel en goed veldspel.  

FC Driebergen bleek een goede tegenstander.

Met snelle counters werd de SVM 
verdediging regelmatig onder druk 
gezet en er kwamen ook kansen. 
SVM goalie Stijn Orsel hield met 
goed keeperswerk de nul vast. Zijn 
Driebergse collega had daar meer 
moeite mee: eerst stelde Marcel 
Melissen met goede schoten hem 
op proef en na een klein kwartier 
spelen scoorde aanvoerder Diede-
rik Hafkemeyer na een vlotte com-
binatie met een strakke schuiver de 
verdiende 1-0. Werd FC Driebergen 
gevaarlijk dan was er altijd weer de 
hard werkende Sjoerd Burgers en 

het slot op de verdediging Alexan-
der McLean. Een tegentreffer van 
de gasten bleef echter niet uit, maar 
in de slotfase van de eerste helft 
zorgde SVM opnieuw voor veel 
verwarring in de Driebergse defen-
sie en tikte Alexander McLean de 
2-1 voorsprong binnen.

Na de theepauze een aanvallender 
FC Driebergen en een soms wat te 
nonchalant spelend SVM dat steeds 
minder gevaarlijk werd voor het 
FC Driebergen doel. Dit kwam de 
spanning ten goede maar geen van 

beide ploegen wist nog tot scoren te 
komen. SVM sprokkelde weer drie 
punten aan hun totaal toe en FC 
Driebergen blijft in de hoek waar 
de klappen vallen.

SVM 2 wist opnieuw even niet 
meer wat winnen is en verloor met 
4-1 van JSV 3. Zaterdag 17 okto-
ber spelen de Maartensdijkers op-
nieuw een thuiswedstrijd; ditmaal 
tegen het IJsselsteinse IJFC, dat dit 
weekeinde met niet minder dan 8 – 
0 rode lantaarndrager ’t Vliegdorp 
declasseerde. 

Eerste thuiswinst in  
veldafsluiter voor Nova

Na vier uitoverwinningen en twee 
thuisverliezen pakte Nova afge-
lopen zaterdag haar eerste punten 
voor eigen publiek. Met 13-9 won 
de Biltse korfbalvereniging van 
DWS uit Kootwijkerbroek. Hier-
mee staat Nova halverwege de 
veldcompetitie op de derde plaats.

Na overwinningen op Woudenberg 
en Viking kon Nova zich defini-
tief in de subtop nestelen. DWS 
was een relatief onbekende ploeg. 
Er was alleen bekend dat het een 
fysieke ploeg is met veel lengte. 
De ploeg scoort veel maar krijgt 
ook redelijk veel tegendoelpunten. 
Nova daarentegen scoort niet veel 
maar is gelijk de minst gepasseer-
de ploeg uit de competitie. Ook 

deze eerste helft waren de doel-
punten duur. Na de 2-0, door een 
strafworp van Jaco Schippers en 
een afstandsschot van Aranka Ak-
kermans, was het zoeken naar de 
goede kansen. Er werd bij vlagen 
wat ongeduldig gespeeld. DWS 
profiteerde door via 3-5 naar een 
4-6 ruststand uit te lopen. Op slag 
van rust werd nog net de 5-6 aan-
getekend.

Het eerste schot in de tweede 
helft van DWS was meteen raak. 
En nadat Akkermans een snelle 
actie beloonde met een mooie 
doorloopbal, vergrootten de gas-
ten toch weer hun voorsprong tot 
twee punten. Met een vrije bal en 
een afstandsschot zorgde Sander 

Smit dat de ploegen weer op ge-
lijke hoogte kwamen. Nova had 
haar rust hervonden in de aanval 
en hield de verdediging op orde. 
Hierdoor namen ze het initiatief 
over met scores van Coen van Eck 
en andermaal Schippers. Het slot 
bleef nog redelijk spannend. Maar 
met doelpunten van Sanne van 
Kouterik en Inge van Eck werd 
de wedstrijd op slot gegooid. Kim 
Hoep besloot vervolgens de wed-
strijd met een afstander op 13-9.

Met tien punten staat Nova op de 
derde plek. Na een korte rustperi-
ode gaat de ploeg van Wouter van 
Brenk zich voorbereiden op de 
zaalcompetitie in de derde klasse 
E.

Volleybal Irene H1
Afgelopen zaterdag namen de mannen van Irene het op tegen VTC 
Woerden in Woerden. Irene begon niet geconcentreerd aan de wedstrijd 
en keek al snel tegen een 11-17 achterstand aan. 

Een tactische dubbele wissel keert het tij tot 21-20, maar helaas zakt de 
concentratie weer weg en verspeelt Irene alsnog de set. 

Hetzelfde gebeurt in de tweede en derde set, waardoor Irene de wed-
strijd verliest. De vierde set, waarin nog een punt te verdienen is, begint 
Irene goed. Voor het eerst in de wedstrijd is de stand vanaf het begin 
in het voordeel van Irene. Door een aantal beslissingen van de arbiter 
ten nadele van Irene wordt echter ook deze set verloren en eindigt de 
wedstrijd met 4-0.

Zaterdag 17 oktober om 17.00 speelt Irene H1 thuis in de Kees Boeke-
hal tegen Velo H1 uit Wateringen

Geslaagde Goede Doelenrit

TZ C2 kampioen

Met hard werken en heuse teamspirit haalde de jonge TZ ploeg het 
kampioenschap naar zich toe. Alle teamladen kregen volop kansen om 
te scoren en die lieten ze in de competitie dan ook zeker niet onbenut. In 
de zaal gaan ze deze lijn voortzetten en er een mooi en gezellig seizoen 
van maken.  (Hester Ploeg)

Open Biltse Bridgedrive
Voor thuis- en clubbridgers is er op vrijdag 20 november in het H.F. 
Witte Centrum in De Bilt de 17de aflevering van de Open Biltse Bridge-
drive. Er zijn prijzen in de vorm van bekers en in natura te verdienen. 
De aanvang is om 19.30 uur en er worden in 6 ronden 24 spellen ge-
speeld en meesterpunten toegekend. Deelname staat open voor maxi-
maal 64 paren. Voorinschrijving per e-mail is mogelijk tot maximaal 17 
november via mariette2vogelaar@gmail.com. Tel. informatie vooraf 
bij Bert Nijdam (030 2250172) of Mariëtte Vogelaar (030 6062137). 
De organisatie is een gezamenlijk initiatief van de bridgeclubs Biltho-
ven, BCC’86, Dombridge en Maartensdijk. 

De BMV (Biltse Motorrijders Vereniging) organiseerde op 11 oktober haar jaarlijkse Goede Doelenrit, deze 
keer voor Kinderhospice Stichting ZonnaCare uit Den Dolder. Er waren 32 motorrijders die meereden, goed 
voor een inzameling van 660 euro. Het bestuur van de BMV is trots op haar leden en gaat nadenken welk goed 
doel de BMV voor 2016 kan steunen. Voor meer info zie website: www.bmvmotor.nl

(Jan Verheul)
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Brandenburg aan kop
De heren van Brandenburg hebben door een zwaar 
bevochten 10-9 overwinning op PSV de koppositie 

 (op doelsaldo) veroverd in de 1e klasse.

Na de 1e periode leek een overwinning ver weg. PSV startte goed 
en elk schot werd bijna een doelpunt en Brandenburg miste veel 
en het aanvalsspel was te gehaast. In de 2e periode bracht coach 
Robert Havekotte bij een 1-5 achterstand de licht geblesseerde 
midvoor Arjan de Haas in en dat was dan ook het keerpunt in de 
wedstrijd. Nu was er een vast aanspeelpunt en gingen de aanvallen 
beter lopen. De Haas scoorde zelf snel 2 maal mooie midvoorgoals 
en zo stond halverwege een gelijke stand van 5-5 op het bord. 

De 3e periode ging aanvankelijk snel heen en weer; eerst kwam 
PSV voor (6-7) en vervolgens nam Brandenburg het heft in handen 
onder meer door 2 afstandsschoten van Arnold Witteveen, die ook 
nog een strafworp benutte. Na 3 perioden stond een 9-7 voorspong 
voor de Bilthovenaren op het scorebord. In de 4e periode was het 
spannend maar beide ploegen waren minder in het afwerken. Bij 
een 10-8 stand miste Jorrit Yperlaan nog een strafworp en kon PSV 
nog eenmaal scoren waarmee de 10-9 eindstand bereikt werd. Vol-
gende week is het een vrij weekend en daarna volgt de bekerwed-
strijd in en tegen Deurne waarvan vorig seizoen smadelijk van ver-
loren werd. Brandenburg heet dus wat goed te maken.

 Nieuwbouw zwembad Brandenburg 
Het College van Burgemeester en wethouders heeft 
het Plan voor de vervolgaanpak van de nieuwbouw 
van Zwembad Brandenburg vastgesteld, inclusief de 

bijbehorende planning. Het plan van aanpak is toege-
licht tijdens een bijeenkomst op 15 september met de 
gebruikers van het zwembad. 

Volleybaldames  
van Irene op scherp

Door 4-0 winst op vrijdag 9 oktober op de Dames 1 van het Wate-
ringse Velo bereikte het eerste damesvolleybalteam van Irene uit 
Bilthoven de tweede plaats in hun promotiepoule. De overwinning 
kwam moeizamer tot stand dan de uitslag doet vermoeden: ‘Op een 
doordeweekse avond uit spelen is altijd lastig’, houdt Erna Everaert 
haar pupillen voor tijdens de warming up, die daarop speciaal is 
afgestemd. 

De eerste set wint Irene eenvoudig. Maar in de tweede set kijken 
de dames al snel tegen een achterstand aan. Irene keert het tij door 
servicedruk en goed veldspel en trekt de set alsnog naar zich toe. 
Daarna is het verzet van Velo gebroken en wint Irene eenvoudig de 
derde en vierde set. ‘Ik ben zeer tevreden met het vertoonde spel’, 
zei Irenecoach Erna Everaert: ‘Ik ben trots dat dit jonge team zo 
scherp en zorgvuldig deze wedstrijd heeft gespeeld. Ons veldspel 
was degelijk en Velo had geen antwoord op onze snelle middenaan-
val, vooral Anne Groenen was niet te stuiten’.  

Zaterdag, 17 oktober om 14.45 uur speelt Irene dames 1 thuis tegen 
VCS D1 uit Sassenheim. 

Nieuwe sponsor TZ

KlusWijs Compact is onlangs officieel gepresenteerd als nieuwe sponsor van Tweemaal Zes. De eigenaar van 
de plaatselijke doe-het-zelf-zaak gevestigd aan de Dorpsweg kwam hiervoor speciaal naar het sportcomplex 
om de bloemen in ontvangst te nemen. De komende drie jaar hangt het reclamebord langs het hoofdveld van de 
korfbalvereniging. 

De Chocolademelkloop 
Op zondag 29 november wordt voor de 12e keer de Chocolademelkloop in  
de gemeente De Bilt georganiseerd. Het doel van de loop is om kinderen en  

volwassenen te laten genieten van hardlopen. 

De hardlopers en het publiek wor-
den ook dit jaar weer begeleid door 
een grote Pieten brigade. Vanaf de 
startlocatie Paviljoen Beerschoten 
aan de Holle Bilt 6 zijn er 4 afstan-
den door het bos te lopen: 1, 2, 5 en 
10 kilometer.

De inschrijving is geopend en wie 
wil starten moet er snel bij zijn. Zo-
dra de grens van 1000 deelnemers 
bereikt is, sluit de inschrijving. In-
schrijving staat voor iedereen open, 

er wordt voor warme chocolade-
melk gezorgd en daarnaast maak 
je met je startnummer nog kans op 
prijzen tijdens de grote verloting 
die na afloop gehouden wordt.

De deelnemers kunnen op zaterdag 
28-11 van 10.00 tot 12.00 uur en 
zondag vanaf 9.30 uur hun start-
nummer ophalen. Om 10.45 uur 
start de warming up. Om 11.00 uur 
start de 1 kilometer, om 11.20 uur 
de 2 kilometer en om 11.45 uur de 

5 en 10 kilometer. 
Alle kinderen kunnen nadat de 1 en 
2 kilometer zijn gelopen, meedoen 
aan het Pieten Opleidings Centrum 
en andere leuke activiteiten. 

Met weinig middelen en met de in-
zet van ongeveer 90 enthousiaste 
vrijwilligers, belooft het ook dit 
jaar weer een geweldig spektakel te 
worden!  
Voor inschrijving www.chocolade-
melkloop.nl

Jong en oud aan de start bij de chocolademelkloop.

Salvodames 
verliezen nipt

Het bezoekende Sovoco uit Soest was net te sterk voor 
Salvo. In de beslissende vijfde set werd met 13-15 

verloren waardoor het eerste verlies 
in de competitie een feit is.

Het was een geheel gelijk opgaande wedstrijd tegen het bezoekende 
Sovoco. In de eerste vier sets gaven de teams elkaar niets toe. Salvo 
moest het vooral hebben van echt teamwork. 

Voortdurend scorende aanvalsters zijn schaars bij Salvo. Het ver-
trek van vier basisspeelsters uit het team maakt dat er nog wel enige 
tijd overheen gaat alvorens er weer een goed draaiend team staat. 
De meest in het oog lopende aanvalsters is Femke Dijkstra die 
fraaie punten heeft binnengeslagen. 
Een groot compliment is ook gerechtvaardigd voor spelverdeelster 
Anneke Hansen die eerst nog een wedstrijd in het tweede team heeft 
gespeeld en met de sets van Salvo dames 1 erbij op negen gespeelde 
sets uitkwam. Op zich al een topprestatie.
Uiteindelijk was de vijfde set het meest spannend. Beide teams de-
den niets voor elkaar onder en gingen tot 13-13 geheel gelijk op. 

Toen wist Sovoco met een harde aanval en een fout aan Salvokant 
de wedstrijd te beslissen. Op 16 oktober spelen de dames om 21.30 
uur tegen Atalanta in Vinkeveen.



Nootjes
Te koop aangeboden

H O R L O G E - B A N D J E S 
incl. aanzetten. Horloge-
batterijtjes incl. inzetten. bij 
Kok Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Alfabet prachtig hand-gebor-
duurd in mooie lijst, 53x72 
cm € 30,-. Tel. 06-44442349

Emaille reclamebordje rood/
geel/zwarte letters Van Nelle 
koffie en thee, 16x8 cm. 
Oud, altijd buiten gehangen 
bij kruidenier € 20,-. Tel. 
06-44442349

Vouwboek Poppenhuis 17e 
eeuw en Het Utrechts Huis 
samen € 25,-. Tel. 030-
2203365

Boekenweekgeschenk 1923, 
1933 en 1939. Samen € 50,-. 
Tel. 030-2203365

Lamp met loep voor hobby 
€ 12,50. Schildersezel kan in 
elkaar met riem € 7,50. Tel. 
030-2614315

Ladenblok op wieltjes, kleur 
berken, 48x39x66 cm € 15,-. 
Tel. 06-22212232

Grenen kast, bovendeel met 
glazen deurtjes, onder dich-
te deurtjes 1,70x83x35 cm 
€ 25,-. Tel. 06-22212232

Canon cartridge 521 BK, 520 
PGBK, 521 Y wegens nieuwe 
printer samen voor € 15,-. Tel. 
030-2290390

S C H O E N P O E T S -
PRODUCTEN bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Z.g.a.n. outdoorlaarzen maat 
42, bruin suède/leer, merk 
Human Nature € 49,-. Tel. 
030-2282143

Bosch 4-pits gasfornuis met 
oven en grill i.g.st. € 50,-. Tel. 
030-2292338

4-pits gasstel € 50,-. 100 
78-toerenplaten € 50,-. Tel. 
06-23559401

I.z.g.st. witte eetkamertafel 
1,40x90x75 cm, Bladdikte 
5 cm € 45,-. Zwarte houten 
gelakte spijlenstoel, zitting 
50x45 cm, zithoogte 36 cm 
€ 15,-. Tel. 030-2202996

Wipstoeltje van Prenatal, don-
kerblauw € 10,-. Dekbedhoes 
van Winnie The Pooh € 5,-. 
Tel. 0346-212352

2 jaargangen Vorsten 
1996+1995 € 8,-. Tel. 0346-
213073
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes 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 De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

2 boeken R. Poortvliet: Te 
hooi en te gras + De vossen 
hebben holen, samen voor 
€ 12,50. Tel. 0346-213073

L-vormige polyester VIJVER 
incl. pomp € 100,-. Tel. 0346-
212037

PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Nieuwe Wedgwood EDME 
schaal Ø25 cm € 40,-. Tel. 
0346-214065 of 06-29506849 

Nieuw 6-persoons-bestek 
compleet met opscheple-
pels, nog in de verpakking, 
27-delig € 20,-. Tel. 030-
2205540

Voor hobbyist, doos vol aller-
lei nieuwe stofjes en restan-
ten lapjes € 15,-. Tel.030-
2205540

Rol nieuwe vloerbedekking, 
kleur beige € 12,50. Tel. 030-
2205540

Dell pc GX280 met monitor 
17 inch en toetsenbord € 12,-. 
Tel. 030-2288994

2 speakerboxen Philips 
F9130, 8 ohm, 35x20 cm 
samen € 6,-. Tel. 030-2288994

Braun multigourmet plus 
FS20 stoomkoker i.g.st. 
handleiding en receptenboek 
meegeleverd € 12,-. Tel. 030-
2288994

Nieuwe Crumpler cameratas. 
Type Muli Photo Sling 9000. 
Zwart met camelkleurig bin-
nenwerk en accenten. Met 
afsluitbaar compartiment voor 
laptop en idem voor tablet. 
€ 48,-. Tel. 030-2288994

Te koop gevraagd
Oude RACEFIETS jaren 
70-80-90 (in huidige 
staat) voor student. Tel. 
06-83235321

Activiteiten
WERELDWINKEL zaterdag 
in Dijckstate Maartensdijk. 
Originele cadeaus en Fair 
Trade producten

Personeel aangeboden
HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84291804 
of 030-2716800

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

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

OPSLAGRUIMTE te huur in 
Groenekan voor het stallen 
van paardentrailers, caravans, 
boottrailers, huisraad etc. op 
een afgesloten buitenterrein 
en in zeecontainers. Bel voor 
informatie 06-14932766

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD: ma, wo en vr: 16.00-
20.00u en za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit 
voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 
Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

Wiskunde Aan Huis is gespecialiseerd in bijles wiskunde op 
alle niveaus. Wij komen graag bij u thuis. Meer informatie op 
www.wiskundeaanhuis.nl

Tuinservice van Vliet, nw. wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei- zaag- straatwerkzaamheden rondom uw 
huis en/of kantoor etc. 

Bent u toe aan een ander broodje? Vergaderschalen v.a. 15 
broodjes voor € 27,50. deleestcatering.nl. 10 uur afgebakken, 
12 uur afgeleverd. Gratis bezorging De Bilt en Bilthoven! 
Voor info en bestellingen: Tel. 06-48557733

Huishoudcoach, Personal Organizer. Rust en ruimte in uw 
huis en hoofd? Een verkoop klaar huis? Hulp bij het leeg-
ruimen van een nalatenschap? Structuur in uw dagindeling? 
Ellen Molenaar biedt uitkomst. Bel. 06-20005251 of kijk op 
www.rommelpotwestbroek.nl

GEZOCHT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE in 
gemeente De Bilt / Utrecht Overvecht / Maarssen / Tienhoven. 
Voor 2 werkende personen. Max. € 700,- p. m. ex. Bij voor-
keur met 2 slaapkamers en een buitenruimte. 06 28403043 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

PIANO- muziektheorieles 
voor iedereen op maat, ook bij 
jou thuis. Tel. 06-19996757 of 
www.lerenpianospelen.word-
press.com

TV KRAAIENVELD 
Westbroek. Maak kennis met 
Tennis. Speciale aanbieding! 
Word Winterlid voor € 25,-. 
Geldig tot 1 april 2016. 
Contact: info@kraaienveld.nl

Te huur grote GARAGEBOX-
opslagruimte € 110,- p/m. 
Centrum Bilthoven informa-
tie na 17.00 uur. Tel. 035-
6560764 of 06-24760212

Nieuwe LEESGROEP komt 
5-wekelijks op vrijdagmid-
dag bijeen om een boek over 
levenskunst te bespreken. Heb 
je interesse? tel. 06-10604464

Te huur/ te koop 
BEDRIJFSRUIMTES 100m2 
- 400m2 aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

OP = OP 2 tassen voor  
€ 25,- m.u.v. basiscol-
lectie bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

OP = OP 2 tassen voor  
€ 25,- m.u.v. basiscol-
lectie bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Raaijen Interieurs
Uw adres voor het 

vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 
030-2202012

Verslag Dorpsberaad 
Westbroek. Zie pag. 10

Mini-bibliotheek in 
'Het Bruggetje'

Juf Monica, vaste vrijwilligster bij peuterspeelzaal 'Het Bruggetje' en bij de 
bibliotheek in Maartensdijk, knipt het lint door en opent daarmee de 'mini-
bieb'. In het kader van de taal-leesbevordering mogen de peuters zelf een 
boekje kiezen en meenemen naar huis. 

(Marieke Emmelot)

Bijeenkomst Mantelzorgers

Donderdag 22 oktober van 19.00 tot 21.30 uur 
organiseert het Steunpunt Mantelzorg een work-
shop ‘Mantelzorg en zorg voor jezelf’ in het 
Servicecentrum De Bilt, Prof. P.J.W Debijeweg 
1. Het verlenen van mantelzorg kan veel van 
iemand vragen. Deze bijeenkomst is erop gericht 
tips en ideeën te krijgen om in stressvolle situaties 
goed in balans te blijven. Voor meer informatie en 
aanmelding, tel. 030 7271556 of via mail mantel-
zorg@mensdebilt.nl

Dank

De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood die op 3 oktober in De Bilt/ 
Bilthoven is gehouden, heeft 650 kilo kleding 
opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood. Met 
het aantal opgehaalde kilo’s worden projecten 
gesteund van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer 
informatie kijk op www.samskledingactie.nl

De Bewegel Egel
Actrice Liëla Rigter houdt aanstaande zondag 18 oktober een kindervertel-
ling over een bewegelijke Egel. Geschikt voor iedereen die van verhalen 
houdt, in het bijzonder voor kinderen van 3 t/m 8 jaar. Aanvang 14.00 uur, 
aansluitend herfst-knutselen in de ruimte van Liëla.nu aan de Boslaan 32 te 
Bilthoven. Reserveren via www.liela.nu
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

FC De Bilt onderuit tegen Benschop
Vooraf zag het er zo mooi uit: 3 winstpartijen op rij, een tegenstander uit het rechterrijtje,  

voor eigen publiek onder een heerlijk herfstzonnetje. Wat kon er mis gaan?

De eerste tegenvaller was er al tij-
dens de warming up. Keeper Ri-
cardo Pouw had te veel last van 
zijn hamstrings en dus moest Mi-
chael van Duivenbode aan de bak. 
De eerste 20 minuten had Michael 
al voldoende te doen. Zo wist hij 
met een prima redding een vlotte 

achterstand te voorkomen. Daar 
kon FC De Bilt niet veel tegenover 
zetten. Alleen Joey de Ruijter wist 
met een goed schot gevaarlijk te 
worden.

In de 17e minuut combineerde Ben-
schop uitstekend door de verdedi-

ging van FC De Bilt en scoorde de 
terechte 0-1. Helaas raakte Jeffrey 
Dijksman bij dit doelpunt gebles-
seerd en werd vervangen door John 
Hityahubessy. Langzaam kreeg FC 
De Bilt wat meer grip op de wed-
strijd. Op aangeven van Mike Ver-
sloot wist Jordy van de Laan met 

een hard schot de goede keeper van 
Benschop nog net niet te verrassen, 
maar vlak voor rust was het wel 
raak. Een goede aanval van FC De 
Bilt werd opgezet door Joey Koet-
sier die achterin sterk ingreep. Joey 
bereikte Tom Karst, die uitstekend 
voorzette, waarna Joey de Ruijter 
met een droge knal de 1-1 aante-
kende.

De tweede helft was een stuk spec-
taculairder dan de eerste helft, maar 
helaas niet voor FC De Bilt. Het 
eerste Benschopse plaagstootje 
werd nog knap uit de hoek getikt 
door Michael. Maar daarna was het 
wel raak. Een snelle counter leverde 

de 1-2 op. En vanaf toen stortte de 
Biltse brigade in elkaar. Roland van 
Dijk liep tegen een gele kaart op na 
een harde overtreding. Uit de toe-
gekende vrije bal kopte Benschop 
tegen de paal, maar uit de volgende 
aanval was het wel 1-3 en even la-
ter zelfs 1-4. Beide doelpunten le-
ken op elkaar. Een goede voorzet 
werd goed raak gekopt. En FC De 
Bilt kon daar weinig tegenover zet-
ten. Karim Aref en Sam Eerdmans 
vervingen Victor Veldman en Jelle 
Vliek. Alleen Mike kreeg nog een 
paar kleine mogelijkheden. De 
grootste kansen waren voor de gas-
ten, maar die wisten niet meer te 
scoren.

Tweemaal Zes pakt 
broodnodige punten

Afgelopen zaterdag stond er in de hoofdklasse B een belangrijk 
duel op het programma. Tweemaal Zes speelde tegen DSC, 
dat vorige week door een overwinning de laatste plaats had 

overgedaan aan de Maartensdijkers. DSC werd op voorhand 
nog getipt als een van de kanshebbers voor de titel, maar ook 

Tweemaal Zes had meer van de competitie verwacht. 

Dat er spanning op de wedstrijd 
zat was duidelijk, beide ploegen 
zijn zoekende en spelen niet vrij-
uit. Tweemaal Zes opende de score, 
maar DSC hield gelijke tred en nam 
na een 3 - 3 tussenstand een kleine 
voorsprong van twee punten. Er 
werden twee strafworpen gemist, 
maar toch kon de thuisploeg het 
initiatief overnemen. Bij rust stond 
het 10 - 9, maar het was absoluut 
nog niet duidelijk wie de winnaar 
ging worden. 

In de tweede helft startte DSC het 
sterkst. Bij de thuisploeg zat er te-
veel twijfel in het spel. Toch ston-

den met name de dames van de TZ 
op. Waar bij DSC de scores vooral 
van één heer kwam, scoorde Twee-
maal Zes over meer schijven. Toen 
een kwartier voor tijd Tim Meijers 
ingezet werd, zette de ploeg aan 
voor een eindsprint. DSC kon niet 
volgen en er stond bij het eindsig-
naal een 23 – 21 stand op het sco-
rebord. 

Door de winst staat Tweemaal Zes 
nu boven DSC en Sporting Delta. 
Wanneer straks een goede tweede 
seizoenshelft volgt, is het mogelijk 
om handhaving te realiseren. Afge-
lopen zaterdag was nog niet spran-

kelend, maar ondanks dat werd er 
23 keer gescoord. Een belangrijk 
aandeel van de scores was voor re-
kening van de dames; deze wisten 

15 van de 23 doelpunten te scoren. 
Genoeg ingrediënten om met ver-
trouwen vooruit te zien naar de zaal-
competitie die nu voor de boeg staat.

Een spelmoment uit een wedstrijd 
in de onderste regionen. 

SCHC ontmoet Voordaan

Afgelopen zondag bezocht kwam SCHC (Bilthoven) op bezoek in Groenekan. Een spannende wedstrijd waarbij 
SCHC de punten veroverde, uitslag 1-2. (Foto: Guido van der Burg)

DOS glorieuze 
winnaar in topper 

In Nijmegen stond in de laatste competitieronde  
een topduel op papier tussen de nummers 1 en 2 van de 

ranglijst. Tegenstander Noviomagum was nog ongeslagen 
en DOS had een achterstand van twee punten. De 

Westbroekers moesten dus winnen om niet  
verder achterop te raken. 

Coach Steven Brink kon deze belangrijke wedstrijd weer met zijn ba-
sisacht starten. Noviomagum bleek al snel alleen een topper op papier. 
Binnen de lijnen was DOS veel te sterk voor de thuisploeg. DOS kwam 
snel op een 0-3 voorsprong. Het enige spannende moment in de wed-
strijd was toen Noviomagum terugkwam tot 2-3. Hierna liep DOS weg 
naar een 5-12 ruststand en was de wedstrijd gespeeld. De thuisploeg 
had grote moeite om onder de verdedigende druk van de DOS-spelers 
uit te komen. Noviomagum probeerde nog met achterverdedigen en in-
zakken het ritme te breken, maar DOS bleef geduldig naar de oplossing 
zoeken. Met name bij de heren was DOS kwalitatief veel sterker.

Na rust werd DOS iets slordiger in het spel. Het was dat het 1e aanvals-
vak halverwege het tweede deel even stil viel anders had DOS richting 
de dertig doelpunten gegaan. De 
uiteindelijke 13-22 overwinning 
liet niets aan duidelijkheid over. 
Hiermee bracht DOS de Nijme-
genaren de eerste verliespunten toe 
en positioneert zich samen met No-
viomagum aan kop van de ranglijst. 
DOS 2 won eveneens eenvoudig in 
Zeist van RDZ 2 met 9-26 en blijft 
hierdoor koploper. DOS start deze 
week met de trainingen in de zaal. 
Na het spelen van enkele oefen-
wedstrijden, start de zaalcompetitie 
op 7 november met een uitwedstrijd 
tegen DKOD.

Robin de Rooij had met zijn acht 
doelpunten een belangrijk aandeel 
in de doelpuntenproductie.

Druk op het doel. (foto Henk Willemsen)
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Zaterdag- en zondagavond:
"WEEKENDGERECHT" € 15,00

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
14-10
Do.

15-10
Vr.

16-10

Ossenhaaspuntjes op Oosterse wijze
of

Zalmfilet met kruidencrème  
in bladerdeeg

of
Wrap met bonen, maïs,  

guacamole en kaas

€ 9,50

Woe.
21-10
Do.

22-10
Vr.

23-10

Gebakken sliptongetjes
2 stuks
3 stuks

of
Hazenpeper, rode kool,
stoofpeer en aardappel

of
Tandoori schotel met jasmijnrijst

€ 9,50
€ 13,50

€ 9,50

€ 9,50

‘De Vierstee is van en  
voor ons allemaal’

door Henk van de Bunt

Met deze slogan is enkele weken geleden Stichting ‘Vierstee 2.0’ officieel opgericht.  
Stichting ‘Vierstee 2.0’ gaat zich samen met de gebruikersgroepen van De Vierstee inzetten voor 

het realiseren van een betere en uitgebreidere renovatie van de Vierstee. 

De gemeenteraad van de gemeente 
De Bilt heeft voor deze renovatie 
1,5 miljoen euro beschikbaar ge-
steld. Voor realisatie van alle wen-
sen van de gebruikersgroepen is er 
echter meer geld nodig. Geld, dat 
moet komen vanuit sponsorbijdra-
gen en andere fondswervingen.

Renovatie
‘Om maar gelijk een misverstand 
uit de weg te helpen; wij gaan als 
stichting met het ingezamelde geld 
niet de renovatie zelf bekostigen. 
Dat is een zaak van de gemeente. 
Wel gaan we er met elkaar voor 
zorgen, dat allerlei extra zaken die 
De Vierstee beter en aantrekkelijker 
maken voor alle gebruikers, moge-
lijk zullen worden’, aldus Edwin 
Plug, voorzitter van de stichting. 
‘Wanneer de gemeente toch allerlei 
zaken in en aan De Vierstee gaat 
aanpakken, dan is het een mooie 
gelegenheid om er direct voor te 
zorgen dat dingen, die niet in het 
renovatiebudget zitten toch meege-
nomen kunnen worden. Je bent dan 
immers toch bezig. Samen met de 
gemeente De Bilt realiseren we zo 
een nog betere Vierstee’. 

Secretaris 
‘Er is regelmatig overleg met wet-
houder Madeleine Bakker van de 
gemeente De Bilt over wat er van-
uit de gemeente gaat gebeuren en 
wat er nog aan extra gerealiseerd 

kan worden. De wethouder is meer 
dan bereid om mee te werken, zo-
dat al die extra wensen ook daad-
werkelijk ten tijde van de renovatie 
gerealiseerd kunnen worden’, ver-
telt secretaris Henny van der Heij-
den. ‘Een aantal voorbeelden van 
zaken die de stichting op het ver-
langenlijstje heeft staan zijn: WiFi, 
een overdekte fietsenstalling, vaste 
licht-/geluid- en audio/videosets 
in de zalen, nieuw meubilair, een 
verbeterde entree, meer daglicht in 
de verblijfs- en verkeersruimten en 
een grondig opgeknapt bar/keuken/
horeca gedeelte’. Penningmeester 
Frank Mulder: ‘Ons dorpshuis zal 
hierdoor voor iedereen veel aan-
trekkelijker kunnen worden, dan 
dat het nu is. Een goed uitgeruste 
en ingerichte Vierstee zal een po-
sitieve impuls zijn voor het hele 
dorp’. 

Geld
‘Realisatie van deze verbeteringen 
kost wel geld; geld dat er nu niet 
is’, vervolgt Mulder. Henny van der 
Heijden noemt een aantal ideeën 
en richtingen waar geld mogelijk 
vandaan kan komen: ‘Als stichting 
gaan wij een aantal goede doelen 
fondsen aanschrijven. Wij weten 
vanuit vooronderzoek, dat verschil-
lende fondsen bereid zijn om mee 
te investeren in de verschillende 
verbeterpunten. Daarnaast gaan we 
samen met de gebruikersgroepen 

van De Vierstee de komende win-
ter diverse acties ondernemen om 
extra financiële middelen binnen te 
halen. Mensen en bedrijven kunnen 
hierbij op verschillende manieren 
sponsoren. 

Aftrap 
Edwin Plug: ‘De aftrap van deze 
actieperiode zal op zaterdag 28 
november met een ‘Open dag Vier-
stee’ plaatsvinden. We hebben af-
gelopen week overleg gehad met 
de verenigingen die in De Vierstee 
hun ‘home’ hebben. Zij waren zeer 
enthousiast! Er gaat een vereniging 
taarten bakken, een andere club 
gaat een sponsortoernooi organise-
ren, etc.’ Alle opbrengsten van deze 
acties gaan ten goede komen aan 
een betere Vierstee voor iedereen. 
In april 2016 zal de actieperiode 
feestelijk afgesloten worden. Dan 
weten we hoeveel geld de acties 
hebben opgebracht en wat er gelijk-
tijdig met de renovatie aan extra’s 
gerealiseerd kan worden’. In de pe-
riode tussen 28 november en april 
2016 zal stichting ‘Vierstee 2.0’ 
- door middel van een grote finan-
ciële barometer in De Vierstee en 
persinformatie communiceren over 
de stand van zaken. Ook zal, naast 
de doneerbutton, op de nu al func-
tionele website www.vierstee.nl de 
stand van de acties af te lezen zijn.

Herhaling
Frank Mulder: ‘Je kunt de komende 
actieperiode wel een beetje verge-
lijken met de acties die er 38 jaar 
geleden bij de oprichting van de 
Vierstee zijn gehouden. Toen is er 
door allerlei grote en kleine acties 
50.000 gulden bij elkaar gehaald 
door de inwoners van Maartens-
dijk. Door die actie en de grote 
bereidheid van de bevolking om 
mee te helpen kon er ook een veel 
betere/grotere Vierstee gerealiseerd 
worden dan iedereen voor mogelijk 
hield. Als je dat bedrag naar de hui-
dige waarde van het huidige geld 
omrekent kom je op ruim 53.000 
Euro! Met dat bedrag zouden we 
mooie dingen kunnen realiseren. 
Vanuit alle kanten is er enthousias-

me en bereidheid tot medewerking, 
dat is heel fijn.’ 

Enthousiasme
Lieneke Geurtsen (algemeen be-
stuurslid) zegt hierop nog ‘Wij ver-
wachten dat het enthousiasme de 
komende maanden nog zal groeien. 
Het is tenslotte naast zinvol ook 
nog erg leuk om je met elkaar in 
te zetten voor een gemeenschaps-
gebouw waar we de komende 20 
jaar nog veel plezier van zullen 
hebben. 38 Jaar geleden gaven de 

acties voor De Vierstee een groot 
‘wij’-gevoel in Maartensdijk. Dat 
zal vast en zeker ook nu weer gaan 
gebeuren!’ 
Meer informatie over de stichting 
en de doelen is te vinden op www.
vierstee.nl of te krijgen via het e-
mailadres bestuur@vierstee.nl. 
Ook mensen/bedrijven/organisa-
ties, die een bijdrage willen doen 
om een betere Vierstee mogelijk te 
maken kunnen over een eventuele 
donatie contact via dit e-mailadres 
opnemen. 

Frank Mulder (links) en Henny van der Heiden: ‘Er is een grondige 
opknapbeurt van de keuken nodig’. 

Edwin Plug en Lieneke Geurtsen: ‘Het ‘wij’-gevoel van 38 jaar geleden 
in Maartensdijk komt zeker terug’.  

Paddenstoelenwandeling 
Sandwijck 

In navolging van vorige edities or-
ganiseert IVN De Bilt ook dit jaar 
op zondag 18 oktober (11.00 uur) 
een paddenstoelenwandeling op 
landgoed Sandwijck. Onder bege-
leiding van ervaren gidsen van IVN 
en leden van de werkgroep Sand-
wijck wordt men meegenomen 
in de wonderlijke wereld van de 
zwammen, de grote variatie in hun 
verschijningsvormen, de relaties 
die ze aan gaan en hun nut voor de 
natuur. Op de klei van Sandwijck 
vind je weer andere paddenstoelen 
soorten dan die je tegenkomt in 
de bossen op de zandgrond van de 

Utrechtse Heuvelrug. 
Om schade aan het kwetsbare ge-
bied te beperken is het aantal deel-
nemers aan de wandelingen beperkt 
tot maximaal 30 personen. 

Men kan zich voor de wandeling 
aanmelden tot uiterlijk vrijdag 16 
oktober 18.00 uur op website info@
ivndebilt.nl o.v.v. naam,  e-mail-
adres en telefoonnummer. Startpunt 
parkeerterrein landgoed Sandwijck 
aan de Utrechtseweg 301-305, De 
Bilt. Deelname is gratis, honden 
zijn niet toegestaan. Voor meer in-
formatie Jaap Milius 030 2288636. De zeer giftige Panteramaniet op Sandwijck.

Feest op Beerschoten
Zondag 18 oktober is er bij Beerschoten (Holle Bilt te De Bilt) een feest 
ter gelegenheid van de opening van het herfstseizoen. Er zijn leuke ac-
tiviteiten, zoals broodjes bakken in de vuurkorf. Je kunt meedoen aan 
Oud-Hollandse spelletjes en de speurtocht ‘Hoeperderpoep’. Het info-
centrum is open van 11.00 tot 16.30 uur. De activiteiten beginnen om 
12.00 uur.
 
Er is die dag ook een wandelexcursie over het landgoed Beerschoten en 
Houdringe. Informatie hierover op de website www.utrechtslandschap.
nl. De start om 14.00 uur bij paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6 in 
De Bilt; 

Aanstaande zondag bruist het van de activiteiten op Beerschoten.
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