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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

advertentie

Jos Blaas: ‘Ik verzet mij tegen de verminderde verdraagzaamheid in de 

samenleving’. Secretaris/penningmeester Ada van Dis: ‘Generaliseren 

van groepen doet mij pijn’.

Respect vergt nog steeds aandacht
door Henk van de Bunt

In 2014 bestaat het Platform Respectvol Samenleven De Bilt 10 jaar. In het platform zijn veel 

maatschappelijke organisaties uit deze gemeente betrokken. Op dinsdag 30 september a.s. 

vindt van 20.00 tot 22.00 uur een evaluatie plaats in de aula van het Groenhorstcollege 

in Maartensdijk. Daarnaast wordt gekeken naar wat het platform nu nog kan 

bijdragen aan respectvolle omgangsvormen binnen de gemeente De Bilt. 

Het platform is in 2004 ontstaan na 

de moord op Theo van Gogh. Doel-

stelling van het platform was in 

2004: ‘Het scheppen van een maat-

schappelijk klimaat waarin mensen 

onderling maar ook bevolkings-

groepen dichter bij elkaar komen te 

staan, elkaar meer leren kennen en 

waarderen, om zich zo in te zetten 

voor respectvol samenleven’. En-

kele leden van het platform blikken 

terug en kijken vooruit. Jos Blaas: 

‘Sinds het voorjaar van 2012 ben 

ik lid van het platform. Ik ben ge-

vraagd deel te nemen vanwege mijn 

activiteiten als bestuurslid ‘Spelre-

gels & Gedrag’ bij FC De Bilt. Ik 

zei ‘ja’ omdat ik mij verzet tegen 

verminderde verdraagzaamheid 

in de samenleving. Ik ben ervan 

overtuigd dat individuele vrijheid 

slechts geborgd kan worden door 

voldoende gemeenschapsgevoel: 

Jij gunt de ander zijn vrijheid; hij 

gunt het jou. Zo simpel is het of zou 

het moeten zijn’.

Groepen

PvdA-gemeenteraadsfractieonder-

steuner Ali Benaissa (Vereniging 

van Marokkaanse Islamitische ge-

meenschap) hoort ook vanaf het 

begin bij het platform. ‘Ik heb ja 

gezegd omdat ik vond dat er iets 

moest gebeuren om de verschil-

lende groepen, autochtone, alloch-

tonen, ouderen en jongeren res-

pectvol naast en met elkaar te laten 

samen leven. Het platform draagt 

bij aan het bewustwordingsproces 

van de burgers om respectvol met 

elkaar om te gaan: in de straat, wijk, 

school ,voetbalveld etc. Zolang de 

mentaliteit van de burgers niet ver-

anderd is - en dat proces kan best 

lang duren - is het nodig aandacht te 

blijven schenken aan de noodzaak 

van het respectvol samen leven en 

hoe we dat door soms kleine din-

gen kunnen realiseren.’ Dik van 

Donselaar is directeur   van de 

Oranje Nassauschool in Bilthoven 

en van het Groenhorstcollege in 

Maartensdijk: ‘Ik ben lid van het 

platform sinds 2010. Ik heb ja ge-

zegd omdat ik vind dat een school 

(in mijn geval Groenhorst en de 

Oranje Nassau School) een belang-

rijke rol heeft in de samenleving 

van de gemeente De Bilt. Op de 

gezamenlijke scholen volgen bijna 

800 leerlingen VMBO-onderwijs. 

Deze leerlingen komen uit De Bilt 

of omgeving. Ik vind het belangrijk 

dat er begrip is voor de leerlingen 

en dat de leerlingen begrip hebben 

voor hun omgeving. Het platform is 

voor mij een mooie manier om hier 

vorm aan te geven. Zo organiseren 

we elk jaar een bijeenkomst waar 

leerlingen met ouderen in gesprek 

gaan over actuele thema’s en is er 

elk jaar de mogelijkheid voor ou-

deren de mogelijkheid een dagdeel 

mee te lopen met lessen. Ik facili-

teer de ruimte en de catering. Ik zit 

in het groepje dat de avond van de 

28ste heeft voorbereid’.

Toekomst

Voorzitter Piet Steegman vertegen-

woordigt de Raad van Kerken De 

Bilt en omstreken. Hij kijkt naar de 

toekomst: ‘De samenleving is in de 

afgelopen 10 jaar veranderd. De op-

roep om respectvol met elkaar om 

te gaan heeft in diverse sectoren van 

onze gemeente weerklank gevon-

den. Daarvan getuigen allerlei parti-

culiere initiatieven die door heel de 

gemeente heen genomen zijn op het 

vlak van respectvol met elkaar om-

gaan. Het zou voor het Platform een 

uitdaging kunnen zijn om die initia-

tieven in kaart te brengen zodat daar 

een inspirerende werking op ande-

ren van uit kan gaan. Ondanks deze 

positieve ontwikkelingen is het 

meer dan ooit noodzakelijk ook in 

onze tijd het respectvol met elkaar 

omgaan in een steeds harder wor-

dende samenleving centraal te blij-

ven stellen. Een Platform nieuwe 

stijl zou daar een positieve bijdrage 

aan kunnen geven’.

Groepen

Ada van Dis is als vertegenwoor-

diger van WVT vanaf het begin bij 

de organisatie betrokken geraakt en 

werd secretaris/penningmeester van 

het Platform. Sinds de oprichting 

van het Platform als stichting dus 

ook bestuurslid: ‘Mijn persoonlijke 

drijfveer is dat generaliseren van 

groepen mij pijn doet. Natuurlijk 

‘de Joden’, maar later ook ‘de mof-

fen’ en weer later ‘de buitenlan-

ders’, ‘de Marokkanen’. Ik vind dat 

iedereen als individu bejegend moet 

worden. Ik ben ook niet voor niets 

al 40 jaar als vrijwilliger bij WVT 

betrokken; in het welzijnswerk gaat 

het ook om mensen, al wordt daar 

ook wel met doelgroepen gewerkt 

maar niet in negatieve zin. Ik geloof 

niet dat het Platform een wezenlijke 

invloed heeft gehad op het beleid 

van WVT. Al in de tachtiger jaren 

maakte WVT deel uit van de ‘Werk-

groep Welzijn Buitenlanders’, orga-

niseerden we taallessen door vrij-

willigers en waren we behulpzaam 

bij de verwerving van een gebouw-

tje voor de moskee. Recent wa-

ren er drie ‘beneiet-feesten’ (twee 
vrouwen- en een mannenfeest) ten 

bate van de bouw van een nieuwe 

moskee. Ik denk dat het moeilijk is 

het bestaansrecht van het Platform 

te bewijzen. Mijn hoop is dat vooral 

de lessen door gastdocenten bij de 

basisscholen, én de contacten ou-

deren-jongeren maken dat de jeugd 

toch eens nadenkt over het begrip 

‘respect’. 

Ali Benaissa:’Soms kunnen we door kleine dingen heel veel bereiken op 

het gebied van respectvol samenleven’.

Vredesweek in De Bilt

Op zondag 21september was in het restaurant Bij de Tijd een Universele 

Vredesdienst. In het midden van de zaal stonden op de tafel 7 kaarsen 

en 7 geschriften over de grote wereldgodsdiensten en het humanisme. 

Heel vredig naast elkaar.

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

Tel: 030 - 29 801 88

Mobiel: 06 - 12 73 91 00



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

28/9 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

28/9 •    9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
28/9 •  18.30u - A. Beens

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

28/9 • 10.30u - Bez. samenkomst

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

28/9 • 10.00u - Dhr. Jan Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw

28/9 • 10.30u - Pastor A. van den 
Boogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

28/9 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed 
28/9 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

28/9 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
28/9 • 19.00u - Ds. G. H. Kruijmer

Pr. Gem. Opstandingskerk

28/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman 

Pr. Gem. Immanuelkerk

28/9 • 19.30u - Ds. G.M. Landman - 
Taizé

R.K. St. Michaelkerk

28/9 • 10.00u - J. Vroom en J. van Gaans

Volle Evangelie Gemeente

28/9 • 10.00u - Themadienst Freedom 
in Christ

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

28/9 • 10.30u - Mevr. Drs. I. Terlouw

Herv. gemeente Blauwkapel 

28/9 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer 
28/9 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Herst. Herv. Kerk

28/9 • 18.00u - Ds. van Marle

Onderwegkerk Blauwkapel

28/9 • 10.30u - Pastor G. Krul

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

28/9 • 11.00u - Ds. C. ‘t Lam

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

28/9 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
28/9 • 18.30u - Ds. G.J. Codée

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

28/9 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

28/9 •   9.30u - Ds. C. ‘t Lam
28/9 • 17.00u - Middagdienst

St. Maartenskerk

27/9 • 19.00u - Eucharistieviering
28/9 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

28/9 • 10.00u - Hr. J. Veldtrop
28/9 • 18.30u - Ds. P. Veldhuizen

PKN - Herv. Kerk

28/9 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. M. van der Zwan
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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

Verkoopdag Westbroek 

De jaarlijkse verkoopdag van de 
Hervormde kerk in Westbroek 
was gezellig en geslaagd. Zater-
dag 13 sept. bezochten veel men-
sen de verschillende kraampjes 
en stands met eten, bloemen, 
zelfgemaakte spullen en natuur-
lijk het rommelmarktgedeelte. 
Ook het boerenijs en de speciale 
poppenkraam vielen in de smaak. 
Tevens was er de mogelijkheid 
om de kerktoren te beklimmen 
en te genieten van het uitzicht. 
In totaal heeft de dag 11.650 
euro opgebracht. De opbrengst is 
bestemd voor de plaatselijke kerk 
en de zending. 

Contactcommissie  

Lage Vuursche

ContactCommissie Lage Vuur-
sche vergadert op donderdag 25 
september, aanvang 20.30 uur. 
Zie www.cclv.nl voor de agenda.

Papoetsie in Lage Vuursche.

Op donderdag 25 september 
heeft de Stichting Welzijn Bewo-
ners Lage Vuursche een Inloop-
middag voor ouderen. Deze mid-
dag zal worden gehouden in het 
dorpshuis ‘De Furs’ aan de Slot-
laan te Lage Vuursche.
Er is een optreden van de 
demonstratiegroep ‘Papoetsie’ 
uit Baarn. Deze groep is een 
onderdeel van de Internationa-
le Dansvereniging Opanka uit 

Baarn. De naam Opanka komt uit 
het Oost Europese en betekent: 
leren dansschoenen. De naam 
Papoetsie komt uit het Grieks 
en betekent: leren schoen. De 
dames zijn prachtig gekleed en 
het wordt een interessante mid-
dag. Het dorpshuis is open vanaf 
13.30 uur en het optreden begint 
om 14.00 uur. 

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 27 september staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de 
openbare bibliotheek van Bilt-
hoven. Daar kan men een hand-
tekening zetten onder petities 
waarmee Amnesty bij regeringen 

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk

Geboren

16 september 2014

Lauren

Dochter van Jacolyne en Toine
Zusje van Oscar

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ a
an.

Oud papier
Maartensdijk

Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 27 september 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Hollandsche Rading

Zaterdag 27 sept. wordt door mu-
ziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U wordt vriendelijk ver-
zocht de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Westbroek

Op zaterdag 27 sept. zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

aandacht vraagt voor gevange-
nen waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er 
info over Amnesty en haar acties.

Rommelmarkt bij  

Opstandingskerk

Zaterdag 27 september is in de 
Opstandingskerk (1e Branden-
burgerweg 34 te Bilthoven) een 
rommelmarkt van 10.00 tot 15.30 
uur. Een gedeelte van de netto-
opbrengst gaat naar een plaatse-
lijk goed en de rest is voor onder-
houd of een aanschaf m.b.t. het 
kerkgebouw. Dit jaar is het plaat-
selijk goede doel  ‘DeSchaaps-
kooi’ (Reinaerde) aan de Melk-
weg/Planetenbaan. Men is daar 
net gestart met de verbouwing 

We zijn geschokt en verdrietig dat op maandag 

15 september jl. is overleden

Ingrid Kleiss
Moeder van onze leerling Ralph

Ingrid was met haar tomeloze energie heel erg betrokken 

bij de school. We wensen Ralph en de familie heel veel sterkte 

om dit zware verlies te dragen.

Team, ouderraad en medezeggenschapsraad

Wereldkidz Kievit

Maartensdijk

van het theehuisje en men ver-
wacht dat het project eind maart 
klaar is. Voor dit theehuis is nog 
meubilair nodig.

Repair-café  

Hollandsche Rading

Zaterdag 27 september wordt 
voor de 2e keer van 10.00 tot 
14.00 uur een Repair-café  geor-
ganiseerd in het Dorpshuis, Den-
nenlaan 57, Kapot meubilair, fiet-
sen, huishoudelijke apparaten, 
kleding, gereedschap, of wat dan 
ook; niet weggooien, maar eerst 
naar het Repair Cafe om samen 
te proberen het te maken. Gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage ter 
bestrijding van de onkosten is 
welkom.

27-09-2009 - 27-09- 2014

 

Lieve Ellen,

 

Ik heb je beloofd

Je niet te vergeten

Dat kan ik ook niet

Het is zoals het is

Al 5 jaar

Het blijft een gemis...

 

Wil van de Pol

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen 

van het overlijden van de voormalig secretaris van 

de gemeente Maartensdijk op 13 september 2014

Robert Bang

De heer Bang was ruim 26 jaar werkzaam bij de toenmalige 

gemeente Maartensdijk, waarvan bijna 22 jaar in de functie 

van chef van de afdeling algemene zaken en de laatste 

jaren in de functie van gemeentesecretaris.

Onze oprechte gevoelens van deelneming gaan uit 

naar zijn vrouw en naaste familie.

burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,

de secretaris, de burgemeester, 

F.G. Wietses A.J. Gerritsen



Wat speelt er bij de 
huurdersvereniging Woonspraak

door Rob Klaassen

Huurdersvereniging Woonspraak is in 1998 door de Biltse woningstichting SSW in het 

leven geroepen met als belangrijkste taak de belangen van de huurders te behartigen bij de 

verhuurder (SSW). Toch voelt het bestuur zich niet gehoord.

Bestuursleden Ruud van Zwol en 

Nanny Westerhof stellen allereerst 

dat SSW een uiterst goed geleide en 

inancieel gezonde woningstichting 
is. De solvabiliteit van SSW is zeer 
goed i.t.t. veel andere woningcor-
poraties. Om nog maar te zwijgen 
over de recente schandalen rond 
corporaties elders in den lande zo-

als Vestia, Rochdale en Woonbron.

Huurafslag

Voorzitter Ruud van Zwol stelt dat 
ondanks deze positieve feiten van 
SSW de huurdersvereniging zich 
toch niet erg tevreden voelt over de 
huidige gang van zaken. Alhoewel 
Woonspraak er voor alle huurders 

is, voelt het bestuur zich vooral 
verantwoordelijk voor de huurders 
met de laagste inkomens. Deze 
groep wordt ook dit jaar wederom 
geconfronteerd met een huurverho-

ging van 4%. Ruud: ‘Huurders zijn 
vooral het kind van de rekening. Zij 
worden ieder jaar weer geconfron-

teerd met sterke huurverhogingen. 

Voor eigenaren van koopwoningen 

is er nog steeds de hypotheekaftrek, 

die weliswaar langzaam afgebouwd 
wordt. Voor huurders is geen en-

kel douceurtje. Zij worden ieder 
jaar weer geconfronteerd met een 
huurverhoging. Huurverhogingen 

die deels ook worden veroorzaakt 
door mismanagement van corpora-

ties, waarvoor de hele sector moet 
opdraaien. Dit ‘opdraaien’ komt 

uiteindelijk bij de huurders terecht. 
Wij hebben daarom aan SSW ge-

vraagd om dit jaar een kleinigheid 

te doen voor de meest zwakke 
groep huurders. We hebben SSW 

gevraagd geen 4% huurverhoging 

voor deze zwakste groep op te leg-

gen, maar 3,7%. Een huurafslag 

dus van 0,3%. Een kleinigheid voor 

SSW, dat vorig jaar nog een winst 
boekte van 8,6 miljoen euro en dit 
jaar nog steeds 1,4 miljoen euro 
over houdt. SSW heeft deze kleine 
handreiking helaas afgewezen. Zij 
stelden deze 0,3% tegemoetkoming 
over 25 jaar een bedrag van 1,2 mil-
joen euro zou inhouden. Ruud stelt 
dat met zo’n stellingname elk voor-
stel kan worden afgewezen, omdat 
elk klein bedrag vanzelf een groot 
bedrag wordt, als je maar lang ge-

noeg wacht. Bovendien stelt Nanny 
‘het is hoofdzakelijk geld dat door 
de huurders wordt bijeengebracht 
waar SSW over beschikt. SSW gaat 
de komende jaren ook nog eens 80 
huizen in de verkoop doen wat zo’n 
8 miljoen gaat opleveren’. Beide be-

stuursleden hopen dat de door SSW 

onlangs gedane toezegging om aan 
het eind van het jaar eenmalig nog 
iets extra’s voor de huurders te wil-

len doen gestand wordt gedaan.

Prestatieafspraken

Wat Woonspraak vooral stoort is, 

dat ondanks het feit dat de huurders 

voor alle inkomsten van SSW zor-
gen, zij in feite niets hebben te ver-
tellen over wat er met die inkom-

sten gaat gebeuren. ‘Wij brengen 
wel het geld op, maar we hebben er 

bitter weinig over te zeggen’. 
Het bestuur van Woonspraak kan 

SSW een verzoek doen, maar die 
kan dat gewoon afwijzen. Woon-

spraak heeft daarom aan SSW 

gevraagd dat er meer naar hen ge-

luisterd gaat worden. SSW heeft 

onlangs toegezegd hier rekening 
mee te houden. Ruud: ‘Voor ons 

is uiterst belangrijk is dat wij bij 
de gemeente mee aan tafel zitten 
als SSW en de gemeente het heb-

ben over de prestatieafspraken 

voor de komende jaren. Daar wor-
den dan zaken behandeld, die ons 
rechtstreeks treffen. We willen niet 
mee onderhandelen, dat mogen we 

wettelijk niet eens, maar we willen 
wel bij die besprekingen aanwezig 
zijn, zodat we weten waarom be-

paalde afspraken wel of niet zijn 
gemaakt. SSW wil deze wens van 
ons met de gemeente bespreken. 

Wij vinden deze toezegging on-

voldoende. We willen dat SSW dit 

gaat bepleiten en ook van mening 

is dat dit een essentieel huurdersbe-

lang is. Wij als huurdersvereniging 
zijn dan ook in staat om bepaalde 
zaken goed aan onze achterban uit 
te leggen. We willen deze zaak ook 
bij de gemeenteraad gaan bepleiten. 
In bijvoorbeeld Amsterdam is dat al 
jaren usance en ik zou niet weten 
waarom dat in De Bilt anders zou 
moeten zijn’.

Nieuwe leden

Beide bestuursleden spreken tot 

slot hun zorg uit dat er maar 600 
huurders van de ruim 5000 huur-

woningen in De Bilt bij Woon-

spraak zijn aangesloten en dat 

met een contributie van maar 6 
euro per jaar. Zij roepen huurders 
op om zich aan te melden als lid 
en mogelijk bestuurslid. Vooral 
in ‘buitengewesten’ Hollandsche 

Rading en Westbroek zijn deze 
meer dan welkom. Aanmelden 
kan via e-mail: woonspraak@pla-

net.nl of tel. 030 2285013 t.n.v. 
Ruud van Zwol.
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Nanny Westerhof en Ruud van Zwol op het mooie terras van de Woongroep 

Lugtensteyn. [foto van Henk van de Bunt] 

Voedselbank heeft 
eigen koelbus

Er is door de Voedselbank De Bilt actie gevoerd om de kosten voor 
een eigen koelbus bijeen te sparen. Dat is gelukt en afgelopen vrijdag 
werd deze voor het eerst ingezet bij het transport van voedsel naar het 
uitgiftepunt.

De nieuwe bus kon mede bekostigd worden dankzij Emmaus De Bilt 
(18.000 euro) en Voedselbank Nederland (15.000 euro). Het resterende 
bedrag was voor rekening van Voedselbank De Bilt en kon via allerlei 

acties en inzamelingen op worden gebracht. De bus rijdt tot 30 sep-

tember alleen op de vrijdag. Vanaf 1 oktober gaat men dagelijks rijden 
met deze bus. Voedselbank De Bilt is nog op zoek naar sponsoren voor 
de bus, die met naamsvermelding op de bus het gebruik ervan kunnen 

verzekeren. 

De bus is voorzien van koeling en voldoet aan de strenge normen die 

men hanteert van de ’koud- keten-eisen bij de Voedselbank. 

(foto Reyn Schuurman)

Reactie SSW
De opvattingen en standpunten die Woonspraak naar voren brengt zijn 
bij SSW bekend. Als verhuurder hechten ook wij aan een goede relatie 
met onze huurdersorganisatie.
De basis voor onze samenwerking wordt op dit moment gevormd 
door de Overlegwet. Er is een nieuwe Wet in voorbereiding, de Her-

zieningswet. Hierin is opgenomen, dat huurdersorganisaties meer in-

vloed krijgen op het lokale volkshuisvestingsbeleid. SSW is op basis 
hiervan met het bestuur van Woonspraak in gesprek om afspraken te 

maken over een nieuwe rolverdeling en werkwijze.

Tafelen bij Biltenaren uit andere culturen
door Guus Geebel

Vorig jaar organiseerden Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en Stichting Eet! Mee het project 

‘Eet Mee! bij vluchtelingen aan tafel’. Het werd een enorm succes en gaat daarom herhaald worden. In 

de gemeente woonachtige vluchtelingen bereiden tussen 14 oktober en 17 november een maaltijd uit het 

land van herkomst en nodigen mensen in de gemeente De Bilt uit bij hen thuis aan te schuiven.

‘Via het steunpunt worden op dit moment contacten 
gelegd met vluchtelingen die willen gaan koken’, ver-
telt coördinator Hanneke Eilers van het steunpunt. 
‘Vluchtelingen die vorig jaar gekookt hebben vertel-
len dat ze het erg leuk hebben gevonden om mensen 
thuis te ontvangen om zo iets terug te doen aan de Ne-

derlandse maatschappij.’ Annelies Kastein is coördina-

tor van Stichting Eet Mee!. Zij hoorde van de gasten 

die ontvangen werden ook hele enthousiaste verhalen. 

‘Gewoonlijk stap je niet zomaar op iemand af, maar 
dit is een heel mooi aanknopingspunt. Er zijn contac-

ten ontstaan die nog steeds voortduren. Ze eten nog 

wel eens samen en bieden als dat nodig is de helpende 

hand.’ Hanneke Eilers hoorde van de vluchtelingen dat 
de eetavonden hun de mogelijkheid boden om Neder-
lands te spreken. Hanneke Eilers en Annelies Kastein 
ervaren dat zij met dit project hun organisaties kunnen 
versterken. 

Meedoen

Mensen die als eetgast aan het project willen meedoen 
kunnen zich tot 25 september aanmelden. Telefonisch 
030 2213498 of via de website www.eetmee.nl. Op de 
nieuwspagina van deze site staat nadere informatie. 
‘Het gaat vooral ook om de ontmoeting en dan is het 

goed dat er een smeermiddel is in de vorm van eten. 

Heel leuk is ook dat mensen met kinderen zich als 
gasten aanmelden.’ Er worden van tevoren intakege-

sprekken gehouden. De vluchtelingen die hier wonen 
hebben allemaal een verblijfsvergunning. Ze wonen 
in de hele gemeente De Bilt en zijn uit verschillende 
landen afkomstig, bijvoorbeeld Angola, Nepal/Bhu-

tan, Afghanistan, Somalië, Eritrea, Ethiopië of Irak. 
De meesten spreken redelijk Nederlands. ‘Ze zijn trots 
op hun eigen cultuur en willen die graag delen’, ver-
telt Hanneke Eilers. ‘Je leert niet alleen elkaar kennen, 

maar ook het land van herkomst. Er ontstaan mooie 

gesprekken, waardoor een wisselwerking ontstaat.’ Schuif eens aan bij een culinair cultuuravontuur.



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Hamlappen/ fricandeau

Crunchy rosbief

Magere runderlappen

Kipschnitzels

100
gram 2.25

100
gram 0.99

100
gram 1.30

100
gram 1.10

Ei-bieslook salade
Filet-Americain
Sellerysalade 3x 100

gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gebraden rosbief

Gegrilde fricandeau

Boeren achterham 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 25 september
t/m woensdag 1 oktober

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Schouderham
Gebakken boterhamworst
Procereurrollade
Zure zult
Varkenslever
Corned beef
Boterhamworst

Paardenworst
Kookworst
Grilworst
Grilworst met kaas
Leverworst
Gebraden gehakt
boerensnijworst

Extra donderdag voordeel!

ALLE GEGRILDE KIP
Per
kg 6.98

6.-
6.-

6.-

3 biefstukjes

4 schnitzels

6 hamburgers

CASHEWNOTEN
GEZOUTEN/ONGEZOUTEN

LUXE CRANBERRY 
NOTENMIX 2.25100

gram

1.50100
gram

HEERLIJK 
VERSE FRANSE 
GEITENKAAS

STOMPETOREN 
OUD SNIJBAAR

STOMPETOREN 
BELEGEN KOMIJN 5.75500

gram4.98Per 
stuk

6.75500
gram

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
Nieuw

Pompoen rissotto
MET PADDESTOELEN ____ 100 GRAM 1,25

Herfst Pasta
MET GEVULDE KIP _______ 100 GRAM 1,25

Witlof schotel
________________________  100 GRAM  0,99

Zaterdag verse Sushi!!!

De echte

Italia druiven
500 GRAM

Hollandse

Komkommers
2 VOOR

Vers gesneden

Snijboontjes
400 GRAM

Vers gewassen

Spinazie
____________________300 GRAM 0,99
Vers gesneden

Ratatouille
____________________400 GRAM 1,98
Italiaanse

Gehaktschotel
____________________100 GRAM 0,99

ALLEEN MAANDAG 29, DINSDAG 30 SEP.

EN WOENSDAG 1 OKTOBER

1,49 0,991,69

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Alle stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,70

Elstar
HANDAPPELS
____________________________HEEL KILO 0,99

SUPERKNALLER: Grote Hollandse

Bloemkool
__________________________________ NU  0,49

DE LEKKERSTE



Hulp bij beroep bij Raad van State
door Henk van de Bunt

Op 29 september is er vanaf 20.00 uur in de Groene Daan in Groenekan voor de inwoners van 

Groenekan voorlichting over de gevolgen van de verbreding van de A27. In een samenwerking 

tussen Dorpsraad Groenekan en de Stichting Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk 

(SSGM) wordt die avond de inwoners het verhaal verteld over de verbreding van de A27.

In de toelichting komen o.a. de 

knip in Projecten A27/A1 en Ring 

Utrecht, de nadelige gevolgen voor 

Groenekan, de beperkte (boven)

wettelijke maatregelen en voorlich-

ting en hulp geven bij beroep bij 

Raad van State aan de orde.

Beslissing

Tonny Groen van de Dorpsraad: 

‘Minister Schultz van Haegen nam 

deze maand een beslissing over 

verbreding van de A27/A1. Het is 

alweer 4 jaar geleden dat meer dan 

honderd bewoners van de dorpen 

Hollandsche Rading, Maartensdijk 

en Groenekan reageerden op de 

ontwerpplannen. Deze week viel er 

bij die bewoners een dikke envelop 

in de bus met het antwoord van de 

Minister en haar deinitieve besluit 
over de verbreding’. Frits Jansen 

namens SSGM: ‘Eind september/

begin oktober organiseert RWS in-

loopavonden voor bewoners langs 

de A1/A27. Aan de hand van plat-

tegronden worden ze geïnformeerd 

over de verbreding en de te nemen 

maatregelen. Dat zijn belangrijke 

avonden, maar er is hier geen ruimte 

voor discussie en bewonersgroepen 

zijn niet meer bij de organisatie be-

trokken. Voor Groenekan verschilt 

het besluit op een aantal plekken 

aanzienlijk met het ontwerp, waar 

bewoners bijna 4 jaar geleden op 

gereageerd hebben’.

Geluid

Volgens Groen en Jansen gaan in 

hoofdlijnen bewoners van Hol-

landsche Rading, Maartensdijk en 

Groenekan West er qua overlast van 

geluid op vooruit, mede als gevolg 

van extra schermen, geinancierd 
door de gemeente de Bilt en de Pro-

vincie, maar er zijn ook schrijnende 

gevallen. Jansen: ‘Veel pijn zit in 

Groenekan Oost, dat de dupe is van 

de splitsing tussen 2 projecten: de 

A27/A1 en de ring Utrecht. Daarom 

gaat de A27 in een paar jaar tijd op 

het stuk Utrecht Noord en Bilthoven 

tweemaal op de schop. In de eerste 

fase worden 2x3 banen en 1 spits-

strook aangelegd. In de volgende 

fase wordt die spitsstrook een rij-

baan met vluchtstrook. De gevolgen 

zijn aanzienlijk: Ten eerste moeten 

ambtenaren dit stukje snelweg tel-

kens opnieuw berekenen met ondui-

delijke rekenmodellen, gewijzigde 

input en veranderende wetgeving 

met betrekking tot geluid (hogere 

dBa’s en geluidproductieplafonds)’. 

Voorbeeld

Tonny Groen geeft een voorbeeld: 

‘De aanleg in het Tracé-besluit 

A27/A1 aansluiting Utrecht Noord 

van de spitsstrook valt, net als de 

rest van deze verbreding onder de 

Crisis en Herstelwet en huidige ge-

luidswetgeving. Echter, de omzet-

ting van spitsstrook naar rijbaan 

over een paar jaar valt onder nieuwe 

geluidswetgeving met hogere ge-

luidsnormen. Door de Crisis- en 

Herstelwet mogen alleen die bewo-

ners in beroep bij de Raad van State, 

die bezwaar hadden aangetekend 

op het ontwerp Tracé-besluit. De 

gemeente de Bilt, ook niet blij met 

deze rare knip, mag al helemaal niet 

in beroep. Een vreemde zaak want 

de Gemeente blijft in het nazorgtra-

ject oficieel juridisch verantwoor-
delijk voor geluidssanering. Omdat 

er in deze fase nog niet voor een 4e 

baan wordt gekozen krijgt Groene-

kan Oost wel meer geluidsoverlast 

door de verbreding naar 3 rijstroken 

en een spitstrook, maar – door een 

(onduidelijke) doelmatigheidsbe-

rekening van RWS – geen nieuw 

scherm’.

Vierde baan

Frits Jansen: ‘Wanneer in de vol-

gende fase de spitsstrook in een 

vierde baan wordt omgebouwd heb-

ben de bewoners volgens de hui-

dige geluidswetgeving wel recht 

op een scherm, maar dat geldt dan 

niet meer omdat er dan nieuwe ge-

luidswetgeving van toepassing is en 

de oude rechten (hogere waarden) 

zijn vervallen. Ook heeft Groenekan 

twee maal te maken met jaren van 

overlast. Zoals de plannen er nu uit-

zien zullen alle bewoners langs de 

A27 last krijgen van wegwerkzaam-

heden, maar de bewoners van Groe-

nekan krijgen dat dubbel voor hun 

kiezen. Daarnaast zal de Koningin 

Wilhelminaweg extra sluipverkeer 

te verwerken krijgen. In de vier jaar 

tussen Ontwerp en Tracé-besluit is 

een heel nieuw plan uitgewerkt voor 

het viaduct bij de afslag Bilthoven-

Maartensdijk met grote gevolgen 

voor bewoners aan de Nieuwe We-

teringseweg en voor ietsers van 
Groenekan naar Maartensdijk. Hier 

is nooit echte inspraak op mogelijk 

geweest’.
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Frits Jansen en Tonny Groen

Schone Lucht Rally 
vanaf Jagtlust

Zaterdag 20 september gaf wethouder Anne Brommersma het startsein 

voor de Schone lucht Rally Utrecht De Bilt. De Rally startte en inishte 
bij het gemeentehuis van De Bilt.

De Schone Lucht Rally is het grootste evenement voor elektrische en 

plug-in hybride auto’s in Nederland en de landelijke Instapdag elek-

trisch rijden waarmee iedereen kennis kan maken met elektrisch rijden. 

Doel van deze evenementen is promotie van elektrisch vervoer en om 

traditionele autorijders kennis te laten maken met elektrisch rijden en 

hen te inspireren over te stappen. De rally omvatte 8 autoritten in di-

verse grote steden.

Deelnemers en belangstellenden van de Schone Lucht Rally 

voorafgaand aan de rit.                                   [foto Henk van de Bunt] 

Gevaarlijke situaties bij bushalte 
station Bilthoven

door Henk van de Bunt

Met het begin van het schooljaar reizen er via station Bilthoven vele studenten met de bus 

naar De Uithof. Naast de aanleg van de snelle ietsverbinding maakt dit de Life Sciences-as zo 
steeds meer zichtbaar. Door de opzet van het busstation en het ingezette materieel leidt dit in de 

ochtendspits tot gevaarlijke situaties.

Anne de Boer, fractievoorzitter 

van GroenLinks: ‘Het is mooi dat 

deze jongeren de weg via Biltho-

ven vinden maar veilig kunnen 

overstappen van de trein naar de 

bus verdient aandacht’. Het ge-

vaar van de huidige situatie ligt 

erin dat aan de overzijde van de 

weg langs het station op een te 

smalle stoep veel mensen staan 

te wachten, dat mensen tussen de 

bussen aan de stations-zijde door 

oversteken en dat de bussen re-

gelmatig te vol zijn. De stations-

assistent van Prorail heeft ver-

schillende situaties waargenomen 

die net geen ongeluk opleverden. 

Anne de Boer: ‘Gezien de situatie 

is niet te verwachten dat studenten 

die de bus proberen te halen gaan 

omlopen via de oversteekplaats 

bij de rotonde’.

 

Oplossing nodig

GroenLinks zal in de komende 

gemeenteraad donderdag 25 sep-

tember B&W verzoeken oplossin-

gen aan te dragen en zal een aantal 

suggesties doen. Brommersma: 

‘Zo kan er direct tegenover de sta-

tions-uitgang een oficiële over-
steekplaats gemaakt worden, kan 

de stoep aan de overzijde wellicht 

verruimd worden, kan de gemeen-

te aandringen op langere bussen en 

bijvoorbeeld een Qbus-assistent in 

de ochtendspits. ‘Hopelijk komt er 

snel een oplossing, niemand zit op 

ongelukken te wachten’. Treinreizigers verlaten het station steken achter bussen langs over.

XL MODE SOESTDIJK

www.xlmode-soestdijk.nl

2200m  winkelruimte met trendy en klassieke  
dameskleding van maat 42 t/m 54

XL 
MODE
SOESTDIJK

Soestdijk

Koninginnelaan 18 

merken o.a.     

Samoon  Carleoni
Yoek  Adelina
Mat  Zhenzi
Verpass  Ophilia

No Secret  Chalou

tevens 
outlet-

gedeelte

Feestelijke presentatie van de nieuwe 
najaarscollectie met mode� itsen in de winkel:

vrijdag 26 en zaterdag 27 september 2014 
van 10.00 tot 18.00 uur.

advertentie



Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 53351430

Wiskunde Aan Huis biedt zowel individuele bijles als bijles in groepjes voor 
wiskunde op alle niveaus van de middelbare school bij de leerling thuis. 

Voordelen:

•  Geen vestiging waardoor de kosten en prijzen laag zijn.

•  Uw zoon of dochter hoeft niet de deur uit.

•  U kunt pro� teren van een sterk gereduceerd

tarief bij bijles met vrienden of vriendinnen.

•  Bij Wiskunde Aan Huis betaalt u geen inschrijfgeld.

Neem contact op voor een kosteloos en 

geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.

info@wiskundeaanhuis.nl

www.wiskundeaanhuis.nl 

06-23711480

Wiskunde Aan Huis
Bilthoven, Bosch & Duin, De Bilt, Den Dolder, Groenekan, Hollandsche Rading, 

Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek

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

14% bijtelling

Ook verkrijgbaar met:

Autobedrijf

Van Woudenberg B.V.
Dorpsweg 134, 3738 CJ  Maartensdijk. Telefoon 0346 - 21 31 44.

powered by Ford EcoBoost

Slim zakendoen
✔̈ Navigatiesysteem en Sync Bluetooth® 

smartphone-koppeling zonder meerprijs

✔̈ Slechts 1.9% rente met Ford Options

✔̈ Nazomer-inruilbonus € 650,-

Ford Fiesta

Normaal vanaf  12.645,-

Nazomer-inruilbonus -/- 650,-

Nu tijdelijk vanaf 11.995,-
of 129,-
 per mnd.

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken  
en verwijderings bijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbe-
houden. Zie voor kosten en verkoopvoorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto 
kan afwijken van standaardspecifi caties. Gemiddeld brandstofverbruik en 
CO

2
-uitstoot: km/liter: 14,3-30,3; liter/100 km: 3,3-7,2; CO

2
 g/km: 85-138.

Kenmerken Options-aanbieding:

Contante 
prijs

Aan-
betaling

Totaal krediet-
bedrag

Vaste debet 
rentevoet

Jaarlijks kosten-
percentage

Duur overeen-
komst

Termijn-
bedrag

Slot-
termijn

Totaal te 
betalen bedrag

12.645,-  3.641,-  9.004,- 1,9% 1,9% 25 mnd 129 p.mnd 6.206,-  9.302,-

De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

P I E T E R  D E  K O N I N G

T U I N E N

Open Dag

Bent u benieuwd naar de werkwijze van een tuinarchitect / hovenier?

Bent u zich aan het orienteren op tuinaanleg of tuin ontwerp?

Wilt u wel eens weten wie die man is van de tuincursussen?

Van harte nodigen we u uit om zaterdag een kijkje te komen nemen 

op onze zaak in Westbroek.

We vertellen u over onze specialismen, waarbij een levende groene 

tuin die toch weinig onderhoud vergt centraal staat.

-  Er is een kleine plantenmarkt met ca. 20 favoriete soorten 

voor een klein prijsje en met bevlogen toelichting.

-  Er is een workshop voor kinderen: 

ontwerp je eigen tuin van 11.00 tot 12.00 uur.

-  En er zijn, alleen deze dag, speciale kortingsbonnen: 2 uur korting op 

een (eerste) dag van 8 uur onderhouds- of renovatiewerk in uw tuin.

Koffie en limonade staan klaar.

Tot zaterdag!

Dr. Welfferweg 11 B - 3615 AK Westbroek (Utr.),

tel. 0346 - 28 21 40, www.koningtuinen.nl

Zaterdag 27 september van 10.00 tot 17.00 uur

Waldkornpuntjes 3 + 1 gratis
Gevuld speculaastaartje nu 6,25

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

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele HP inktpatronen

HP 20 (C6614) van € 29,50 voor € 12,50
HP 23 (C1823) van € 31,50 voor € 19,50
HP 58 (C6658) van € 23,50 voor € 16,00
HP 339 (C8767) van € 26,50 voor € 17,50
HP 344 (C9363) van € 29,50 voor € 19,50
HP 348 (C9369) van € 29,50 voor € 19,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

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...
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Van iconen naar indianen-motieven
door Rascha Ravestein

Mirjam Steenbergen is één van de 22 kunstenaars, die op 27 en 28 september haar werk 

tentoonstelt. Er hangt één van haar Navajo-schilderijen. ‘Ik raakte geïnspireerd door de 

geometrische motieven van Noord-Amerikaanse indianen. Het liefst zou ik daar in een

tipi gaan zitten. Om te leren van deze prachtige cultuur.’

Op een dag ziet Mirjam een zwart-

wit foto van een geweven Indiaans 

kleed. Ze besluit om de motieven te 

gaan schilderen in de kleuren die de 

indianen destijds hadden: indigo, 

plantensappen, ossenbloed en ijn-

gewreven terra-kleuren. Ze ontdekt 

dat ze eindeloos kan variëren met 

de patronen. Aan de muur van haar 

atelier prikt ze ideetjes. ‘Die bedenk 

ik ’s-nachts, als ik niet kan slapen.’

Ikonen schilderen

Mirjam komt uit een Brabants kun-

stenaarsnest. Haar vader is beeld-

houwer en versiert altaren en doop-

vonten in katholieke kerken. ‘Hij 

heeft de bisschopsstaf van monseig-

neur Bekkers nog gemaakt’, zegt 

Mirjam trots. Haar moeder volgt de 

kunstacademie in Tilburg. Zelf wil 

Mirjam na de middelbare school 

dolgraag naar de kunstacademie 

Sint Joost in Breda. Maar haar va-

der staat het niet toe. Mirjam: ‘Hij 

zat in de eindexamencommissie. 

Dan kwam hij briesend thuis van-

wege de bedroevende werkstukken 

van de studenten.’ In plaats daarvan 

stuurt hij zijn dochter naar Finland 

om iconen te gaan schilderen. Wel 

wat suf voor een 18-jarig meisje. 

Maar de natuur en het avontuur lon-

ken. ‘En ik heb geleerd om zeer ge-

detailleerd te werken met de klein-

ste penselen,’ aldus Mirjam. 

Ribben tellen

De iconen zegt ze na een tijdje 

vaarwel, ‘omdat alles zo vastligt’. 

Ze trouwt en krijgt vijf kinderen. 

Als de kinderen nog heel jong zijn, 

pakt ze de draad weer op, maar nu 

in de vrije richting. Op de Werk-

schuit en op Artibus leert ze portret- 

en model schilderen en boetseren. 

Mirjam: ‘ Dat boetseren, dat durfde 

ik eerst niet. Als je opgroeit met 

een goeie beeldhouwer als vader, 

dan heb je het moeilijk. Mijn va-

der stimuleerde ons, maar was ook 

kritisch. Als ik een skelet had ge-

tekend, dan telde hij de ribben. ‘Je 

hebt er een paar tekort’ riep hij dan.

Russische Rembrandt

Schilderen blijft haar grootste 

passie. Ze laat zich niet vastpin-

nen op één stijl of thema. Aan de 

muur hangt zowel een schilderij 

met bloesemtakken als een ab-

stract schilderij in groen, rood en 

wit. ‘Maar ik schilder toch vooral 

iguratief, zowel met acryl- als met 
olieverf.’ Ook paarden heeft ze veel 

geschilderd. Haar liefde voor die-

ren spat van de schilderijen af.

Ze is een groot bewonderaar van 

de schilder Ilja Repin, ook wel de 

‘Russische Rembrandt’ genoemd. 

Mirjam: ‘Er was een tentoonstel-

ling van Repin in het Groningse 

museum. Ik sleepte mijn krakke-

mikkige, oude moeder er naar toe. 

Dat moest ze zien! Samen keken 

we ademloos naar zijn portretten. 

‘Kind, je hebt gelijk’, zei mijn moe-

der. ‘Het is fenomenaal.’

Op 27 en 28 september is er een 

expositie van 22 kunstenaars uit 

de regio. Kunstkring BeeKk or-

ganiseert dit festijn in de leeg-

staande garage aan de Dorps-

straat 59 in De Bilt. Er zijn zowel 

schilderijen, beelden, sieraden, 

textiel en keramiek te zien. Het is 

open van 12.00 uur tot 17.00 uur. 

De toegang is gratis.

Mirjam Steenbergen: ‘Bij het ikonen schilderen heb ik geleerd om te 

werken met de kleinste penselen’

Opening theaterseizoen door Nel Kars
Het Bilthovens toneelfenomeen Nel Kars is inmiddels 75 jaar. Daarvan staat ze 53 jaar, waarvan 

50 jaar solo, op het toneel. Zaterdag 4 en zondag 5 oktober 2014 speelt zij haar bijzondere 

jubileumvoorstelling ‘Buigen voor Oranje ter gelegenheid van de opening van het 

theaterseizoen van Het Lichtruim, Planetenplein 2. Na de voorstelling wordt het 

publiek uitgenodigd om samen met Nel een glaasje te heffen tijdens de nazit.

In ‘Buigen voor Oranje’ neemt Nel 

Kars het publiek in dit Koninklijke 

jaar mee naar Den Haag, Paleis 

Noordeinde in het jaar 1927. Voor 

de 18e verjaardag van kroonprin-

ses Juliana wordt een galadiner 

georganiseerd, die anders ver-

loopt dan normaal. Een Javaanse 

sultanszoon uit Nederlands-Indië 

is aanwezig en streeft naar onaf-

hankelijkheid. Gaat hij hiervoor 

een demonstratie aan of heeft hij 

iets anders in petto? De kwestie 

buigt-ie of buigt-ie niet houdt de 

gemoederen link bezig. Een af-
wisselende situatiekomedie waarin 

diverse personages de revue pas-

seren. Samen met schrijver Ton 

Vorstenbosch, waar zij nu alweer 

25 jaar mee samen werkt, zette zij 

met voorstellingen over de Oranjes 

een nieuwe trend. 

Alles zelf

Het bijzondere aan de toneelvoor-

stellingen van Nel Kars is dat zij, 

behalve tekst en regie, alles alleen 

doet. Ze ontwerpt zelf haar kos-

tuums met grote precisie en er ko-

men aan haar voorstellingen geen 

technicus, grimeur of kleedster te 

pas. Met haar bestelbus vol decor, 

kostuums en geluidsapparatuur gaat 

Nel Kars telkens weer alleen op pad 

richting het theater. Het spelen doet 

zij geheel alleen. Als het applaus 

is weggestorven, is Nel Kars nog 

uren bezig met het opruimen, het 

inpakken en het inladen van decor, 

rekwisieten en alle kostuums. Maar 

niet na de voorstellingen in het 

Lichtruim; dan schuift zij graag aan 

voor een feestelijke nazit. 

 

Voorstellingen

Zaterdag 4 oktober om 20.00 uur 

en zondag 5 oktober om 15.00 uur 

in theater Het Lichtruim, met nazit. 

Kaarten zijn te koop via de ticket-

shop van het KunstenHuis, www.

kunstenhuis.nl of ’s avonds vanaf 

19.00 uur aan de deur.

(Fredie Blankestijn)

In de Bilthovense Boekhandel interviewde Nel Kars eerder acteur, 

regisseur, toneelschrijver en beeldend kunstenaar Eric Schneider. [HvdB]

Tienhoven Toont….
Kunst Klank Kleur
Voor de negende keer vindt zaterdag 27 september het 

cultureel festijn ‘Tienhoven Toont Kunst Klank Kleur’ 

plaats. Ook dit jaar is er veel te horen en te zien.

Om 10.30 uur starten de activiteiten en worden de deuren geopend 

van het ‘Schaatsmuseum’, ‘Streekmuseum Vredegoed’ en het kruide-

niersmuseum ‘Het Winkeltje’. Ook de overige deelnemers, herkenbaar 

aan de Nederlandse vlag en ballonnen, openen hun deuren om u deel-

genoot te maken van hun verzameling, hobby of muzikaliteit. De mo-

lenaar van ‘De Trouwe Wachter’ vertelt spannende verhalen en ook een 

tochtje met de brandweerauto, de hinnikwagen of een vaartocht op de 

Tienhovense plassen behoort weer tot de mogelijkheden. Opvallend is 

dat sommige verzamelaars hun huiskamers of schuren als expositie-

ruimte voor foto’s, keramiek, schilderijen e.d. inrichten. 

 

Tussen 10.30 en 16.00 uur vinden diverse muziekoptredens plaats. 

Orkest SDG-Tienhoven sluit het culturele festijn af met een swingend 

concert om 16.30 uur bij Streekmuseum Vredegoed aan de Heuvellaan 

7 te Oud Maarsseveen. Info tel. 0346 281903 of 06-14644795 of via 

e-mail: info@tienhoventoontl.nl.

Kunstlezing: Marlene Dumas
 

Donderdag 2 oktober geeft kunsthistorica Cora Rooker een kunst-

lezing over het indrukwekkende oeuvre van Marlene Dumas (Kaap-

stad, 1953), een van de belangrijkste en invloedrijkste schilders van 

dit moment. Aanleiding is de overzichtstentoonstelling in het Stedelijk 

Museum, Amsterdam van 6 september 2014 tot 4 januari 2015. Met 

meer dan honderd tekeningen en schilderijen is – The Image as Bur-

den – de eerste grote solotentoonstelling van Dumas in Nederland. Bij 

deze kunstlezing geeft Cora Rooker deskundige uitleg aan de hand van 

geprojecteerde afbeeldingen. Locatie: Theater Het Lichtruim, Planeten-

plein 2, Bilthoven. Aanvang: 10.00 uur. Kaarten: www.ideacultuur.nl of 

in de bibliotheek. 

Herfstweekend 
bij ‘t Vaarderhoogt 

Zaterdag 27 en zondag 28 september vindt bij ‘t Vaarderhoogt het tra-

ditionele Herfstweekend plaats. Een feestelijk en gezellig evenement 

waarop voor jong en oud van alles te zien en te beleven is.

Een paar uurtjes gezellig shoppen op de rijk gevulde najaarsmarkt, een 

knuffelbezoekje aan de aaiboerderij, meedoen aan de knutseltafel, hou-

ten iguren schilderen bij Henk de houthakker, infokraam over de Doe-
avonden van ‘t Vaarderhoogt, smoothies van vers fruit proeven, een 

bezoekje aan de nieuwe Santékraam waar gezondheid en smaak elkaar 

versterken en, als de benen even niet meer willen, kofie met wat lek-

kers of een uitgebreide hap bij herberg De kastelein.

Op zaterdag is het programma nog iets uitgebreider want dan kan een 

ieder gratis grond uit eigen tuin laten testen bij de specialisten van 

EcoStyle. Er zijn dan ook snoei- en behandeladviezen en voor de kin-

deren is tante Thea aanwezig. Het evenement is grotendeels overdekt, 

dus de weergoden kunnen geen roet in het eten gooien. ‘t Vaarderhoogt 

vindt u aan de Dorresteinweg 72b in Soest.

Opperste concentratie aan de knutseltafel.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

IPAD introductiecursus
In deze introductiecursus voor de iPAD 
leert u de iPAD te bedienen, te zoeken 
op het internet, email te ontvangen 
en versturen, werken met Skype. De 
cursus gaat er van uit dat deelnemers een eigen iPAD 
meebrengen en de gegevens inzake de instellingen. 
Bovendien dient op deze iPAD een werkend account 
voor email, en indien men dit wenst, ook voor Skype 
te zijn ingesteld. Deze cursus van 4 lessen start vrijd-
agmorgen 26 september 2014 in het Servicecentrum 
Maartensdijk. Kosten € 75,00 (incl. cursusboek)

Beheer - Beveiliging - Onderhoud voor Windows 8.1
Voor computers zonder aanraakscherm
Een cursus die bedoeld is voor gevorderden, als aan-
vulling op de Basiscursus Windows 8 of een vergelijk-
bare ervaring. De cursus bestaat uit 3 modules met 
als onderwerp Beheer, Beveiliging, Onderhoud. U 
leert de PC instellen naar uw wensen, beveiligingsin-
stellingen van de PC algemeen en back-up maken en 
terugzetten. Deze cursus, van 6 lessen start op maand-
agmorgen 6 oktober 2014. De kosten zijn € 95,- (in-
clusief cursusboek) en wordt gehouden in het Service-
centrum Maartensdijk.

Android introductiecursus
voor Samsung tablets
In deze introductiecursus voor de Android tablet 
leert u de tablet te bedienen, te zoeken op het inter-
net, email te ontvangen en versturen, werken met 
Skype.De cursus gaat er van uit dat deelnemers een 
eigen tablet meebrengen en de gegevens inzake 
de instellingen. Bovendien dient op deze tablet een 
werkend account voor email, en indien men dit wenst, 
ook voor Skype te zijn ingesteld. Deze cursus van 4 
lessen start donderdagmorgen 9 oktober 2014 in het 
Servicecentrum Maartensdijk. Kosten € 75,00 (incl. 
cursusboek)

Voor informatie en aanmeldingen: Servicecentrum 
Maartensdijk,  tijdelijk gevestigd in het SOJOS ge-
bouw, Dorpsweg 51 3738 CB Maartensdijk. Tel:  
0346-214161 of  www.mensdebilt.nl 
maartensdijk@mensdebilt.nl

KlusWijs Maartensdijk
Dorpsweg 170, 3738 CL Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 579 www.kluswijs.nl

Maakt ‘t gewoon

Verkrijgbaar in vele maten! 
Kom langs voor persoonlijk advies.
Verkrijgbaar in vele maten! 

T.w.v. 280.-

GrAtis MOTOr

Knikarmscherm Ibiza

Weekspecial

Kalfslever met spek, uien en jus 
geserveerd met 

 frietjes, salade en groente  
€ 15,00

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

RUNDER ENTRECOTE 
Huis gerijpt dus heerlijk mals; Smelt op de tong!! Alleen zout

en peper toevoegen; Kort bakken als biefstuk 100 gram 2,15

HET VARKENS KUITSTUK
Terug van weggeweest: met een beentje en heerlijk stoofvlees,

kan ook in de oven; Ca 2½ tot 3 uur rustig stoven  100 gram 0,75

KIPPANNETJES
Uit onze poeliershoek: Malse kiphaasje in een marinade en een

lobbige kaassaus; 30 min. op 170°C in de oven. 100 gram 1,25

LAMSLAPJES
Vers uit Nieuw Zeeland; van ons bekende lamsvlees.

Puur natuur; om te stoven ook voor uw stew. 500 gram 8,50

CARPACCIO TAARTJES
Met gemalen biefstuk, zout, peper, pijnboompitjes, kappertjes

& Parmezaanse kaas; bakken in ruim boter  100 gram 1,75

GEVULDE VARKENSFILET
Panklaartopper. Met o.a. malse varkens� let & mild gekruid

gehakt. Aan een stuk of plakken 100 gram 1,50

TIP: Van maandag 29 sep t/m woensdag 1 oktober

VARKENSFILET LAPJES
Lekker gemarineerd 3 stuks 3,75

KALKOENSCHNITZELS

Super lekker, super kort bakken 100 gram 1,25

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 22 sep t/m zaterdag 27 sep 2014. Zetfouten voorbehouden.

Weekspecial

Maak kennis met de 
chef’s favorieten en laat u verrassen...

  
Ontvangst met glaasje prosecco en een amuse, 

gevolgd door  
3-gangen menu met bijpassende wijnen

 inclusief een koie compleet € 50,00.

De Witte Zwaan

Dorpsstraat 8
3732 HJ De Bilt

(030) 221 01 25
info@witte-zwaan.nl

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Ook het adres voor het opnieuw stofferen 

van uw kwaliteit en design zitmeubelen.

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

Persoonlijk zitcomfort. Relaxfauteuils, 

Sta-op-stoelen, Fauteuils en banken op 

maat. Kom proberen wat goed zitcomfort 

voor u kan betekenen. Bezoek onze winkel 

en showroom met ± 100 fauteuils. 

Prijzen v.a. € 495,00 www.relaxfauteuil-raaijen.nl

Kleuterdans
Kinderen in de kleuterleeftijd kunnen spelenderwijs 
en op vrolijke muziek kennis maken met dansen. 
Groep 1 woe 15.45-16.30 uur. Groep 2 woe 15.00-
15.45 uur. € 21,- per kwartaal. Meedoen kan per 
direct!

Cursus muziekgeschiedenis
Deze cursus loopt door de muzikale geschiedenis 
met als doel muziekstukken beter te herkennen en 
in een tijd te plaatsen. Muziek gaat op die manier 
meer leven. Do 13.30-15.45 uur. 10 x voor € 75,- 
excl. cursusmateriaal. Start 25 sept.

Cursus Verbindende Communicatie
Deze cursus leert ontdekken hoe je jezelf eerlijk en 
verbindend kunt uiten, hoe je empathisch woorden 
kunt geven aan wat er in de ander omgaat (ook als 
die zich op een verwijtende manier uitspreekt. 6 x 
voor € 80,- Do. 20.00-22.00 uur. Start op 25 sept. 

Technisch knutselen voor meiden  
Met alleen meiden gaan we op een leuke manier en 
in een gezellige sfeer stap voor stap de kneepjes 
van verschillende technieken uitproberen, o.a. hout 
en elektra. Do 19.00-20.30 uur  7 x voor € 95,-. Start 
25 sept.

Meer informatie op www.vvsowvt.nl
030 2284973 of info@vvsowvt.nl

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 030 2284973

www.vvsowvt.nl

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

CALVIN KLEIN
OBSESSION FOR MEN edt 125ml - Van 56,50

19,99

65%
KORTING

58%
KORTING 40%

KORTING

OP ALLE
LANCOME

MASCARA’S

50%
KORTING

50% KORTING*

OP ELKE 2e LIPSTICK EN NAGELLAK

DAVIDOFF
COOL WATER MEN edt 125ml of WOMAN 

edt 100ml - Van 72,10

29,99

LANCOME
b.v. Hypnose mascara

Van 32,00

18,99

*Actievoorwaarden: Geldig op alle lipstick en nagellak. Het goedkoopste artikel met 50%. 

Niet i.c.m. andere actie’s of aanbiedingen. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

PARFUMERIE VAN ROSSUM
Parel Promotie

KIJK op onze 

vernieuwde 

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

Vaste wijk per DIRECT bezorgers gezocht

voor onderstaande wijk in Hollandsche Rading:

WIJK 3: Schepersveld in het bos tot aan Lage Vuursche (Vuursche Dreef), 

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



Eerste verjaardag Bilts Hoogkruis
Het Bilts Hoogkruis in het Van Boetzelaerpark beleefde afgelopen zaterdag zijn eerste 

verjaardag. Reden voor een bescheiden feestje, want een jaar na de feestelijke onthulling 

is de omgeving van het cultuurmonument verder aangekleed en nu is het kunstwerk 

echt af. De afgelopen maanden is een ovaal grindplein rond het kruis aangelegd en 

ook zijn twee informatieborden geplaatst met een korte uitleg van de achtergrond 

van het hoogkruis en verklaring van de afbeeldingen. 

Voorzitter Gert Landman en pen-

ningmeester Herman Steendam 

van de Stichting Bilts Hoogkruis 

blikten met de sponsors terug op de 

totstandkoming van het monument 

en dankten de begunstigers nog-

maals voor hun steun bij de realisa-

tie. Gert Landman zei dat het Bilts 

Hoogkruis een jaar na de onthulling 

inmiddels een ‘baken’ aan de zuid-

kant van De Bilt is geworden, dat 

door zijn markante vorm dagelijks 

de aandacht trekt van vele passanten 

op de Utrechtseweg. Een baken dat 

tot in lengte van jaren herinnert aan 

de Ierse roots van de 901-jarige ge-

meente De Bilt. 

(Rob Jastrzebski)
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Kunstproject Portretten
Zaterdag 27 september is de opening van de expositie Kunstproject 

Portretten. Vanuit Sociëteit De Bosrank is er een kunstproject voor ou-

deren ontwikkeld. Tijdens het project heeft fotografe Bea Blauwendraat 

van 11 oudere personen uit de wijk Bilthoven Noord en van Sociëteit 

De Bosrank portretten gemaakt. Bea heeft in samenwerking met ieder 

persoon op unieke wijze de karakters, liefhebberijen en passies kunnen 

weergeven in de portretten. 

Verbinding tussen de bezoekers van Sociëteit De Bosrank en wijkbe-

woners, oudere vrijwilligers uit de wijk en bewoners van De Winde-

hof aan de Rembrandtlaan stonden centraal. Zingeving en kunstzinnig 

bezig zijn waren de randvoorwaarden van het project. De portretten 

worden met elkaar verbonden middels een toepasselijk gedicht van 

kunstenares Iris van Haaren.

De kunstwerken worden gedurende een langere periode in de tuin van 

Schutsmantel geëxposeerd op boomstronken en staan verspreid in de 

tuin aan de zijkant van Schutsmantel. De boomstronken zijn bewerkt 

door verschillende bezoekers van De Bosrank. 

Bijna alle geportretteerden zijn inwoners uit de wijk Bilthoven Noord. 

Op zaterdag 27 september is het landelijke burendag: een mooi en pas-

send moment voor de oficiële opening van het kunstproject. Van 15.30 
tot 17.30 is de openingsbijeenkomst bij Schutsmantel Warande Woon-

centrum, Gregoriuslaan 35, Bilthoven.

Burgemeester feliciteert honderdjarige
door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen kwam maandag 15 september mevrouw H.H. Bramer in 

Woonzorgcentrum d’Amandelboom in Bilthoven namens het gemeentebestuur 

feliciteren met haar honderdste verjaardag.

Mevrouw Bramer werd op 14 

september 1914 geboren in de 

toenmalige gemeente Vrijenban. 

Ze was vijf jaar toen haar moeder 

overleed. Met haar broertje woon-

de ze daarna twee jaar bij familie 

in Zutphen. Haar vader hertrouw-

de en ze kwamen weer terug naar 

het ouderlijk huis in Vrijenban, dat 

intussen bij Delft gevoegd was. 

Mevrouw Bramer had de eerste 

klas in Zutphen op school gezeten 

en het vervolg in Delft. Ze volgde 

de vierjarige handelscursus en be-

haalde in totaal negen diploma’s. 

Handelscorrespondentie en ste-

nograie, ook voor Frans, Duits 
en Engels. Ze was nog net geen 

veertien toen ze solliciteerde bij 

de Zuid-Hollandsche Cartonnage-

fabriek. Ze ging erheen met haar 

moeder die ook het woord deed. 

‘Toen gevraagd werd wat ik wilde 

verdienen zei mijn moeder, dat 

laat ik aan u over meneer. Ik kreeg 

tien gulden en dat was heel wat in 

die tijd.’ 

‘Toen ik veertien werd stond er 

een bos bloemen van de directie 

op mijn bureau, met vier papie-

ren rijksdaalders erin gebonden. 

Ik moest bij mijn ouders verant-

woorden hoe ik aan dat geld ge-

komen was, want dat hadden ze 

nooit meegemaakt.’ Na een paar 

jaar ging ze werken bij de Neder-

landse Kabelfabriek in Delft waar 

ze het aanvankelijk niet naar haar 

zin had. ‘Na een goed gesprek met 

de directie werd het beter en ik 

heb het nergens zo goed naar mijn 

zin gehad.’ Toen ze dertig was en 

de diploma’s buitenlandse corres-

pondentie had gehaald, wilde ze er 

ook mee gaan werken op de afde-

ling buitenland. ‘Vlak voor ik naar 

die afdeling zou gaan haalden ze 

een vriendje van de directie bin-

nen. Ik moest maar even wachten. 

Toen heb ik op staande voet ont-

slag genomen.’

Mevrouw Bramer had al gauw 

een andere baan, maar die beviel 

niet. Snel daarna ging ze tot haar 

pensionering werken bij wasfa-

briek Was De Wit in Voorburg. Ze 

heeft steeds in het ouderlijk huis 

in Delft gewoond. Toen haar vader 

was overleden is ze 25 jaar gele-

den in d’Amandelboom komen 

wonen. Tot begin dit jaar zelfstan-

dig in een aanleunwoning en nu in 

het verzorgingsgedeelte. De krant 

leest ze nog iedere dag. Het ver-

jaardagsfeest was 15 september 
in d’Amandelboom, ’s morgens 

met de bewoners en in de middag 

met familie en kennissen. Me-

vrouw Bramer kreeg schriftelijke 

felicitaties van Koning Willem-

Alexander en de Commissaris van 

de Koning.

Bidden in winkelstraat
Midden in een drukke winkelstraat staat een groepje mensen te bidden. 

Een situatie, die je zomaar kunt tegen komen in Tirana, hoofdstad van 

Albanië. De mensen staan er open voor het Evangelie. Dat is bijzonder 

als je bedenkt dat Albanië ruim 20 jaren geleden oficieel atheïstisch was. 

‘Mensenkinderen’ is een zendings- en zorg-organisatie, die precies 10 

jaar werkzaam is in Albanië, net als in andere landen van Oost-Europa, 

waar dikwijls grote armoede is. ‘Mensenkinderen’ helpt gezinnen, kin-

deren en ouderen, via concrete, kleinschalige projecten, die in de betref-

fende landen begeleid worden door plaatselijke, zelfstandige kerken.

Op woensdagavond, 24 september, zal iemand van ‘Mensenkinderen’ 

in de Koperzaal van verzorgingshuis ‘De Koperwiek’, Koperwieklaan 

3 in Bilthoven bij de Evangelische Gemeenschap over dit werk komen 
vertellen. De aanvang is om half acht met een kopje kofie/thee. 

Bewoners een dagje uit
Vrijdagochtend 12 september zijn er twee busjes van 

Woonzorgcentrum De Bremhorst in Bilthoven vertrokken 

met een link aantal creatieve bewoners naar het 
handwerkfestival in Bunschoten. 

Het merendeel van deze bewoners is elke dinsdag in De Bremhorst 

bezig met allerlei handwerkactiviteiten. Er heerst dan veel gezelligheid 

maar daarnaast wordt er ook hard gewerkt. Breien, borduren, haken 

men draait de hand er niet voor om. 

Er waren meer mensen op het idee gekomen naar dit festival te gaan. 

Het was zo druk dat niet alle verkoopwaren goed bekeken konden wor-

den, maar de benodigde inkopen werden wel gescoord. Lekkere kof-

ie met gebak en een heerlijke lunch die bestond uit verse soep met 
een grote dikke boerenboterham maakte de dag compleet. Na de lunch 

werd er nog even een rondje door de kleine maar schattige landwinkel 

gelopen.                                                                   (Berber Holwerda) 

Het bleek er erg druk te zijn; iedereen kwam vroeg om zijn slag te slaan.Burgemeester Arjen Gerritsen komt met een boeket bloemen de 

honderdjarige feliciteren.  



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

Zaterdag 27
en zondag 28

september
10.00 - 17.00 uur

Het leukste uitstapje voor de hele familie dit weekend 
wordt het Herfstweekend bij ‘t Vaarderhoogt in Soest. 
Hét najaarsevenement waar héél wat te zien, te doen en 
te genieten valt:

•Gezellige en rijk gevulde najaarsmarkt
•Deonweerstaanbareknuffeldierenboerderij
•SchilderenbijHenkdehouthakker
•DeDoe-avondenkraam
•DeSantékraam,gezondesmakelijkhedenuiteigentuin
•Deknutseltafel
•HeerlijkhedenvanherbergDeKastelein

Zaterdag zijnerextraactiviteiten:
•GRATISuwtuingrondlatentestendoordespecialisten

vanEcostyle(schepop3plekkeninuwtuinwatgrond
opca.20cmdiepenneemdatmee)

•Snoei-enbehandelingsadviezen
•ExtrakindervertierbijtanteThea.

Ook tijdens het Herfstweekend

25%
op álle tuinplanten

KASSA 
KORTING

Geldtnietvoorreedsafgeprijsdeplanten

Met ú er bij is dit weekend 
pas echt geslaagd!!!
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Van Dorpsberaad 
Westbroek

Hieronder de onderwerpen welke behandeld zijn in de 

vergadering van september 2014

Onderhoud Huydecoperweg

Het Dorpsberaad betreurt het dat de 

verantwoordelijke ambtenaar toch 

niet bij de vergadering aanwezig is.  

Zijn wegenbeheersplan moet nog 

door nieuwe college goedgekeurd 

worden. Omdat diverse dorpsbewo-

ners met vragen hieromtrent over 

dit onderwerp zich bij ons gemeld 

hebben zet het Dorpsberaad in op 

een overlegcommissie met belang-

hebbenden zodra herinrichting van 

Huydecoperweg ter sprake komt.  

Ook de riolering van de Wolkam-

merweg is een bekend probleem en 

zou tijdens de vergadering met de-

zelfde ambtenaar besproken worden. 

Het Dorpsberaad blijft dit onder de 

aandacht brengen en hoopt tijdens de 

november vergadering alsnog de ge-

wenste antwoorden te krijgen.

Enquête

Naar aanleiding van de enquête zijn er 

drie speerpunten die het Dorpsberaad 

als eerste gaat oppakken:

-  Openbaar vervoer in Westbroek. 

Wens van dorp is frequenter en ook 

’s avonds rijden.

-  Steunpunt gemeente De Bilt. Wens 

van dorp is om deze terug in Maar-

tensdijk te krijgen.

- Functioneren Dorpsberaad. Het 

Dorpsberaad gaat een inloopspreek-

uur introduceren om transparantie en 

zichtbaarheid te vergroten. Inzake 

de eerste twee speerpunten worden 

afspraken gemaakt met diverse in-

stanties en wordt dus vervolgd. Voor 

de derde speerpunt wordt nog een 

datum en tijd bekend gemaakt via de 

Vierklank, maar ook via onze website 

www.dorpsberaadwestbroek.nl. Hier 

vindt u ook de volledige uitslag van de  

dorps-enquête.

Lopende projecten

Gift Rabobank evenemententerrein: 

de plannen zijn deinitief en het bud-

get is eindelijk rond. Binnenkort zal 

Veldhuizen starten met het aanleggen. 

 

Veiligheid: de politie zegtextra te sur-

veilleren ivm inbraak (pogingen) in de 

dorpskern.

Op onze website www.dorpsberaad-

westbroek.nl vind u aanvullende infor-

matie over tal van onderwerpen die re-

gelmatig terugkomen op onze agenda. 

U kunt ook zelf uw mening geven en 

vragen stellen.

Agenda Dorpsraad Groenekan
29 september 2014.

Aanvang 20.00 uur in de Groene Daan

 

1 Vaststellen agenda

2 Inventarisatie punten van aanwezigen

3  Kennismaking met de wethouder voor Groenekan  

Mevrouw J.L. van Hulst-Mazirel

4 Buurtbemiddeling ontmoeting met Helmi Kas kens (29 september)

5 Project informatie borden Groenekan Laurens Huisman

6  Tracé besluit A27 wat betekend dat voor Groenekan (presentatie door de 

gemeente Richard vd Westen)

7 Brommers en de KW weg

8 Herdenking vast op 28 mei bij het monument van de B17 

9 Punten ingebracht door de aanwezigen

10 Rondvraag

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

www.dorpsraadgroenekan.nl

Weekspecial

Gezellig terras 
Mooie wijnen & lekkere biertjes
Mediterrane hapjes
Plat du jour 
Houtskool BBQ

Petits amis; onze kleine gerechtjes om samen te delen € 5,00 per stuk

Dorpsstraat 81-83 | 3732 HH De Bilt | 030 221 31 81 | www.restaurant-amis.nl

Nieuwe leesgroep in bibliotheek

In oktober start in Bibliotheek Idea Bilthoven een nieuwe literaire leesgroep: Schrijvers van de jaren ’70. 

Deze leesgroep besteedt aandacht aan vier bekende hedendaagse schrijvers die debuteerden in de jaren 

'70: A.F.Th van der Heijden, Doeschka Meijsing, Leon de Winter en Mensje van Keulen.

De leeskring wordt begeleid door Ceciel Boudewijn, Neerlandica en docent. Sinds 2000 leidt zij ver-

schillende leeskringen onder andere bij Volksuniversiteit Utrecht. Daarnaast geeft zij poëziecursussen en 

schrijfbegeleiding. Meer informatie: www.inhetlabyrint.nl

De bijeenkomsten vinden plaats in Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2 te Bilthoven. Tijd en 

data: woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur op diverse data. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via 

http://bibliotheek.ideacultuur.nl of in de bibliotheek.

Ontwerp uw eigen website of huisstijl. 
In de cursus webdesign gaat het over het creatieve aspect van het ontwerpen. Hoe 
zorg je ervoor dat je het eigene van je bedrijf zichtbaar maakt, communiceert? Tijdens 
de cursus is er aandacht voor het ontwerpen van een huisstijl, kleur, vorm en typogra-
ie. De cursus bestaat uit 4 lessen van 2 uur en wordt gegeven i.h.k.v. ‘De Bibliotheek 
voor ondernemers’ en is vooral gericht op zzp-ers, werknemers van kleine bedrijven en 
actieve vrijwilligers in het verenigingsleven. Startdatum 25 september 19.00 uur. Prijs 
€ 120,00 / € 100,00 leden Idea 

Cursus Doelgericht schrijven
In deze cursus leert u aan de hand van praktijkvoorbeelden aantrekkelijke teksten 
te schrijven die de doelgroep voor wie ze bedoeld zijn direct aanspreken. De cursus 
bestaat uit 4 lessen van 2 uur en wordt gegeven i.h.k.v. ‘De Bibliotheek voor onder-
nemers’ en is vooral gericht op zzp-ers, werknemers van kleine bedrijven en actieve 
vrijwilligers in het verenigingsleven. Startdatum 1 oktober 19.30 uur. Prijs € 200,00 / € 
160,00 leden Idea inclusief cursusmateriaal. Voorwaarden: redelijke beheersing van 
WORD en kunnen omgaan met een pc; lesstof en oefenmateriaal worden aangeboden 
op een usb-stick.

Beginnerscursus Windows 7 (op uw laptop)
In deze cursus van 7 dagdelen komen aan bod: omgaan met uw toetsenbord, program-
ma starten en sluiten, vensters vergroten en verkleinen, basis tekstverwerken, werken 
met Paint, basis bestandsbeheer, internet en e-mail. U werkt op uw eigen laptop met 
Windows 7. Startdatum 25 september 14.00 uur. Prijs € 107,50 / € 87,50 leden Idea 
inclusief cursusboek. Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met SeniorWeb.

Cursus Foto bewerken
In deze cursus van 4 lessen leert u uw foto’s net dat beetje extra mee te geven waar-
door ze er mooier uitzien als u ze afdrukt of gebruikt in een fotoalbum.  Enige kennis 
van Windows is een vereiste voor deze cursus. Startdatum 2 oktober 14.00 uur. Prijs 
€ 60,00 / € 40,00 leden Idea. Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Seni-
orWeb. 

Voor allemaal geldt:
De cursussen worden gegeven in Bibliotheek Idea Bilthoven, Planetenplein 2. Meer 
informatie en aanmelden: cheerschop@ideacultuur of 030 2299003 
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Handtekeningen tegen overlast
door Guus Geebel

Ruim honderd handtekeningen 

van bewoners van het Planeten-

plein, Kleine Beer en Grote Beer 

overhandigde Dé van der Heijde 

donderdag 11 september aan bur-

gemeester Arjen Gerritsen. De be-

woners willen hiermee hun onge-

noegen uiten over de overlast en 

vernielingen rond hun woningen.

Dé van der Heijde schetst in aan-

wezigheid van veel gemeente-

raadsleden eerst de rustige situ-

atie zoals die voorheen was met 

het hertenpark. ‘Er stond een 

hoog hek, maar dat moest wijken 

voor een laag hek met begroeiing 

vanwege het open karakter. Klei-

ne kinderen zien nu niets van de 

dieren en groteren klimmen over 

het hek. Ze belagen de dieren, 

draaien kranen open en richten 

vernielingen aan. Ze hangen soms 

tot diep in de nacht rond en maken 

er een puinhoop van. Meldingen 

bij de politie lossen niets op. De 

meeste bewoners zijn ver boven 

de 60 jaar, die gaan de jeugd niet 

aanspreken. De bewoners willen 

hoge hekken met bovenin prikkel-

draad aan de Melkwegzijde en het 

ietspad langs de kinderboerderij. 
Beter toezicht ’s avonds laat en 

desnoods camera’s.’

Kristyle Gooding is een van de 

jongere omwonenden en maakt 

zich ook zorgen. Zij wil graag 

haar stem laten horen voor de vele 

ouderen die ’s avonds de deur niet 

uitgaan en dus niet aanwezig zijn. 

De burgemeester neemt vervol-

gens de handtekeningen en de bij-

behorende brief in ontvangst. De 

stukken liggen voor raadsleden 

ter inzage in het grifiehuis.
Burgemeester Gerritsen neemt de stukken in ontvangst van omwonende Dé 

van der Heijde.

Wil Leeuwis exposeert 
bij BeeKk in Beeld

door Guus Geebel

‘Fotograferen betekent letterlijk schrijven met licht en dat is wat een fotograaf eigenlijk doet’, 

vertelt amateur kunstfotograaf Wil Leeuwis uit Maartensdijk. Hij is op 27 en 28 september van 

12.00 tot 17.00 uur een van de 22 deelnemers aan de kunstexpositie BeeKk in Beeld. Kunstkring 

BeeKk organiseert deze tentoonstelling in de leegstaande garage aan de Dorpsstraat 59 in De Bilt.

Wil Leeuwis (60) is al lang actief 

bezig met fotograie. Op zijn zes-

tiende richtte hij al zijn eerste don-

kere kamer in. ‘Nadat ik tien jaar 

geleden mijn studie bedrijfskunde 

had afgerond, heb ik het fotografe-

ren en zeefdrukken weer opgepakt 

en ben ik het ook wat serieuzer gaan 

doen.’ Vier jaar geleden exposeerde 

hij in het parallelprogramma van 

de fototentoonstelling Noorderlicht 

in Leeuwarden. ‘Dat vond ik een 

hele ijne ervaring, want je krijgt 
veel reacties en doet weer nieuwe 

ideeën op.’ Wil Leeuwis is sinds 

enkele maanden lid van Kunstkring 

BeeKk, waar hij nieuwe inspiratie 

hoopt op te doen. ‘Bij mijn eerste 

kennismaking heb ik wat over mijn 

werk verteld, maar ik heb vooral 

ook genoten van de verhalen die 

anderen over hun werk vertelden.’

Natuur

Favoriete objecten om te foto-

graferen haalt Wil Leeuwis uit de 

natuur, maar hij doet ook stadsge-

zichten. Met het fotograferen van 

mensen heeft hij niet zoveel, of 

het zou moeten gaan om mensen 

in hun omgeving, wat meer do-

cumentair. ‘Het maken van foto’s 

is tegenwoordig een kwestie van 

achter de computer werken met 

photoshop of soortgelijke pro-

gramma’s. Wanneer een werkstuk 

klaar is heb je het op je computer 

staan. Dan kun je ervoor kiezen 

om het in welke vorm dan ook af te 

drukken. Dat is over het algemeen 

best kostbaar. Afgedrukt op papier 

met een aluminium achtergrond 

kost dat met de verdere afwerking 

al gauw meer dan honderd euro. 

Als je gaat exposeren heb je een 

goede reden om het op die manier 

te doen. Voor een fotograaf biedt 

de computer de mogelijkheid werk 

te bewaren zonder dat het enorm 

veel plaats inneemt. Dat ligt bij 

schilders weer anders. Het aantal 

werken dat mensen die op de rand 

van amateur en professioneel zit-

ten verkopen, is over het algemeen 

niet zo groot. Dat betekent dat je al 

gauw een vol huis hebt.’

Tulpen

‘Wat ik nu op de rol heb staan en 

waarmee ik volgend jaar hoop te 

kunnen exposeren zijn mijn foto’s 

met tulpen.’ Wil Leeuwis vindt tul-

pen heel fotogeniek. De techniek-

kant van fotograie heeft hem altijd 
geboeid. Hij heeft eens een pre-

sentatie van een fotograaf gezien 

over schilderen met licht. ‘Hij ge-

bruikte bij een camera met statief 

een zaklamp en schilderde als het 

ware met de lamp het gedeelte dat 

hij belicht wilde hebben. Dat gaf 

een heel apart resultaat, omdat je 

dat soort licht niet gewend bent. Je 

brengt op die manier zelf het licht 

aan op het onderwerp.’ In een the-

ater in Amsterdam zag Wil Leeu-

wis een fotoserie van Erwin Olaf 
met mensen uit de toneelwereld. 

‘Dat valt voor mij ook absoluut 

in die categorie, maar dan op het 

meester-niveau van schilderen met 

licht. Het worden op die manier 

hele klassieke werken.’ Hij noemt 

dat echt meesterschap. Op jonge 
leeftijd las hij al veel over An-

sel Adams, een grote naam in de 

klassieke natuurfotograie. Adams 
heeft heel indrukwekkende foto’s 

gemaakt van Yosemite National 

Park in Amerika. 

Laatste keer open
Ten gevolge van een plotseling de kop opstekend lichamelijk onge-

mak is een van de weinige klassieke groentezaken in De Bilt per direct 

gestopt. Al sinds mensenheugenis is de kleine groentezaak van vader 

op zoon Henzen in De Bilt gevestigd. Decennialang leverde de vader 

en leverden Gerard (en Corrie) groente en fruit aan bv. het KNMI en 

de Biltse Hoek. Groentezaak Henzen was gevestigd op de Burg. de 

Withstraat 15 te De Bilt.

Zaterdag 20 september was de winkel voor het laatst open. Om 16.00 

uur sloten de deuren deinitief. [foto Henk van de Bunt]

Whiskyproeverij Verhaar
De Koninklijke Biltse Harmonie organiseert samen met Marcel Verhaar 

van Whisky- en Wijnhandel Verhaar een whiskyproeverij in ‘De Har-

monie’. Op zaterdag 27 september zal Marcel Verhaar in stijl diverse 
whisky’s laten proeven. Ook zullen er bijpassende lekkernijen geser-
veerd worden en kan er naar muziek worden geluisterd. Om 19.30 uur 
is er ontvangst met kofie/thee en om 20.00 begint de proeverij. Kaarten 
zijn te reserveren via reserveren@biltseharmonie.nl of verkrijgbaar bij 

Whisky- en Wijnhandel Verhaar, Planetenbaan 2a, Bilthoven.

Parijse Snuffelmarkt 
in de Bilt

Zaterdag 27 september wordt 
weer, de inmiddels bekende, 

Parijse snuffelmarkt op de 

Hessenweg en de Looydijk in 

De Bilt gehouden. Bent u op 

zoek naar dat ene ontbrekende 

bordje van uw servies of dat 

leuke kinderboek uit uw jeugd, 

grote kans dat u het vindt 

tussen de spulletjes op deze 

markt. Dus ga gezellig langs, 

alleen of met het hele gezin en 

maak er een leuk dagje van. De 

winkeliersvereniging heet u 

van harte welkom tussen 10.00 

en 17.00 uur.

Wil Leeuwis heeft het altijd prettig gevonden om naast zijn werk iets te 
hebben waar hij zijn ei in kwijt kan.

Monstertoertocht
De BMV (Biltse Motorrijders Vereniging) organiseert op zondag 28 

september de monstertoertocht ‘Een rondje IJsselmeer’. De motorrij-

ders verzamelen om 9.00 uur bij de Biltse Hoek te De Bilt, vanwaar om 
9.30 uur vertrokken wordt voor een rondje IJsselmeer. Onderweg zal er 
gestopt worden voor de lunch.

Mocht je mee willen rijden zorg er dan voor dat je met een volle tank 

aan de start verschijnt.

Bij deze nodigt de club ook niet leden uit om een keer mee te rijden en 

de sfeer van de motorclub te proeven. Voor meer info zie www.bmvmo-

tor.nl of bel Jan Verheul, tel. 030 2283664.



WELKOM!! 
Nagel Fashion geeft Esprit een prominentere plaats in haar winkel.

We hebben een fraaie collectie najaars- en wintermode van deze leverancier 

ingekocht en willen u daar op een plezierige manier kennis mee laten 

maken. Daarom organiseren we, in nauwe samenwerking met Esprit, van

Kom snel langs, bekijk en pas de heerlijke nieuwe najaars- en wintermode 

en profi teer van het bijzondere actievoordeel. 

Maertensplein 16   |   3738 GK  Maartensdijk   |   Tel. 0346-211711 
*Alleen geldig bij een minimale Esprit-besteding van € 50 bij Nagel Fashion.

**Zolang de voorraad strekt.

EVENT

Woe 24 september t/m za 27 september 2014 

het Nagel Fashion - Esprit - Event
Maak kans op een Esprit-outfi t van € 100,- *

&
Ontvang een leuk geschenkje bij elke aankoop **

&
Ontvang bovendien gratis stijladvies door Esprit

op vrijdag 26 september!

Tot gauw!

Op bezoek bij de 
tuinarchitect

Aanstaande zaterdag, 27 september, houdt Pieter de Koning 

Tuinen van 10.00 tot 17.00 open huis op de Dr.

Welfferweg 11b in Westbroek. 

Met een open huis wil de Koning de gelegenheid geven om eens laagdrem-

pelig de sfeer te voelen waarin de tuinarchitect werkt. En u kunt zich laten 

bijpraten over zijn werkwijze als ontwerper en hovenier. U kunt er een lekker 

kopje kofie drinken en genieten van de mooie foto’s en ontwerptekeningen 
van tuinen die door Pieter de Koning zijn ontworpen en aangelegd.

Pieter de Koning is plantenkenner in hart en nieren. Op de open dag zijn onge-

veer 20 van zijn favoriete soorten te koop op de mini plantenmarkt. De planten 

zijn geselecteerd op schoonheid, maar ook op robuustheid. In De Konings 

visie is een groene, levende tuin heel goed mogelijk met planten die weinig 

onderhoud vergen. Tijdens deze dag wordt het met een kortingsactie ook aan-

trekkelijk gemaakt om de vakman in te schakelen.

Kinderworkshop

Voor de kinderen is er een speciale workshop: ontwerp je eigen tuin, tussen 

11.00 en 12.00. Pieter heeft de afgelopen jaren de schooltuin van zijn kinderen 

ontworpen en aangelegd, samen met veel ouders en leerlingen. Dat heeft zijn 

enthousiasme voor kinder- en schooltuinen link aangewakkerd en dat wil hij 
graag met u en de kinderen delen. 

Kinder- en schooltuinen aanleggen is een van de specialismen

van Pieter de Koning.

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de

gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek

samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

Oproep Burgernet
Vanaf 22 september aanstaande gaat de gemeente De Bilt weer extra werven voor 

Burgernet. Burgemeester Gerritsen roept alle inwoners van de gemeente op zich nu aan te 

melden op www.burgernet.nl. ‘Samen kunnen we de gemeente De Bilt nog veiliger maken. 

Want hoe meer mensen mee doen, hoe groter de kans dat inbrekers worden opgepakt en 

vermiste personen worden teruggevonden’. 

Burgernet werkt heel eenvoudig. 

Na een melding van bijvoorbeeld 

een inbraak, tasjesroof of een 

vermist kind, kan de politie een 

Burgernetactie starten. Burgernet-

deelnemers in de buurt ontvangen 

een spraak- of sms-bericht met 

het verzoek uit te kijken naar de 

gezochte persoon die duidelijk 

is omschreven. Wie informatie 

heeft, kan met het Burgernetnum-

mer 0800-0011 gratis bellen met 

de meldkamer. Die informatie 

speelt de meldkamer direct door 

naar de politie. Op dit moment 

wordt al 1 op de 10 Burgernetac-

ties dankzij tips van Burgernet-

deelnemers opgelost. 

‘Hoe meer mensen meedoen, hoe 

meer Burgernetacties succesvol 

kunnen zijn. Want samen zien 

we meer’, vertelt burgemeester 
Gerritsen. ‘Op dit moment heb-

ben we in de gemeente De Bilt al 

ruim 3600 Burgernetdeelnemers.  

 

Ik wil, dat dit aantal link toe-

neemt tijdens de campagne, om 

onze wijken nog veiliger te ma-

ken. We gaan daarom de komende 

tijd mensen actief benaderen en 

Burgernet door de hele gemeente 

promoten. Heeft u zich nog niet 

aangemeld? Doe dit dan nu op 

www.burgernet.nl’.
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Kledingbak bij Rode 
Kruis gebouw

In de zomervakantie is er een kledingcontainer geplaatst bij het Rode 

Kruis gebouw in De Bilt aan de St Laurensweg. Daar kunnen overtol-

lige kleding en schoenen in gedeponeerd worden. Ook lakens, gordij-

nen en dergelijke textiel is welkom als het maar schoon en droog is. 

De spullen worden door KICI opgehaald en gesorteerd op bruikbaar-

heid. Alle goede kleding en schoenen gaat naar mensen die dit nodig 

hebben in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden. Alles wat niet hergebruikt 

kan worden, wordt gerecycled tot bijvoorbeeld nooddekens. KICI 

werkt daarbij samen met verschillende duurzame bedrijven. Vloerbe-

dekking of worteldoek is niet welkom in de container.

Opbrengst

De afdeling De Bilt is aan deze inzameling begonnen omdat ze daar-

mee wil bijdragen aan het tegengaan van verspilling en het helpen re-

cyclen van textiel. Maar ook omdat de netto opbrengst voor het werk 

van de afdeling is, zoals: sociale hulp voor mensen in isolement, Eerste 

Hulp, bijzondere zorgvakanties, jeugd Eerste Hulp, reanimatiecursus-

sen. KICI houdt een deel van de opbrengst in voor de kosten van onder-

houd en transport. In onze gemeente wordt er niets afgeroomd door de 

gemeente. Er staan verschillende van dergelijke bakken overal in onze 

gemeente. Alleen van de bak op de St Laurensweg gaat de opbrengst 

naar de lokale afdeling; de andere bakken zijn ter ondersteuning voor 

de landelijke activiteiten van het Rode Kruis, zoals noodhulp in oor-

logsgebieden. 

In de ArtTraverse
Zondag 21 september opende schrijfster Mensje van Keulen, in aanwe-

zigheid van wethouder Hans Mieras en zijn partijgenoot en voorgan-

ger oud wethouder Bert Kamminga, de expositie in de ArtTraverse. De 

expositie \ is te bezichtigen tijdens kantooruren maandag, woensdag, 

donderdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, dinsdag van 8.30 tot 19.00 

uur en duurt tot en met dinsdag 11 november 2014 [HvdB]

Jacqueline de Jong en Mensje van Keulen bij werk van Jacqueline

[foto Reyn Schuurman] 

Jazz uit de jaren twintig 
Zondagmiddag 5 oktober speelt 

vanaf 14.30 uur in de Nieuwe 

Tuinzaal van Huize Het Oos-

ten, Rubenslaan 1 Bilthoven, het 

befaamde jazzorkest Bouncing 

Around. Zij spelen de oorspron-

kelijke en bijna vergeten jazzmu-

ziek uit de jaren twintig van de 

vorige eeuw. Bouncing Around 

wil de klassieke jazz uit die jaren 

aan de vergetelheid onttrekken en 

uitvoeren in de sfeer van die tijd.  

De leden van Bouwhut De Trof-

fel nodigen geïnteresseerden uit 

dit optreden bij te wonen. ‘U kent 

ze vast nog wel, Louis Amstrong, 

King Oliver, Jerry Roll Morton 

en vele anderen. Maar ook bijna 

vergeten muzikale juweeltjes ko-

men in het optreden weer tot le-

ven. Als je het hoort kan je bijna 

niet stil blijven zitten. Dat hoeft 

ook niet, want als je zin hebt om 

te dansen is dit een uitgelezen 

moment’, aldus de organisatie. 

De opbrengst van de middag is be-

stemd voor Stichting De Drie Tri-

angels gevestigd in Utrecht. Deze 

in 2008 opgerichte stichting richt 

zich op het verbeteren van de com-

municatie tussen mensen met een 

meervoudig communicatieve be-

perking, zowel onderling als met 

hun omgeving, door middel van 

ondersteunende middelen en me-

thodieken. [GG]

Chapeaupenning voor 
trouwambtenaar Jenny Glastra

door Guus Geebel

In de trouwzaal van gemeentehuis Jagtlust ontving mevrouw Jenny Glastra-Prins dinsdag  

16 september uit handen van burgemeester Arjen Gerritsen de Chapeaupenning van de 

gemeente De Bilt. Zij kreeg de onderscheiding bij haar afscheid als buitengewoon ambtenaar 

van de burgerlijke stand van de gemeente De Bilt. Ze vervulde deze functie vanaf 1994.

In zijn toespraak haalt burgemees-

ter Arjen Gerritsen de sollicitatie-

brief van Jenny Glastra aan. Daarin 

stelt zij zich voor als iemand die 

graag met mensen werkt en goed is 

in het voorbereiden en houden van 

toespraken. ‘Er was op dat moment 

geen vacature, maar de brief werd 

belangrijk genoeg gevonden om in 

portefeuille te houden.’ Jenny Glas-

tra werd op 11 mei 1994 beëdigd 

en al twee dagen daarna voltrok 

zij haar eerste huwelijk. ‘Sindsdien 

heeft u 973 huwelijken voltrokken. 

U heeft in die tijd de situatie rond 

het huwelijk erg zien veranderen.  

 

De houdbaarheid van huwelijken 

is niet meer wat het vroeger was. 

Dat heeft consequenties voor de sa-

menleving als geheel. Het huwelijk 

is in die tijd ook opengesteld voor 

andere relatievormen.’

Locatie

‘Mensen die getrouwd zijn heb-

ben bijna allemaal een herinnering 

aan de ambtenaar die ze getrouwd 

heeft. Dat zegt iets over de kwali-

teit die de ambtenaar van de bur-

gerlijke stand meebrengt. De Bilt 

is een populaire trouwgemeente 

met acht trouwlocaties.’ De bur-

gemeester ziet vanuit zijn werkka-

mer echtparen op allerlei manieren 

naar het gemeentehuis komen. ‘Op 

motoren, met paarden, koetsen of 

bijzondere auto’s. Je merkt vaak 

dat mensen die hier trouwen met 

de gemeente De Bilt niet eens veel 

hebben, maar hebben gekozen voor 

de locatie, de uitstraling en de be-

reikbaarheid. Die uitstraling wordt 

niet alleen door de locatie maar ook 

door de trouwambtenaar bepaald. 

Dat heeft u twintig jaar gedaan en 

dat verdient erkenning.’ 

Veranderingen

Jenny Glastra stopt niet omdat ze 

het niet leuk meer vindt. ‘Ik heb 

alle huwelijken tot en met het laat-

ste met plezier voltrokken. Maar er 

staan andere dingen in mijn agenda 

die nu aan bod kunnen komen.’  Ze 

gaat in op de vele veranderingen. 

‘Twintig jaar geleden kwam er een 

bruidspaar met een helikopter, de 

een na laatste kwam uit Amsterdam 

met trein en bus, want we hadden 

een bushalte voor de deur.’ Collega 

Nelleke Hendrikse noemt Jenny 

Glastra een visitekaartje van de 

gemeente. ‘Rustig, plichtsgetrouw, 

heel veel humor en een linke dosis 
relativeringsvermogen. Jij raadde 

me lang geleden aan soepeler te 

zijn en me neer te leggen bij de ver-

anderingen in de huwelijksvoltrek-

kingen. Er kwam keiharde livemu-

ziek, baby’s van zes maanden die 

de ringen moesten overhandigen en 

honden met strikken. Ik vind tegen-

woordig bijna alles goed.’

Jenny Glastra met de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt.

Alleen van deze bak op de St Laurensweg gaat de opbrengst naar de 

lokale afdeling De Bilt. 

[foto Henk van de Bunt]

Kaarten bestellen
Kaarten kosten in de voorver-

koop € 10 pp, inclusief een con-

sumptie. Aan de zaal € 12,50. 

Bestellen gaat door storting van 

€ 10 per kaart op bankrekening 

NL44ABNA0466377320 van 

Bouwhut De Troffel, onder ver-

melding van: bestelling jazz-

concert. Mocht de naam op de re-

kening afwijken van de besteller 

dan graag de naam erbij vermel-

den. Wie zijn e-mailadres ver-

meldt ontvangt een bevestiging. 



 De Vierklank 14 24 september 2014

Mineralen- en Fossielenbeurs

De Nederlandse Lapidaristen 

Club (NLC) houdt zondag 28 

september in De Bilt de vijfde 

Utrechtse Mineralen- en Fossie-

lenbeurs. De beurs wordt van 

10.00 tot 17.00 uur in het H.F. 

Witte Centrum gehouden. Op 

deze beurs, met standhouders 

uit binnen- en buitenland, zijn 

mineralen, edel- en sierstenen 

(bewerkt en onbewerkt), fossie-

len en schelpen uit de gehele 

wereld te zien. Evenals siera-

den, fournituren, gereedschap-

pen, machines en boeken op het 

gebied van mineralen, edelstenen 

en fossielen. Ook worden diver-

se demonstraties gegeven zoals 

(edel)steenbewerking, zilver-

smeden en kralen rijgtechnieken. 

Meer informatie is te vinden op 

de website www.mineralennlc.nl

Dieren in de kunst

In de vroege kunst worden dieren 

alleen geschilderd om iets over 

de hoofdpersonen op het schilde-

rij te vertellen. Bijvoorbeeld hun 

deugden en ondeugden, zoals 

wijsheid (uil),  sluwheid (vos), 

trouw (hond). Ze geven ook 

sfeer, zorgen voor een vrolijke 

noot of voor ontroering. Later 

worden dieren ook geschilderd 

om wat ze zelf zijn: een mooi of 

een bijzonder geliefd dier.

Er is gelegenheid tot vragen en 

gesprek tijdens de lezing van drs. 

Jennifer G. Luitsz op zondag 28 

september a.s. om 15.00 uur in 

Schutsmantel te Bilthoven.

Internetgeneratie; leuk of niet

Maandag 29 september spreekt 

de filosoof en organisatiedeskun-

dige prof. dr. René ten Bos tij-

dens de eerste bijeenkomst van 

het seizoen. Ten Bos is als hoog-

leraar verbonden aan de Rad-

boud Universiteit Nijmegen en 

heeft tal van (vaak tegendraadse) 

publicaties over strategie, ethiek, 

bestuur en politiek op zijn naam 

staan.

Zijn lezing heeft de titel: Is een 

lofzang op de internetgeneratie 

terecht? Michel Serres’ werk 

belicht. Deze Franse filosoof  

heeft vaak blijk gegeven van zijn 

warme sympathie voor de heden-

daagse communicatiesamenle-

ving. Ten Bos zal Serres’ ideeën 

over communicatietechnologie in 

de context van zijn hele oeuvre 

plaatsen. De locatie is Huize Het 

Oosten, Rubenslaan 1-3, Biltho-

ven om 20.00 uur. Kaarten zijn 

aan de zaal verkrijgbaar. Infor-

matie: www.Bilthovensekring.nl

Bomen over bomen

Op zondag 28 september a.s. is er 

bij Beerschoten een themawan-

deling: bomen over bomen. Deze 

wandeling wordt georganiseerd 

door Christien Hidding. Aanmel-

den kan bij christien.hidding@

gmail.com. De wandeling begint 

om 14.00 uur en duurt ongeveer 

anderhalf uur. Er zijn geen kos-

ten aan verbonden. Start vanuit 

Paviljoen Beerschoten, gelegen 

aan de Holle Bilt 6 te De Bilt, 

voorbij parkeerplaats van de Bilt-

sche Hoek linksaf.

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt.
Kijk snel op www.hoogvliet.com.

...daarom

Acties zijn geldig van woensdag 24 
t/m dinsdag 30 september 2014

Hoera!
Dankzij uw stem zijn wij uitgeroepen tot 

de beste supermarkt van Nederland. 

Een titel om trots op te zijn!
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Kinderen ontdekken Muziek
Onder de naam ‘Start with Music’ laat de Brandweerharmonie Bilthoven kinderen 

kennismaken met muziek. Wanneer kinderen vanaf jonge leeftijd in aanraking komen met 

muziek heeft dit een positieve uitwerking op kinderen. Het stimuleert hun creativiteit en 

vermindert concentratie problemen en verbetert sociaal gedrag.

Muziek maken in een groep is een geweldige hob-

by, je doet vriendschappen op, werkt aan een ge-

zamenlijk optreden en we hebben bovenal plezier 

met elkaar. Dat maakt de Brandweerharmonie tot de 

bruisende vereniging die het is. ‘Start with Music’ is 

voor de kinderen uit basisschool groep 5 en 6. Als 

basis wordt de methode ‘windkracht 6’ gebruikt. In 

9 lessen leer je hoe cool het is om een koperblazer 

(trompet, trombone, hoorn, tuba) te zijn of om op 

een saxofoon, klarinet of dwarsluit te spelen. He-

lemaal stoer is natuurlijk het slagwerk, de trommel, 

het drumstel of de bekkens. 

De cursus wordt gegeven door Donja Hoevers. 
leerkracht in het basisonderwijs en saxofonist bij de 

Brandweerharmonie. De start is vrijdag 3 oktober 

om 19.00 uur in Basisschool ‘De Regenboog’ Ae-

olusweg 8, De Bilt. Aanmelden kan bij Helen van 
der Vliet tel. 030 2213513, e-mail secretariaat@

brandweerharmonie.nl

Jongeren ambassadeursreis 
naar Bangladesh

Vanuit Kerk In Actie en Togetthere is er een jongerenreis naar Bangladesh georganiseerd. In 

Bangladesh moeten veel mensen rondkomen van minder dan één euro per dag. Kerk in Actie 

ondersteunt projecten in Bangladesh waar mensen geestelijk en praktisch worden geholpen. 

De reis is voor jongeren die betrok-

ken zijn met deze verre naasten en 

werelddiaconaat. In Bangladesh 

zullen er vele contacten zijn met 

Christelijke organisaties, o.a. het 

voedselzekerheidsprogramma van 

de Church of Bangladesh. Op de 

reis zullen zij onder andere worden 

begeleid door de Taizébroeders, die 

mensen in Bangladesh helpen door 

ze onderwijs te bieden zodat ze zelf 

een beter bestaan kunnen opbou-

wen. Deze broeders geven de men-

sen weer hoop. De jongeren gaan 

daar heen om hun projecten te be-

kijken. Nadat zij in Bangladesh ge-

weest zijn, zijn zij ambassadeurs en 

zullen zij in Nederland bij andere 

kerken, tijdens de 40-dagentijd in 

2015, vertellen over hun reis naar 

Bangladesh. 

Maartensdijk

Vanuit de Protestantse Kerk Maar-

tensdijk-Hollandsche Rading gaan 
3 jongeren met deze reis mee: Mi-

chelle Lanz, Jaimie Boom en Vince 

van den Bunt. Op 28 september is 

er in de Ontmoetingskerk , Kon. 

Julianalaan 26 in Maartensdijk een 

middagdienst waarin deze jonge-

ren uitgezwaaid gaan worden. De 

dienst is om 17.00 uur en wordt 

geleid door de Maartensdijkse ker-

kelijk werker Ronny van Renswou-

de met medewerking van GJ and 

Friends.

Bosbergschool heeft waterput
In menig tuin in Hollandsche Rading prijken opvallend veel ranke, vrolijke zonnebloemen. 

Aanleiding is de wedstrijd die de Bosbergschool in samenwerking met 

Groenrijk Hollandsche Rading heeft uitgeroepen.

De hele zomer is menig leerling 

druk aan het tuinieren geweest; ‘wie 

zou toch de hoogste zonnebloem 

hebben gekweekt’? Na een aantal 

metingen door de directeur van de 

school, werd dit vorige week dan 

eindelijk duidelijk. De natuur neemt 

een belangrijke plaats in op de Bos-

bergschool in Hollandsche Rading; 
niet in de laatste plaats natuurlijk 

vanwege de bosrijke ligging, maar 

ook omdat er veel aandacht is voor 

Natuuronderwijs. Zo is er een eigen 

schooltuin, waarin de leerlingen 

kunnen helpen met het onderhoud, 

het zaaien en oogsten en bijvoor-

beeld het verwerken van de produc-

ten in lekkere jams of taartjes.

Voor de zomervakantieperiode 

2014 kregen alle leerlingen een 

potje met wat zonnebloemzaadjes 

mee naar huis met de bedoeling 

deze zelf te zaaien en te verzorgen 

totdat er mooie hoge zonnebloemen 

uit kwamen. De school had er een 

kleine wedstrijd van gemaakt en 

afgelopen week was dan de ontkno-

ping. Er was een aantal kansheb-

bers, maar met een duizelingwek-

kende hoogte van 3,12 meter mocht 

Kyra uit groep 4 haar bloem de al-

lerhoogste noemen.  

(Hilda Ritman)

De school wil het plein steeds 

‘groener’ maken en heeft met 

behulp van de Stichting Mens en 

zijn Natuur uit De Bilt, een eigen 

waterput van 13 meter kunnen 

slaan. Vanaf nu kan de schooltuin 

dus ook op een duurzame wijze van 

water worden voorzien.

Kidsdisco
Zaterdag 27 september organiseert WVT de eerste kidsdisco van het 

seizoen. Thema van deze avond voor iedereen van 8-12 jaar: ‘back to 

the summer’. Oftewel: kom zo zomers mogelijk gekleed. De disco is 

open van 19.00-21.30 uur. Meer informatie: WVT, Talinglaan 10 Bilt-

hoven. Tel. 030 2284973 www.vvsowvt.nl

Feest in de Bibliotheken 
Van 1 tot en met 12 oktober is het Kinderboekenweek en omdat dit 

alweer de 60e Kinderboekenweek is staat er één onderwerp centraal: 

Feest! Het thema is Lang zal je lezen! Het is feest in Bibliotheek in 
Bilthoven en Maartensdijk, met kinderboekenschrijfster Fiona Rempt, 

creatieve workshops en de hele week een feestelijke gratis speurtocht. 

Hoe maak je een goede vishengel voor je kat? Wat geef je een parkiet 
cadeau op zijn verjaardag? Kortom, hoe verwen je je huisdier? Kin-

deren die van een feestje houden en gek zijn op dieren is kunnen iets 

moois knutselen voor hun lievelingsdier bij de workshop Feestjes voor 

beestjes. Kinderboekenschrijfster Fiona Rempt laat kinderen zien hoe 

je de prachtigste creaties en verrassende cadeautjes maakt voor die-

ren. Daarbij leest ze ook nog eens voor uit het gelijknamige boek. De 

workshop is in Bibliotheek Bilthoven op 1 oktober om 14.30 uur voor 

kinderen van 6 jaar en ouder. 

Speuren in de Bibliotheek

Elk jaar is er tijdens de hele Kinderboekenweek een speurtocht in de 

Bibliotheek Bilthoven en Maartensdijk. Het is een feestelijke speur-
tocht vol opdrachten over feest en boeken. Bij een feest horen cadeau-

tjes. Daarom krijgt iedereen die de speurtocht doet een cadeautje mee 

naar huis.

Servies versieren

In Maartensdijk kunnen kinderen woensdag 8 oktober van 14.30 tot 

16.30 uur creatief aan de slag bij de workshop Servies Versieren. Hier 
versieren ze hun eigen beker. Dat is leuk voor bij het ontbijt of als ca-

deau natuurlijk. 

Lenen

Alle kinderen tot 18 jaar kunnen gratis boeken lenen. Tijdens de Kin-

derboekenweek is het inschrijven gratis voor kinderen. Kinderen kun-

nen zich samen met een ouder of verzorger inschrijven in de bibliothe-

ken. Het is belangrijk dat het kind of de begeleider bij het afhalen van 
het pasje een legitimatiebewijs meeneemt. 

Kinderkoor in de Stulp
Kinderen van 4-11 jaar die van zingen houden worden van harte uit-

genodigd om plaats te nemen in het kinderkoor van Lage Vuursche. 

Het streven is om rond Kerstmis een eerste uitvoering geven. Vanaf 6 
oktober wordt er op maandag tweewekelijks geoefend onder leiding 

van Karine van Rheenen uit Maartensdijk: van 16.00 tot 17.00 uur in 

de Stulpkerk. Voor informatie of aanmelden kun je mailen naar stulp-

zangertjes@solcon.nl.

Kidsfair
Op het plein van Basisschool De Regenboog is er op zaterdag 4 okto-

ber van 11.00-14.00 uur een Kidsfair voor (2e hands-)kinderkleding 

& speelgoed. Er zijn 40 kramen en de toegang is gratis. De opbrengst 

hiervan komt gedeeltelijk ten goede aan Abong Mbang, het vaste goede 

doel van de school. Voor meer informatie: karen@buning.net

Testrit

Deze auto werd gevonden bij het vuilnis op de Kometenlaan in De Bilt. 

Inmiddels heeft die een nieuwe bestemming gevonden bij een jongetje van 

1,5 jaar. Maar deze hond vond hem ook even geweldig. (Karen Ree)

V.l.n.r. Vince van den Bunt, Michelle Lanz en Jaimie Boom.
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De Bilt: dorp of verkeersplein?
De Fietsersbond – afdeling De Bilt informeerde de redactie van De Vierklank over haar visie 

aangaande het VerkeersCirculatiePlan De Bilt, waarover B&W en de raad zich de komende 

maand zullen gaan buigen. Rinus Scheele van de Fietsersbond verwoordt het als volgt: 

‘De kern De Bilt krijgt een nieuw 

verkeersplan. En als we dat goed 

doen wordt De Bilt schoner, rusti-

ger en veiliger. Want dan houden we 

de duizenden sluipauto’s buiten het 

dorp. Het grootste probleem zit op 

de sluiproute tussen de Rading en 

Utrechtseweg via de Blauwkapelse-

weg, Burg. de Withstraat en Dorps-

straat. De Burg. de Withstraat kan 

dat verkeer niet aan en op de Dorps-

straat worden de ietsers in de wie-

len gereden: het is daar een knoop-

punt van twee drukke ietsroutes 
met zo’n 6500 ietsers per dag.  
 

De gemeente heeft al besloten 

om de Asserweg door te trek-

ken naar de Rading. Als je verder 

niets doet los je de problemen dus 

(weer) niet op. Je opent alleen 

een nieuwe doorsteekmogelijk-

heid: Looydijk-Asserweg. Voor 

het verminderen van het verkeer 

of het oplossen van de chaos in de 

Dorpsstraat is iets anders nodig.  

 

Bij een slimme aanpak kunnen ook 

een paar andere problemen opge-

lost worden.

Dorpsstraat

In de spits is het vaak chaotisch op 

de Dorpsstraat, waar 6500 ietsers 
en 5500 auto’s elke dag proberen 

hun weg te vinden. Vrijwel alle 

auto’s en 4500 ietsers willen naar 
of komen van de Soestdijkseweg. 

Bij de vorige ingreep in 2009 zijn 

hier de ietsstroken weggehaald en 
toegevoegd aan het trottoir in de 

hoop dat gemengd verkeer -ietsers 
en auto’s delen de rijbaan- wel zou 

zorgen voor minder sluipverkeer. 

Dat heeft niet echt geholpen. Fiet-

sers inzetten als verkeer-remmende 

maatregel is niet alleen ethisch du-

bieus: het werkt ook niet. 

Herstelkans

Er moet er in elk geval een vrijlig-

gend ietspad komen tussen de Ka-

pelweg en de oversteek naar de Hol-

le Bilt. Daarvoor zou een fors stuk 

van het trottoir opgeofferd moeten 

worden. Of een rij parkeerplaatsen. 

Maar dit verhelpt de problemen op 

de Burg. de Withstraat niet. Geluk-

kig is er ook een variant, genaamd 

3A, die wel helpt: De Dorpsstraat, 

de Looijdijk, de Blauwkapelseweg 

en de doorgetrokken Asserweg 

krijgen allemaal een stukje eenrich-

tingsverkeer. Een korte doorsteek 

van de Rading naar de Utrechtse-

weg en omgekeerd is dan niet meer 

mogelijk. Op de Dorpsstraat komt 

dan ruimte voor de twee belangrij-

ke ietsroutes Bilthoven-Uithof en 
Utrecht-Zeist zodat ietsers voort-
aan niet meer het trottoir of de lin-

ker rijbaan moeten lenen om op tijd 

op werk/school te komen. 

Moed

Ook past dan de hoeveelheid ver-

keer in de Burg. de Withstraat beter 

bij het karakter van het dorp. De 

ietsers kunnen veilig bij de over-
steek naar de Holle Bilt komen en 

als bonus kan de ietsoversteek op 
de kop van de Looijdijk eindelijk 

tweezijdig veilig aangelegd wor-

den. En waar de sluiproute ver-

dwijnt stijgt de luchtkwaliteit meet-

baar.

Ingreep

Uiteraard is er weerstand tegen 

deze ingreep. Het vergt bestuurlijke 

moed. Maar hopelijk grijpt het ge-

meentebestuur deze kans aan om 

7% van de autokilometers en 2300 

autobewegingen per dag uit het 

dorp te weren. En haar inwoners 

een rustiger, schoner en veiliger 

woonplek te geven. De Bilt is een 

dorp om in te wonen. Geen ver-

keersplein.

Fietsers worstelen zich door het verkeer. Het stukje ietspad naar de 
oversteek is zoals zo vaak rond deze tijd versperd.

De Dorpsstraat is nog steeds niet auto-luw.DOS draait door overwinning 
bovenin mee 

De spelers van DOS waren uit op een revanche na het verlies van vorige week. Dit lukte want 

de twee punten bleven zaterdag in Westbroek. Tegenstander Triaz leek vooraf een prima 

tegenstander om zich te revancheren. Triaz staat namelijk nog puntloos onderaan. Marjolein 

van Zijtveld werd nog gemist, maar Jolanda Sodaar legde woensdag tijdens de afsluitende 

training de fysieke testen met een goed resultaat af, zodat zij in het basisteam kon starten.

Triaz probeerde als echte Amster-

damse ploeg in het begin van de 

wedstrijd de thuisploeg af te bluf-

fen met vooral fysiek korfbal. De 

scheidsrechter trad hier adequaat 

tegen op met een gele kaart, waar-

door dit verder niet escaleerde. De 

Westbroekers lieten zich hierin ge-

lukkig amper meeslepen. DOS was 

duidelijk sterker dan de tegenstan-

der, maar beloonde zich onvoldoen-

de met doelpunten. Met name het 

tweede aanvalsvak had moeite met 

het afronden van de vele kansen. 

Mede door de routine in het team 

lukte het Triaz om in de buurt van 

DOS te blijven. Op slimme wijze 

forceerden zij vier strafworpen voor 

rust, die met een kleine voorsprong 

van 7-5 voor DOS inging. De twee-

de helft zakte het schouwspel voor 

de toeschouwers naar een minder 

niveau. Twee belangrijke elemen-

ten (spanning en doelpunten) ont-

braken. DOS bleef duidelijk ster-

ker, maar het lukte onvoldoende om 

tot scoren te komen. Twee minuten 

voor tijd was er nog een vervelende 

botsing voor Jolanda Sodaar. Net 

weer it voor deze wedstrijd, moest 
zij met een brancard het veld ver-

laten met zo naar later bleek een 

gekneusde rib. DOS won uitein-

delijk met 12-8 en blijft hierdoor 

op de tweede plek op de ranglijst.  

 

DOS 2 won eerder op de dag met 

19-15 van de reserves van Triaz en 

blijft hierdoor koploper. Zaterdag 

speelt DOS in Noordwijk tegen 

koploper Fluks. De aanvang is om 

15.30 uur.

Gemeenteraad 
vergadert op locatie 

De commissie Openbare Ruimte vergadert op donderdag 2 oktober 

vanaf 20.00 uur in het Groenhorst College in Maartensdijk over het 

bestemmingsplan buitengebied Maartensdijk. Tijdens deze extra verga-

dering worden inwoners van harte uitgenodigd om in te spreken over 

dit onderwerp. 

Het bestemmingsplan buitengebied Maartensdijk heeft vorig jaar ter 

inzage gelegen. Eenenzeventig personen en organisaties hebben een 

zienswijze ingediend. De gemeenteraad beslist over het bestemmings-

plan en wil graag de mening van betrokkenen horen. Daarom heeft de 

gemeenteraad besloten om op locatie de insprekers te ontvangen. De 

indieners van een zienswijze hebben een persoonlijke uitnodiging ont-

vangen. 

Spreekrecht

Voorafgaand aan de vergadering bezoeken de raadsleden het gebied. De 

vergadering beperkt zich tot het onderdeel ‘spreekrecht voor inwoners’. 

Inwoners die gebruik willen maken het spreekrecht kunnen dit aange-

ven: raadsgrifie@debilt.nl of tel. 030 2289164. De inhoudelijke be-

handeling van het bestemmingplan vindt plaats op 16 oktober a.s. in de 

raadscommissievergadering op 16 oktober in de Mathildezaal van het 

gemeentehuis in Bilthoven. Besluitvorming is gepland voor de raads-

vergadering op 30 oktober. 

Middagdienst in Maartensdijk

Zondag 28 september start de 

PKN-gemeente Maartensdijk en 
Hollandsche Rading weer met een 

serie middagdiensten. Deze mid-

dagdiensten hebben een laagdrem-

pelig karakter. In de Ontmoetings-

kerk aan de Koningin Juliana-

laan 26 in Maartensdijk start om 

17.00 uur de dienst waarin Ronny 

van Renswoude uit Maartens-

dijk voorgaat en Geert Jurrie and 

Friends voor de muzikale omlijs-

ting zorgen. Ook wordt in deze 

dienst een moment stil gestaan bij 

de ambassadeursreis die een drie-

tal jeugdleden uit Maartensdijk 

gaan maken naar Bangladesh. De 

jeugdclub uit Maartensdijk heeft 

de afgelopen twee jaar aan allerlei 

acties meegedaan om geld in te 

zamelen voor een voedselzeker-

heidsprogramma van The Church 

of Bangladesh. In deze reis wor-

den in Bangladesh diverse projec-

ten bezocht. Het belooft wederom 

een interessante dienst te worden. 

Na de dienst staat soep met brood-

jes klaar. De kerkzaal is vanaf 

16:30 uur open.

Cliëntenraad  

Sociale Zaken De Bilt

Inwoners van de gemeente De 

Bilt, die een WWB-uitkering via 

de RSD ontvangen worden op 30 

september a.s. voor een lunchbij-

eenkomst uitgenodigd over het 

thema: Participatiewet. Deze wet 

treedt op 1 januari 2015 in wer-

king en wat gaan deze nieuwe 

maatregelen voor cliënten beteke-

nen, nu de uitvoering van die wet 

bij de gemeente ligt? Cliënten 

krijgen de gelegenheid om hun 

vragen aan de wethouder te stel-

len. U kunt zich vóór 29 septem-

ber aanmelden via clientenraad-

debilt@yahoo.com of telefonisch 
06 2782 0782. Voor deze lunch 

is een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar. Meldt u zich daar-

om zo snel mogelijk aan. Vol is 

vol.! Na aanmelding ontvangt 

u de gegevens over tijdstip en 

locatie. 

Ouderenraad De Bilt  

vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-

gadert woensdag 1 oktober om 

14.00 uur in de Coesfeldzaal in 

het gemeentehuis (Soestdijkse-

weg Zuid 173 te Bilthoven). De 

Ouderenraad behartigt de belan-

gen van oudere bewoners in de 

gemeente en adviseert daarover 

het College van Burgemeester 

en Wethouders en de Gemeente-

raad. Een week voor de vergade-

ring wordt de definitieve agenda 

gepubliceerd op de website van 

de Ouderenraad: www.ouderen-

raad-debilt.nl. De vergaderingen 

zijn openbaar.

Informatieavond Mindfulness

Bij voldoende belangstelling 

start op maandagavond 6 okto-

ber een 8-weekse Mindfulness-

training. Op maandag 29 sep-

tember is een Informatiebijeen-

komst op Waterweg 110 in De 

Bilt. De aanvang is om 20.00 u. 

en de toegang is gratis. Verdere 

info: www.praktijkvanweegen.nl

Moderne kunst en  

spiritualiteit

De Kunst na 1950 speelt vaak 
een spel met de kijker. Voor 

menig kunstenaar is een link 

naar een hogere orde of het 

innerlijk leven van groot belang, 

soms vanuit religieus besef, 

vaak van spirituele of kosmo-

logische aard. Kunst- en cul-
tuurwetenschapper en geliefd 

docent bij de Vrije Academie, 

Aldwin Kroeze, gaat aan de 
hand van veel verschillende 

voorbeelden deze aspecten toe-

lichten. Het wordt een spannen-

de reis met een blik op ‘binnen’ 

én ‘buiten’ in de wereld van de 

kunst na 1950. Dinsdag 30 sep-

tember, aanvang 20.00 uur. De 

Woudkapel bevindt zich op de 

hoek van de Beethovenlaan en 

de Sweelincklaan in Bilthoven-

Noord.
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Veldhuizen sponsor DOS 1
Voorafgaand aan de eerste compe-

titie-thuiswedstrijd zaterdag 6 sep-

tember ontvingen selectiespelers 

en begeleiding van het Westbroek-

se DOS een nieuwe outit. J. Veld-

huizen loonbedrijf verlengde met 

een co-sponsor zijn huidige spon-

sorcontract voor vier seizoenen.
De spelers werden compleet in het 

nieuw gestoken met een wedstrijd-

shirt, trainingspak, inschietpolo 

en sporttas. Alles voorzien met de 
naam van de beide sponsoren. De 
sponsorcommissie en spelers zijn 

zeer blij met deze mooie tenues. 
De spelers lieten er in hun eerste 

wedstrijd geen gras over groeien en 

wonnen direct met 19-14.
(Wilco de Rooij)

Spelers en de begeleidingsstaf 

van DOS-1in de fraaie tenues 

gelankeerd door de trouwe 
sponsoren.

Jubileum bij Fraternitas
Zaterdag 6 september werd Lisette van Wijk-Brouwer onverwacht in 

de bloemetjes gezet. Dit jaar geeft ze 25 jaar les bij C.S.V. Fratenitas 
De Bilt in body-it en showdance. ‘Ze is een geweldige trainster, 
altijd betrokken bij haar club en haar mensen. ‘Met een blauw hart’, 
met de paplepel ingegoten door haar ouders en zus die ook jarenlang 

actief betrokken waren bij de vereniging.’             (Nelly Oelderik)

De vereniging stelde als dank een boek met herinneringen samen. 
‘Wanneer je het naar je zin hebt, vliegen de jaren voorbij’, aldus Lisette 
van Wijk-Brouwer, jubilaris bij  C.S.V. Fraternitas De Bilt.

Vrijwilliger in ‘t zonnetje
Vorige week heeft SV Irene mee-

gedaan aan ‘De week van het Bad-

minton’. Naast open-avonden en 
trainingen voor nieuwe leden was 

er ook de actie Vrijwilliger in het 

zonnetje. Die eer viel Carolien Ag-

terberg ten deel. Carolien is al ruim 

40 jaar lid van SV Irene. Begonnen 
bij de jeugd, is ze nog steeds zeer 

actief lid bij de senioren en speelt 

ook dit jaar weer competitie in het 

2e team, in de 2e klasse. Ze is be-

stuurslid geweest en heeft door de 

jaren heen veel vrijwilligerswerk 

gedaan in verschillende commis-

sies. Nu is Carolien voorzitter van 
de Technische commissie en al ja-

ren de vaste trainer van de donder-

dagochtendgroep van SV-Irene. 

(Bertien van de Kerk)

Het Salvo Herfsttoernooi
Ook dit jaar organiseert Volleybalvereniging Salvo ‘67 uit Maartensdijk 
weer haar traditionele herfsttoernooi. Dit jaarlijks terugkerende spor-
tieve evenement, dat open staat voor elk bedrijf-, familie-, vrienden-, 

sport- of buurtteam uit de regio, wordt gehouden op vrijdag 31 oktober 

en is mede mogelijk door een inanciële bijdrage door het Fonds Sport-
bevordering de Bilt.

Men kan met collega’s, familie, vrienden of buurtgenoten lekker met 
elkaar een balletje slaan en na aloop wat napraten in de bar van De 
Vierstee. Dus doe je best een eigen team te vormen met je familie, col-
lega’s/medestudenten of straat/buurt.
Het toernooi kent een poule voor beginners (onervaren spelers), ge-

vorderden (recreanten) en voor competitiespelers. In elk team van 6 
personen zitten minimaal 2 vrouwen. 

De wedstrijden beginnen rond 19.00 uur en tot omstreeks 23.00 uur 
zal er gespeeld worden, waarna de prijsuitreiking zal zijn. Er kunnen 
maximaal 20 teams meespelen. De kosten per team bedragen slechts 

30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

Winnaars bij TV Hollandsche Rading

Tijdens de donderdagochtend training heeft Carolien een mooie bos bloemen ontvangen voor al haar inzet voor 
de badmintonvereniging SV-Irene.

De afgelopen tijd werden bij tennisvereniging Hollandsche Rading 
de jeugdclubkampioenschappen gespeeld. Geholpen door het lekkere 
weer werden er meer dan 1500 games gespeeld, vanaf het minibaantje 
tot de middelbare schooljeugd die menig ouder zou verslaan. In het 
inaleweekend werden de laatste wedstrijden gespeeld, zodat op zondag 
14 september de bekers konden worden uitgereikt. (foto Hilda Ritman).

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Nog nieuw in doos: Philips 

radio/ cd soundmachine/mp3. 

€ 25,-. Tel. 030-2203659

Moderne, gedragen kleding 

o.a. blazers, blouses, colbert. 

€ 2,- p/s. Tel. 030- 2203659

Kunst bontjas maat 42. € 10,-. 

Tel. 030-2203659

Antieke koekenschaal met 

antieke eierschaal van glas. 

€ 15,-. Tel. 030-2203659

Gloednieuwe blankge-

lakte IKEA tafel, bladmaat 

74x74x74cm. Prijs van ikea 

€ 159,50 nu voor de spotprijs 

van € 50,-. Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. verrijdbare en 

opvouwbaar logeerbed 

180x90 met slaapzak. € 40,-. 

Tel. 030- 2253487

Gratis af te halen: 36 hard-

houten vlonderplanken in 

goede staat. Afm. 14x2,5 cm, 

lengte 1,70m oplopend tot 

2,70 m. Hebben op een terras 

gelegen. Tel 030-2713083

Kinderstoel Ikea, helemaal 

nieuw, aankoopbon aanwezig, 

met vrolijk gekleurd steun-

kussentje en veiligheidsgor-

deltje. €10,- Tel. 06-28545758

Schooltafel (76 cm hoog) met 

stoel. € 10,- Tel. 0346-211678

Laat u verrassen door onze 

TASSEN, keuze uit ruim 800 

modellen bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Nokia 6300 mobiele telefoon 

met oplader. € 20,-. Tel. 0346- 

214065

Mexx dameslaarzen, karamel-

kleur, suède look, rekbaar en 

oprolbaar. binnenzijde zwart. 

€ 10,-. Tel. 06-16276013

Nieuw knalpaarse imitatie-

bontjas voor stoere dames of 

een leuk feestje, kort model. 

€ 50,-. Tel. 06-16276013

Dames jas kleur oudhollands 

groen. Nepleer look, drie-

kwart colbertmodel, knoop-

sluiting, maat L. € 15,-. Tel. 

06-16276013 

KOFFERS en nog eens kof-

fers bij Kok Stomerij & 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Professionele dompelpomp 

voor slechts € 25,-. Tel. 0346-

820120

Goed uitziende groene kunst-

stof opbergbak/kist voor tuin-

stoelen/kussens. € 30,-. Tel. 

0346-214084

Wit kinder/poppenserviesje 

met beertjes, zit in een rie-

tenmand. € 8,50. Tel. 0346- 

214084

Boek van Richard James 

`Home Inteiors` met patroon-

vel. € 4,50. Tel. 0346-214084

Dwarsfluit + metronoom + 

lesboeken. € 65,-. Tel. 030-

2290227 of 06-16613197

Activiteiten

Grote GARAGEVERKOOP 

27 september van 

10.00- 15.00u aan de 

Achterweteringseweg 50, 

Maartensdijk

Fietsen/ brommers

Dames en heren elektrische 

fiets, merk `Giant`, t.e.a.b. 

Tel. 06-20489583

Personeel gevraagd

Ervaren huishoudelijke hulp 

in Bilthoven voor 2 ochtenden 

per week. Tel. 030- 2290699

Voor een parttime job 

in onze inspirerende 

BLOEMENWINKEL mail je 

jouw sollicitatie naar mail@

buitengewoon-bloemen.nl 

Kijk ook even op www.bui-

tengewoon-bloemen.nl

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Tel. 06-42417376

Ervaren HUISHOUDELIJKE 

hulp met referentie biedt zich 

aan. Voor meer info kunt u 

contact opnemen op telefoon-

nummer: 06-44169882

Diversen

PIANO en compositie les 

voor iedereen op maat, ook bij 

jou thuis. Tel. 06-19996757

http://lerenpianospelen.word-

press.com

Dinsdag nog steeds 

SENIORENDAG bij kap-

per Hans, Maertensplein 

26, Maartensdijk. Knippen 

€ 10,00.

PAARDENMEST gratis 

af te halen bij Stal Arends 

Maartensdijk.  06-54753516

Verslag 
Dorpsberaad 
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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  ....................................................

Exclusieve kerstmarkt busreis naar de grotten van 

Valkenburg, Verblijf in Grand hotel `Monopole` met prima 

verzorging en entree voor de grotten. Vroeg aanmelden voor-

komt teleurstelling. Info folder via 0346 212288 / 06 53 85 

35 57 instappen in De Bilt en Maartensdijk. Vervoer met luxe 

touringcar inclusief. Hennie en Henk voor mini vakanties - 

dagtochten

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06- 50897262

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

Brocante en garageverkoop

Zaterdag 27 sept. wordt op de boer-

derij van de familie Kemp, Achter-

weteringseweg 50 in Maartensdijk 

van 10.00 tot 15.00u een grote gara-

geverkoop gehouden. Deze wordt 

gehouden door Stichting Razem, de 

opbrengst wordt besteed aan een goed 

doel in de Poolse zustergemeente 

Mieścisko. De afgelopen jaren wer-
den o.a. de kleuterschool, ouderen-

werk en bibliotheek daar gesteund. 

Danssalon opent nieuw seizoen  

Dansliefhebbers zijn van harte wel-

kom op zaterdagavond 27 september 

in Cultureel Centrum HF Witte in 

De Bilt, voor de eerste dansavond 

van het seizoen. De Danssalon biedt 

liefhebbers van stijldansen een dans-

avond met muziek in Ballroom en 

Latijns-Amerikaanse stijl. Iedere 

vierde zaterdag van de maand is het 

HF Witte Centrum in De Bilt hét ont-

moetingspunt waar een grote parket-

vloer van ruim 300 m2 ruimte biedt 

aan alle dansparen. Meer informatie 

vindt u op www.de-danssalon.nl 

Taizéviering 

Zondag 28 september om 19.30 uur 

is er in de Immanuëlkerk in De Bilt, 

Soestdijkseweg-Zuid nr. 49 een Tai-

zéviering met koor en instrumentalis-

ten onder leiding van Els Firet. Een 

viering in de sfeer van het Franse 

klooster in Taizé. Er wordt gezongen 

in verschillende talen en er is gele-

genheid om stil te zijn. 

Soefi bijeenkomst

Zondag 28 september verzorgt Soefi 

Centrum Utrecht/Bilthoven een uni-

versele eredienst in Huize het Oosten, 

ingang Jan Steenlaan 25, Bilthoven. 

Aanvang 11.00 uur. Het thema is: 

‘Wie ben ik?’ Het Soefisme is een 

religieuze levensbenadering, geba-

seerd op geestelijke vrijheid, respect 

voor alle religies en het bewust erva-

ren van het dagelijks leven als bron 

van spirituele groei. (www.soefi.nl)

Concert in kerkje Blauwkapel

Zondag 28 september vindt in het 

kerkje Blauwkapel dit jaar het laat-

ste door de Vereniging Vrienden van 

Blauwkapel georganiseerde concert 

plaats. Aanvang 15.00 uur. Het is 

een concert door Vocaal Ensemble 

8 Zonder dat in 2003 ontstaan is uit 

een groep van 8 ervaren koorzan-

gers die zonder dirigent verder zijn 

gegaan. Zij brengen, voor hun eigen 

én andermans plezier, lichte muziek 

van verschillende genres waaronder 

songs, ballads enzomeer. 

Rijbewijskeuring

Senioren, chauffeurs met rijbewijs 

C/D/E en overige automobilisten die 

voor verlenging van hun rijbewijs 

moeten worden gekeurd, kunnen 

hiervoor terecht op het spreekuur 

van 24 oktober in Servicecentrum 

de Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debeijeweg 

1. Voor informatie en een afspraak: 

het landelijke afsprakenbureau van 

Regelzorg Rijbewijskeuringen tel.: 

088 23 23 300. 

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

• Stomen en reinigen van kleding en goederen.
• Groot assortiment lederwaren
• Schoenreparatie.
• Schoenonderhoud artikelen.
• Horlogebandjes incl. aanzetten.
• Horloge batterijtjes incl. inzetten.

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. Zomertijd Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

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

06-54967985

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. www.

MPGcoaching.nl 

Tuinservice van Vliet, tel. 06-54751296. Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. 

Het plant seizoen begint weer, vele maten en soorten van 

coniferen, taxus laulier, rododendrons etc. fruit en sierbomen. 

Oriënteer u vrij blijvend, ook m.b.t. snoei-, zaag-, straat- of 

welk soort van tuinwerk ook

Op 26 september vindt er weer een Klankavond plaats. 

Een avond voor balans, meditatie en beleving. De op een 

intuïtieve manier voortgebrachte klanken en trillingen tijdens 

de klank en energiesessie leveren een positieve bijdrage om 

geblokkeerde energie weer in beweging te zetten en opnieuw 

te laten stromen. D.m.v. vrije meditatie op klanken, voortge-

bracht door o.a. Tibetaanse Klankschalen, gongs, gitaar, viool 

en andere oosterse, Indiaanse en Afrikaanse instrumenten. 

Aanvang 20.00u,( toegang 19.30u) Kosten € 15,-. Adres: 

Laurillardlaan 6 3723 DM Bilthoven. Info: Tim Torré, 06- 

50281163 of www.timtorre.nl 

Cursussen/ trainingen

Cursus ‘Inleiding in de Muziekgeschiedenis I’ Een span-

nende tocht meebeleven vol oorstelende ontdekkingen? Volg 

dan de bovengenoemde cursus waarin allerlei vormen, stijlen 

en componisten meer betekenis krijgen. Via halteplaatsen als 

o.a. Parijs, Venetië, Londen, Arezzo en Leipzig wordt u luis-

terervaring verdiept en krijgen Middeleeuwen, Renaissance 

en Barok een stem. De cursus wordt verzorgd door muziek-

historisch bureau MUSICA DOCET, bestaat uit 12 lessen op 

donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 en start op 2 oktober. 

Locatie: Noorderkerk, Laurillardlaan 6, Bilthoven. Kosten: 

€ 150,-. Meer info: www.musicadocet.nl of bel 06-50626934

Zie pag. 8 voor de Mens De Bilt en de VVSO WVT cursus-

sen en pag. 10 voor Idea

Zaterdag Repair 
Café en BENG! 

Zaterdag 27 september is er weer Repair Café, 

van 11.00 tot 15.00 uur bij de WVT (Talinglaan 

10, Bilthoven). Bij het Repair Café kun je kapotte 

spullen komen repareren met hulp van lokale repa-

ratiedeskundigen. Zij helpen bij het repareren van 

kleding, elektrische apparaten, computers, ietsen, 
houtwerk en speelgoed. En er zijn energieambas-

sadeurs van BENG!, de locale energie coöperatie, 

bij het Repair Café aanwezig. Zij kunnen met je 

doornemen hoe je jouw energiekosten kunt beper-

ken. Ook kun je informatie krijgen over isolatie en 

zonne-energie.

Neem gerust de kinderen mee. Voor hen is er een 

knutseltafel waar zij, onder begeleiding, sieraden 

e.a. kunnen maken van recylcemateriaal. De toe-

gang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. 

Het Repair Café wordt georganiseerd door Transi-

tion Town de Bilt in samenwerking met Wijkver-

eniging WVT. Meer informatie op www.repair-

cafe.nl en www.BENG2030.nl.
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Knap herstel SVM tegen Maarssen
SVM startte zaterdag in de thuisontmoeting tegen de stug verdedigende nabuur 

Maarssen overtuigend. Beide teams hadden tot deze wedstrijd 3 punten 

verzameld uit de eerste 2 wedstrijden.

SVM startte kreeg gelijk twee 

dotten van kansen en had al na 

10 minuten op 2-0 moeten staan. 

De snelle Mike de Kok heeft zijn 

vizier nog niet op scherp staan. 

Gaandeweg de eerste helft streed 

SVM door veel slordige passes 

meer tegen zich zelf dan tegen 

Maarssen en door een verdedi-

gingsfout kwam Maarssen zelfs 

uit een hoekschop onverwachts 

op een 0-1 voorsprong. SVM ver-

dedigde niet alert genoeg en het 

middenveld was te aanvallend 

ingesteld. Goed keeperswerk van 

Stijn Orsel voorkwam een gro-

tere achterstand. In de 17de mi-

nuut scoorde Djoey Engel uit een 

vrije trap de gelijkmaker 1-1.Een 

strak afstandsschot van Jordi van 

der Lee ging rakelings over het 

doel. Maarssen bleef gevaarlijk 

en SVM kon niet overtuigen maar 

wel met een gelijke 1-1 stand de 

kleedkamer opzoeken.

Reddingen

Ook na de thee bleef Maarssen 

gevaarlijk. Steunpilaar Wessel 

Schuller moest vaak ingrijpen om 

een achterstand te voorkomen. Al 

na twee minuten scoorde Maars-

sen de 1-2, maar ‘de man van de 

wedstrijd’ Stijn Orsel voorkwam 

met uitstekende reddingen een 

grotere achterstand. Langzaam 

vocht SVM zich terug in de wed-

strijd, maar het duurde tot halver-

wege de tweede helft dat op basis 

van wilskracht de gelijkmaker 

viel door een prachtig afstands-

schot van Djoey Engel. SVM ging 

voor meer en op jacht naar de 

winst en in de 92ste minuut scoor-

de Tom Jansen alsnog de 3-2. Een 

speler van Maarssen had voordien 

met een rode kaart de arena reeds 

mogen verlaten. 

Mike Boshuis, Erik van der Vaart 

en Sako van Rheenen vielen in 

voor Jeroen Geurtsen, Sjoerd Bur-

gers en Fons van Klaren. SVM 2 

won overtuigend met 4-2 van Fo-

cus 07. 

Zaterdag 27 september speelt 

SVM 1 uit tegen Bunnik 73 en 

gaat SVM 2 gaat naar koploper 

Breukelen 3.

Twee keer 45 minuten
FC De Bilt ging zaterdag 20 september op bezoek bij het 

Utrechtse Elinkwijk. Vorig seizoen (in de derde klas nog) 

hadden beide ploegen hun onderlinge wedstrijden thuis 

gewonnen en dus kon FC De Bilt een pittige wedstrijd aan 

het Theo Thijssenplein in Utrecht verwachten. 

Elinkwijk kwam goed uit de startblokken en na vijf minuten was het 

bijna 1-0, maar de bal belandde net boven Ricardo Pouw op de lat; FC 

De Bilt opende de score met een fantastisch doelpunt van Jan van den 

Dijssel. Daarna liep voor de rust de score ineens op van 0-2 door Tom 

Karst naar 0-3 door Dennis Adelaar en leek de wedstrijd beslist.

Rust

Na rust trok Elinkwijk gelijk ten strijde, maar dankzij goed keepers-

werk van de Biltse goalie bleef het tot de 60e minuut nog 0-3. En 

daarna werd het een echt spannende wedstrijd. Het goed spelende 

Elinkwijk kreeg meer vertrouwen en dat werd verzilverd met een 

prachtig afstandsschot: 1-3. Elinkwijk bleef dus in de wedstrijd en 

zeker toen in de 78e minuut ook nog de 2-3 werd gescoord. In de 90e 

minuut kreeg Elinkwijk een vrije bal, die perfect werd ingeschoten, 

waardoor de Biltse keeper kansloos was: 3-3. In de blessuretijd had-

den beide ploegen nog kunnen winnen. Een kans voor Elinkwijk, een 

mooi schot van Michael The op de lat en vlak voor tijd kwam Jan 

nog oog in oog met de keeper, maar hij schoot de bal over. Na twee 

keer 45 minuten misschien ook wel een terechte stand. Beide ploegen 

verdienden meer. Aanstaande zaterdag wordt de competitie vervolgd 

met een Biltse thuiswedstrijd tegen Argon uit Mijdrecht om 14.00 uur.

Clubkampioen Biltse Duinen
Op golfpark De Biltse Duinen werd op zaterdag 6 en 13 september het clubkampioenschap 

Matchplay zonder handicapverrekening gespeeld. 

Bij de heren streden 8 deelnemers 

in de kwartinale om een plaats 
in de halve inale. De 4 winnaars 
speelden vervolgens een wedstrijd 

voor een plaats in de inale. Even-

als vorig jaar wist Norbert Troost 

de inale te bereiken door een over-
winning op William Punt. Die won 

in de troostinale na een spannend 
duel, dat pas op de laatste hole werd 

beslist, van George Leermakers. In 

de inale trof Norbert Peter Rade-

maker, die zijn dag niet helemaal 

had. Met ‘5 up en 4 te gaan’ werd 

Norbert overtuigend clubkampioen 

2014 en prolongeerde hij zijn titel.

Bij de dames ging de eindstrijd 

tussen Elma August de Meijer en 

Angelique Sibon. Deze spannende 

wedstrijd eindigde na 18 holes ge-

lijk, zodat een play-off moest wor-

den gespeeld.

Elma, die al eerder clubkampioen 

was, had haar zenuwen het best 

onder controle en won de eerste 

play-off hole en daarmee het club-

kampioenschap dames 2014, met 

Angelique als overtuigende runner-

up. De strijd om de 3de plaats tus-

sen Liz Lekransy en Marian Dekker 

werd gewonnen door Liz.

Tom Jansen en Mike de Kok op kop-jacht tegen de 4-2-4 spelende 

Maarssenaren. (foto Nanne de Vries)

Bridgen voor het goede doel

Voor de 17e maal organiseert Soroptimistclub De Bilt een bridgedrive; 

dit keer opnieuw in de tuinzaal van Huize het Oosten, Rubenslaan 1 te 

Bilthoven. 

De opbrengst van deze bridgedag is geheel bestemd voor het project 

Kiran Namaste. Dit project ondersteunt alleenstaande Nepalese moe-

ders en hun kinderen, die onder schrijnende omstandigheden moeten 

leven. Kiran Namaste geeft hen weer hoop op een toekomst door de 

vrouwen een vak te leren en de kinderen naar school te laten gaan.

De bridgedrive vindt plaats op 22 oktober van 10.00 tot 12.00 uur en 

van 13.45 tot 14.45 uur. Tussendoor wordt u een lunch aangeboden. 

Aanmelden kan bij Marion de Graaf, tel. 030 2293369, e-mail marion-

louise@telfort.nl of bij Elleke Schalekamp, tel. 030 2287416, e-mail 

efcatering@hotmail.com. Zie ook www.soroptimist.nl.

Herfsttoernooi 
De vijftigpluscommissie van tennisvereniging FAK uit Groenekan/De 

Bilt organiseert voor de 9e maal het TSK Herfsttoernooi op de werk-

dagen van 30 oktober t/m 7 november. Het toernooi geniet ruime be-

kendheid in de regio, wellicht vanwegede oliebollen en erwtensoep die 

traditioneel geserveerd worden. De voorgaande editie onderstreepte 

dit met deelname van 113 deelnemers verdeeld over 21 tennisvereni-

gingen. De verwachting is dat ook dit jaar het deelnemersveld weer 

groter wordt. Deelname staat open voor dameskoppels (DD) 50+ ge-

boren vóór 1-1-1965; herenkoppels (HD) 55+ geboren vóór 1-1-1960 

en gemengde koppels (GD) Dames 50+ en Heren 55+ met een speel-

sterkte van 7, 8 en 9. Lidmaatschap van de KNLTB is geen voorwaarde, 

inschrijven is slechts mogelijk op 1 onderdeel. Kijk op www.tvfak.nl 

voor meer informatie of stuur een email naar tsk@tvfak.nl 

De inschrijving voor dit toernooi is mogelijk tussen 16 september en 

uiterlijk 12 oktober 2014. 

De clubkampioenen en 2de en 3de prijswinnaars. V.l.n.r. William 

Punt, Elma August de Meijer, Norbert Troost, Angelique Sibon, Peter 

Rademaker en Liz Lekransy.                                    (Bert van Klingeren)

Nieuwe sponsor Tweemaal Zes
Korfbalvereniging Tweemaal Zes 

presenteert met trots een nieuwe 

sponsor: HappyNurse. 

HappyNurse is een snelgroeiende 

arbeidsbemiddelaar voor de zorg-

sector met een brede dienstverle-

ning in tijdelijk en vast personeel. 

Oud TZ-lid Werner de Groot wil, 

als franchise ondernemer van Hap-

pyNurse, Tweemaal Zes voor een 

periode van 3 jaar sponsoren. 

Voorzitter Bert Bos bedankte hem 

hartelijk.

FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

VOLVO 

VERKERK

FC DE BILT

ARGON

zaterdag

27 september

aanvang: 14.00
uur
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Onvermoeibaar strijder voor 
natuur en recreatie 

door Rob Klaassen

Op 11 september jl. sprak Wim Mastop in bij de Commissie Openbare Ruimte bij de 

behandeling van het Groenstructuurplan. Hij pleitte er vooral voor dat de wijk 

Brandenburg haar wijkpark zou krijgen. 

In een toelichting zegt Wim: ‘Door 

de komst van het bedrijvenpark La-

renstein is aan de bewoners hun na-

tuurlijk uitloopgebied naar het wes-

ten afgesloten. Oorspronkelijk was 

het de bedoeling dat Larenstein een 

groen karakter zou krijgen. Helaas 

is bij de uitwerking van het plan 

Larenstein weinig of niets overge-

bleven van dit mooie voornemen. 

In tegenstelling tot de andere woon-

wijken heeft Brandenburg geen bos 

of wijkpark. Zelfs het hertenkampje 

is verdwenen. Juist in deze wijk 

met heel veel meergezinswoningen 

is er een grote behoefte aan groen. 

Toen in 1997 de voetbalclubs fu-

seerden kwamen drie velden buiten 

gebruik. Ze werden onmiddellijk 

door de bewoners van Brandenburg 

benut als uitloopgebied. De komst 

van Larenstein heeft aan dit genoe-

gen een eind gemaakt. Bovendien 

is Larenstein geheel afgescheiden 

van de omgeving omdat er een 

groot hek omheen is gezet’

Vanaf 2002 

Hoe wil Wim nu toch proberen een 

voorziening van de wijk te realise-

ren? ‘Ik ben eigenlijk al vanaf 2002 

met dit project bezig. In dat jaar 

sloot Pro Rail de twee oversteek-

plaatsen over het spoor. De moge-

lijkheid om direct vanuit Branden-

burg naar het Leyense bos te lopen 

kwam hiermee te vervallen. Daar is 

dus nu Larenstein bijgekomen, zo-

dat recreatie dicht bij huis daardoor 

heel moeilijk is geworden. Waar ik 

naar streef is dat er dicht bij de wijk 

recreatieve voorzieningen komen. 

Tegelijkertijd moet er ook iets ko-

men voor de mensen die juist een 

wat langere afstand willen lopen. 

Het enige rondje dat de mensen nu 

nog kunnen maken is om achter het 

hek van Larenstein langs te gaan 

naar het bosperceeltje dat direct ten 

westen van Larenstein is gelegen. 

Hier laat thans vrijwel de hele wijk 

z’n hond uit over de smalle paadjes 

die daar aanwezig zijn’. 

Voorstel 

Wim Mastop: ‘Achter de huidige 

rioolzuivering is er nog een gebied-

je van 1,5 ha. Ik heb hierover met 

het Hoogheemraadschap Stichtse 

Rijnlanden contact gehad. Zij zijn 

in principe bereid het grootste deel 

van het terrein open te stellen. Hier-

aan is er wel door hen als voorwaar-

de gesteld dat er met de gemeente 

beheersafspraken worden gemaakt. 

Op basis hiervan kan het terrein 

worden opgeknapt en er kunnen er 

enkele recreatieve voorzieningen 

worden geplaatst. B.v. een bankje, 

picknicktafel e.d. Vervolgens kan 

dan evenwijdig aan het spoor wor-

den gelopen door het weiland dat 

in 2010 door de gemeente De Bilt 

is aangekocht. De gemeente heeft 

dit toen gekocht om negatieve ont-

wikkelingen op dit perceel te kun-

nen voorkomen. Ook is dit perceel 

nog een tijd in beeld geweest om 

het KNLTB (tennisbond) trainings-

centrum te huisvesten. Gelukkig is 

dit, volgens Wim, niet doorgegaan 

en is er voor Amersfoort gekozen. 

Op dit weiland zouden dan aan de 

achterzijde bij het spoor enkele 

recreatieve voorzieningen kunnen 

verrijzen. Vervolgens kan dan ver-

der over de Twisslaan en Groene-

kanseweg weer naar Brandenburg 

worden teruggelopen. En natuurlijk 

moeten ook de toegangslanen en 

de bosstrook bij Larenstein worden 

opgeknapt en onderhouden zodat 

ze geschikt zijn voor ‘recreatief 

medegebruik’ zoals in het bestem-

mingplan is vastgelegd’.

Elke wijk

Wim: ‘Elke wijk in De Bilt heeft 

een uitloopmogelijkheid en direct 

groen in de buurt. Alleen bij Bran-

denburg is niet het geval. En wat er 

was, is hen door de realisering van 

Larenstein ontnomen. De gemeente 

heeft de taak goed voor z’n inwo-

ners te zorgen. Er ligt een weiland. 

Op dit weiland lopen nu wat paar-

den. Waarom zou je niet minstens 

een deel van dit weiland voor de 

inwoners van Brandenburg benut-

ten? En natuurlijk is het de bedoe-

ling om samen met de mensen uit 

de wijk dat parkplan uit te werken 

en te realiseren. Kijk maar naar het 

van Boetzelaerpark, wat geweldig 

die betrokkenheid van de mensen 

in die wijk. In 2008 hadden we hier 

al een werkgroep. Die komt weer 

in actie en wie mee wil doen is van 

harte welkom’.

Donderdag 25 september is de 

eerstvolgende gemeenteraadsverga-

dering. D66, PvdA en Groen Links 

hebben toegezegd om met een mo-

tie over dit plan te komen. Ook de 

SP zegt hier veel voor te voelen. Ik 

hoop ook op steun van Beter de Bilt, 

het CDA en ChristenUnie. De inwo-

ners van Brandenburg verdienen het 

om natuur dicht bij hun huizen te 

hebben. Dit is goed voor de realise-

ring van de ecologische hoofdstruc-

tuur, maar het is vooral goed voor 

onze geest. De mens is een sociaal 

wezen en het ontmoeten van ande-

ren- in de natuur- is essentieel voor 

ons geestelijke en sociale welzijn’. 
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Neem een kijkje achter de schermen
Vroeger werden in de eendenkooi 

eenden voor de consumptie ge-

vangen, maar sinds tientallen jaren 

gebeurt dat niet meer. Natuurmo-

numenten is eigenaar van de een-

denkooi en houdt die in verband 

met de grote natuur en cultuurhis-

torische waarden in stand. Van ca. 

12.00 uur tot ca. 15.00 uur laten 

gidsen van Natuurmonumenten de 

schermen, de vangarmen, de kooi-

plas en het kooikershuisje zien en 

vertellen over de rijke historie van 

de eendenkooi en over het herstel 

van het dichtbij de eendenkooi 

gelegen trilvenengebied. De rond-

leidingen duren circa 45 minuten. 

Vooraf aanmelden om hieraan deel 

te nemen is niet nodig en deelname 

is gratis. Een vrijwillige bijdrage 

voor de restauratiekosten van de 

eendenkooi wordt op prijs gesteld. 

De eendenkooi ligt halverwege de 

Kanaaldijk in het verlengde van de 

Graaf Florisweg V weg in Holland-

sche Rading richting Tienhoven. 

Bij regenachtig weer zijn er geen 

rondleidingen.

Weetjes, Mythen en Sagen
Ook dit jaar staan er weer paddenstoelenspeurtochten op het program-

ma van IVN De Bilt. De eerste is op zondag 28 september bij Dra-

kenstein. Tijdens deze wandelingen leert u onder meer waaraan u de 

grote verscheidenheid aan soorten kunt herkennen en de rollen die pad-

denstoelen in de natuur vervullen. De gidsen zijn bekend met het gebied 

en de soorten van het schimmelrijk die daar voorkomen.

De wandeling start om 11.00 

uur op dagrecreatieterrein Dra-

kenstein aan de Hoge Vuur-

scheweg. Dit is komend uit de 

richting De Bilt even voorbij 

het dorp Lage Vuursche aan uw 

rechterhand. De wandeling zal 

ongeveer twee uur duren. Voor 

meer informatie: Jaap Milius 

(tel. 030 2288636), www.ivn.

debilt.nl.

De vliegenzwam is gemakkelijk 

te herkennen.

Wim Mastop voor het door de gemeente aangekochte weiland langs de 

(Biltse) Groenekanseweg. [foto Henk van de Bunt]

advertentie

Op zaterdag 27 en zondag 28 september, 18, 19, 25 en 26 oktober zijn dit 

jaar nog rondleidingen in de eeuwenoude eendenkooi van Breukeleveen. 

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Een plan in kaart gebracht.

advertentie

DAN ZIT JE GOED!

Hilversum (Havenkwartier)
Verlengde Zuiderloswal 8a • 1216 BX Hilversum • tel.: 088-6220220

www.easysit.nl

Dé zitspecialist van Nederland!

GRATIS
PARKEREN

KOFFIE STAAT
VOOR U KLAAR

GRATIS
TAXISERVICE

GRATIS 
PROEFZITTEN

OP MAAT
GEMAAKT

HOLLANDS
PRODUCT

P

LEEFTIJDS
KORTING!*

WOENSDAG

24
SEPTEMBER

10.00 - 17.30 uur

DONDERDAG

25
SEPTEMBER

10.00 - 17.30 uur

VRIJDAG

26
SEPTEMBER

10.00 - 17.30 uur

ZATERDAG

27
SEPTEMBER

10.00 - 17.00 uur

*Niet geldig i.c.m. andere acties. Deze actie geldt voor de gehele Easy Sit collectie, met uitzondering van Stressless. 

Actie wegens succes verlengd!

€5,- korting 

per levensjaar 

bij aankoop van een Easy Sit!

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Laatste week: Aanschuiven € 10,00

Woe.
24-09

Irish stew (Ierse lamsschotel, 
groenten en aardappel)

 of
 Bouillabaise met rouille

(Zuid-Franse visschotel met
knoflookmayonaise)

€ 10,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
25-09
Vrij.

26-09
Woe.
01-10

Oosterse runderreepjes, taugé, 
peultjes en pepertjes

of
Knoflook gamba`, tagliatelle

en tomaatjes

€11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
02-10
Vrij.

03-10


