
De openingsweek van het hele ge-

bouw is in week 47 met op vrijdag 

22 november de ‘oficiële‘ ope-

ning en op zaterdag een ‘open dag’ 

voor iedereen. Directeur Annemarie 
Hoornsman van basisschool Wereld-

wijs kijkt er naar uit: ‘Een geweldige 

plek, we voelen ons als school zeer 
bevoorrecht. De eerste keer dat we 
met het hele team door het gebouw 

liepen werden we zo blij. De glazen 

wand naar de bibliotheek maakt dat 

onze kinderen letterlijk opgroeien 

tussen de boekenkasten. De inspi-

ratie van de wereld van boeken echt 
binnen handbereik is de droom van 

iedere leerkracht. Het gehele ge-

bouw ademt de sfeer uit van litera-

tuur, maar ook van de muzikaliteit 

en creativiteit van het Kunstenhuis. 
Van sporthal tot danslokaal, van 

computerruimte tot muziekkamer, 
van technisch atelier tot theaterzaal, 
we gaan er met volle teugen van ge-

nieten de komende jaren’.

Reinaerde 

Eén van de bewoners in Het Licht-
ruim is Reinaerde, een organisatie, 

die mensen met een beperking in de 

samenleving ondersteunt op ver-

schillende manieren. Reinaerde is 
o.a. bekend van ‘De Schaapskooi’, 
de kinderboerderij aan de Melk-

weg. Reinaerde werkt vanuit de vi-

sie dat mensen met een beperking 

er toe doen in de samenleving, dat 

ze onderdeel zijn van onze maat-

schappij en dat we met elkaar kun-

nen en moeten samenwerken.  

Binnen Het Lichtruim werken de 
andere bewoners zoals Het Kun-

stenhuis, kinderopvang De Bilt, 

Wereldwijs en de Bibliotheek sa-

men met mensen met een beperking 

voor werkzaamheden als de kofie-

voorziening voor medewerkers, ko-

piëren, de post rondbrengen en nog 
veel meer. De organisaties in Het 

Lichtruim ondersteunen de visie 
van Reinaerde van harte en kijken 

uit naar deze samenwerking. 

In Het Lichtruim komt er ook 
ruimte voor beschutte werkplekken 
waar werkzaamheden worden ver-

richt voor organisaties in en buiten 
Het Lichtruim. Daarnaast komt er 
een dagbesteding voor oudere men-

sen met een beperking. 

Kunst en cultuur naast educatie

Jong en oud kan straks in het Licht-
ruim deelnemen aan cursussen en 
genieten van voorstellingen op het 

gebied van muziek, dans, theater 

en schilderen en beeldhouwen. Het 
KunstenHuis brengt vier belang-

rijke activiteiten voor het eerst sa-

men onder één dak: De Werkschuit, 
De Biltse Muziekschool, Theater-
school Masquerade en het nieuwe 
Theater Het Lichtruim met 120 zit-
plaatsen dat een fantastisch podium 
voor concerten, uitvoeringen en 
theatervoorstellingen biedt. 

CJG

Ook het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) verhuist naar Het 

Lichtruim evenals het maatschap-

pelijk werk en VitrasCMD-team 

Zorg & Welzijn. Zij kunnen in 
verschillende situaties ondersteu-

nen, begeleiden en/of adviseren 

bij bijvoorbeeld relatieproblemen 

en echtscheiding of rouw, verlies 
en eenzaamheid. VitasCMD biedt 

een breed palet aan zorg, hulpver-

lening, advies, servicediensten, on-

dersteuning en hulpmiddelen. 

Bibliotheek

Het Lichtruim wordt een trekpleis-

ter voor bezoekers van alle leeftij-

den: jonge gezinnen, maar ook voor 

ouderen die straks een comfortabe-

le bibliotheek kan worden geboden, 

waar men graag een krantje leest 

en een kop kofie drinkt. Daarnaast 
zijn er werk- en studieplekken en 

de mogelijkheid om cursussen te 
volgen. De bibliotheek en haar me-

dewerkers zijn er van overtuigd dat 

dit prachtige nieuwe gebouw hét 
culturele centrum van het dorp kan 
worden. De samenwerking tussen 

de organisaties in Het Lichtruim 
levert een enorme meerwaarde op. 

Vaak hoef je de samenwerking he-

lemaal niet zo ver te zoeken. Met 

basisschool Wereldwijs zijn al af-
spraken gemaakt over het gezamen-

lijk gebruik van het computerlokaal 
en in de bibliotheek zijn straks ook 

de Speel-o-theek en het Meldpunt 

vrijwilligerswerk gehuisvest.

Kinderopvang

Kinderopvang De Bilt zal met twee 
van haar vestigingen naar het Licht-
ruim verhuizen. Het kinderdagver-

blijf ‘De Steenuiltjes’ en de Buiten-

schoolse opvang ‘De Steenarend’ 
verheugen zich samen met de ande-

re participanten op het mooie nieu-

we gebouw aan de Planetenbaan. 

Kinderdagverblijf de Steenuiltjes  
bestaat uit drie verticale groepen 
van 0 tot 4 jaar en een peuteropvang 
groep (2-4 jaar). De peutergroep is 

een gecombineerde groep met hal-
ve dag opvang en Voor en Vroeg-

schoolse-opvang. Buitenschoolse 
opvang De Steenarend biedt plaats 

aan 40 kinderen aansluitend aan 
schooltijd en tijdens de schoolva-

kanties. Er is een jongere (4-7 jaar) 

en een oudere groep (vanaf 8 jaar).
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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
Parel Promotie

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

Over 9 weken
is het alweer kerst
De nieuwe kaartcollecties

zijn binnen. Bestel ze tijdig.

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

Te koop of te huur.
400 m2 waarvan 200 m2 boven en 

200 m2 beneden op de Industrieweg 

Maartensdijk. Goederenlit aanwezig.

Tel. 06-54623282

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

Het Lichtruim wordt gevuld
door Henk van de Bunt

Binnenkort wordt het Lichtruim gevuld. In Het Lichtruim wordt basisschool Wereldwijs 

gehuisvest samen met een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang,

de bibliotheek, KunstenHuis, centrum voor Jeugd en Gezin en een podiumaccommodatie

voor muziek- en dansuitvoeringen.

Eerste paal voor 
voetgangerstunnel

Op donderdag 17 oktober waren Cees de Vries, directeur van ProRail 
Randstad Noord en wethouder Arie-Jan Ditewig aanwezig op de plek 
waar de iets- voetgangerstunnel bij station Bilthoven gaat komen. Peter 
van Hulden van bouwbedrijf Heijmans draaide daar de eerste paal voor de 

fundering de grond in. 

Tijdens een 100-urige treinvrije periode, waarin dag en nacht doorgewerkt 
wordt, wordt de basis gelegd voor de aanleg van de langzaamverkeerspas-

sage. Tijdens die periode, die op vrijdagochtend 25 oktober om 2:00 uur 
eindigt, wordt het spoor verwijderd en worden kabels en leidingen verlegd. 

Verder worden damwanden en palen ingebracht voor de fundering van de 
onderdoorgang. Eind mei 2014 wordt het dek van de tunnel geplaatst en 
medio 2015 moet de tunnel klaar zijn voor gebruik. [GG]

ProRail directeur Cees de Vries en wethouder Arie-Jan Ditewig zien de 

eerste paal de grond ingedraaid worden.

Het Lichtruim is licht van kleur en oogt ruim.

Voor het team van Wereldwijs was de herfstvakantie nog niet begonnen. 

De leerkrachten mochten wel als eersten op de tribune plaatsnemen.



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

27/10 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

27/10 •   9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
27/10 • 18.30u - Ds. A.J. Mensing

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

27/10 • 10.30u - Bez. Samenk.

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

27/10 • 10.00u - Dhr. Ron de Graaff

R.K. Kerk O.L. Vrouw

27/10 • 10.30u - Pastor F. Zwarts

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

27/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
27/10 • 17.00u - Ds. M.J.C. Blok

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

27/10 • 10.00u - Ds. I. Hoornaar
27/10 • 19.00u - Ds. D. Ph. C. Looijen

Pr. Gem. Immanuelkerk

27/10 • 10.00u - Ds. H.J. Hoekert
27/10 • 19.30u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk

27/10 • 10.00u - Ds. W. Reedijk

R.K. St. Michaelkerk

27/10 • 10.30u - F. Overbeek

Volle Evangelie Gemeente

27/10 • 10.00u - Dhr. Fred Pathuis

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

27/10 • 10.30u - Dhr. Marco Boeve

PKN - Herv. Kerk

27/10 • 10.00u - Ds. J.W. Hooijdonk
27/10 • 18.30u - 

Proponent  G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk

27/10 • 10.30u - Ds. N.P.J. Kleiberg
27/10 • 18.00u - Ds. H. Juffer

Onderwegkerk, Blauwkapel

27/10 • 10.30u - Drs. P.P.D. Steegman

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

27/10 • 11.00u - Ds. C. ’t Lam

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

27/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
27/10 • 18.30u - Ds. J. Prins

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

27/10 • 10.00 en 18.30u - 
Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

27/10 • 9.30u - Ds. C. ’t Lam

St. Maartenskerk

26/10 • 19.00u - Pastor Jozef Wissink
27/10 • 10.30u - Pastor Jozef Wissink

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

27/10 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

27/10 • 10.00u - Kand. G.R. Mauritz
27/10 • 18.30u - Ds. C.N. van Dis
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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

Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

Talentenmarkt in Westbroek

Op donderdag 24 oktober is er in 
het Dorpshuis te Westbroek om 
20.00 uur een talentenmarkt, een 
veiling waarop bezoekers kunnen 
bieden op diensten die andere 
dorpsgenoten ze gaan aanbieden. 
Er zullen verschillende talenten 
voorbij komen waarop geboden 
kan worden, bijv. een paardrijles, 
fotoshoot of een bob-taxi.

Workshop Singledansen 

De eerste dansavond van een 
nieuw seizoen in het H.F. Witte 
Centrum in De Bilt gaat van start 
op zaterdag 26 oktober met vooraf 
een workshop Singledansen. Op 
de eerste avond gestart met het 
herhalen van een aantal dansen 
om het geheugen weer op te fris-
sen. De Danssalon is er iedere 4e 
zaterdag van de maand in het HF 
Witte Centrum in De Bilt. Henri 
Dunantplein 4, De Bilt, Tel (030) 
220 39 54. De workshop gaat om 
19.15 uur van start en duurt tot 
20.15 uur, aansluitend dansavond 
tot 00.00 uur. Meer informatie op 
www.de-danssalon.nl 

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 
Vrede’ hebben hun wortels in 
het werk van Samuel L. Lewis, 
zen- en soefimeester uit San 
Francisco. Het zijn eenvoudige, 
meditatieve, vreugdevolle kring-
dansen en de teksten en bewe-
gingen worden bij elke dans 
opnieuw uitgelegd. Hierdoor 
kunnen nieuwkomers gemakke-
lijk instromen. Zondag 27 okto-
ber van 14.00 tot 17.00 uur in de 
Woudkapel in Bilthoven. Aan-
melden c.q. info: 06 15830720 of 
d.aulenkamp@online.nl 

Soefi bijeenkomst 

Op zondag 27 oktober verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht /Bilt-
hoven een universele eredienst 
in Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25, Bilthoven. Aan-
vang 11.00 uur. Het thema is: 
“bescherming”. Het Soefisme is 
een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dage-
lijks leven als bron van spirituele 
groei. (www.soefi.nl) 

Taizéviering

Zondagavond 27 oktober om 
19.30 uur is er in de Immanuël-
kerk in De Bilt, Soestdijkseweg-
Zuid nr. 49 een Taizéviering met 
koor en instrumentalisten onder 
leiding van Els Firet. Een viering 
in de sfeer van het Franse kloos-
ter in Taizé. Er wordt gezongen 
in verschillende talen en er is 
gelegenheid om stil te zijn. 

Fotoclub

Maandag 28 oktober verzorgt 
Marjan Spijkers een lezing over 
het natuurverschijnsel ‘Pool-
licht’. Zij zal vertellen over het 
fotograferen van dit fenomeen. 
Tevens zal zij haar verhaal illus-
treren met haar foto’s en van 
bevriende fotografen. Ook zijn 
er foto’s te zien van John en 
Nel Dijksma, leden van de Foto-
club over het noorderlicht. De 
avond begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in het H.F. Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4, 
De Bilt. Voor meer inlichtingen 
www.fotoclubbilthoven.nl 

Bijbelquiz

Ook dit jaar organiseert de Ont-
moetingskerk in Maartensdijk de 
kerkversie van de Nationale Bij-
belquiz. Met een professionele 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

Bedroefd, maar dankbaar dat een langer lijden hem bespaard is 
gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van onze oom 
en oud-oom

Roelof Veldhuizen
weduwnaar van Truus Veldhuizen - van Rhee 

* Maartensdijk, 23 februari 1923
† Loosdrecht, 17 oktober 2013

 Bert van Ee
 Margot van Ee - Hugenholtz

 Sjaan Willemse

Correspondentieadres: 
G. van Ee
Boekweitland 22
3764 ZL  Soest

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Oud papier
Hollandsche Rading

Zaterdag 26 oktober wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen oud papier in Holland-
sche Rading ingezameld. De wa-
gen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek

Op zaterdag 26 oktober zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier 
in. Wilt u zo vriendelijk zijn om 
het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer te zetten.

powerpoint-presentatie passeren 
z’n 40 meerkeuzevragen over de 
Bijbel de revue. De aanwezigen 
in de zaal proberen zoveel moge-
lijk goede antwoorden te geven. 
Na afloop van de quiz worden de 
goede antwoorden op de vragen 
gegeven en toegelicht. Iedereen 
is van harte welkom op 29 okto-
ber a.s. om te zien hoe het met 
z’n Bijbelkennis is gesteld, mee-
doen is belangrijker dan winnen. 
Aanvang 19.30 uur.

IRS Gooi & Sticht 

Dit IRS- seizoen vangt aan met 
een  Reformatieherdenking op 
donderdag 31 oktober in de 
Hervormde Kerk te Groenekan, 
Groenekanseweg 66.  Ds. K. 
ten Klooster verzorgt het appel-
woord. Kinderkoor Jubilate uit 
Maartensdijk brengt o.l.v. Nelly 
van de Broek een aantal liederen 
ten gehore terwijl Marieke van 
Ginkel het koor begeleidt op de 
dwarsfluit. Aanvang: 19.30 uur. 

Na afloop er is gelegenheid voor 
ontmoeting en het drinken van 
fris/koffie in het achter de kerk 
gelegen verenigingsgebouw De 
Ontmoeting. 

Bazaar WVT

Van 31 oktober t/m 2 november 
organiseert WVT de jaarlijkse 
bazaar met rommelmarkt. Ieder-
een die veel voor weinig wil 
aanschaffen en/of leuke prijzen 
wil winnen is van harte welkom. 
Bazaar op donderdag 31 oktober 
van 14.00-17.00 uur en vanaf 
19.00 uur.Vrijdag 1 en zaterdag 
2 november vanaf 19.00 uur. 
De rommelmarkt is zaterdag 2 
november van 10.00-14.00 uur. 
Toegang is gratis. Meer informa-
tie op www.vvsowvt.nl

Zie pagina 14 

voor de overige 

nieuws berichten

Geboren

19 oktober 2013

Gijs

Zoon van 
Ronald en Marleen

Maalsteen 2
Maartensdijk
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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

De bijeenkomst bestaat uit twee 

sessies van elk één uur. Het gedeel-

te dat gericht is op de regelingen 

en wensen rond de uitvaart vindt 

plaats bij Tap Uitvaartzorg. In het 

notariële gedeelte, dat plaatsvindt 

in het notariskantoor, komen on-

derwerpen als erfrecht en execu-

teurschap aan de orde. Frans van 

Beek: ‘We hebben deze gezamen-

lijk georganiseerde bijeenkomsten 

nu al drie keer gehouden. Het blijkt 

dat het onderwerp de mensen zo 

aanspreekt dat de aanmeldingen 

telkens talrijk zijn’. Reden dus, 

om nogmaals een dergelijke geza-

menlijke bijeenkomst te houden. 

Martine Eggen, adviseur bij Tap 

Uitvaarzorg licht vervolgens toe 

waarom ze voor deze gezamenlijk 

aanpak kiezen. ‘De klanten die wij 

als uitvaartonderneming bedienen 

zijn eigenlijk dezelfde klanten die 

het notariskantoor bedient’. Notaris 

Frans van Beek licht dit toe: ‘Als ik 

voor een klant een testament maak 

waarbij ook een executeur wordt 

benoemd, kan het zijn dat ik soms 

als notaris tot executeur wordt aan-

gesteld. Als dat het geval is, wil ik 

natuurlijk graag meer details weten 

over de uitvaartwensen van die per-

soon. Crematie, begrafenis, vanuit 

een rouwcentrum of vanuit een 

kerk. Daarvoor verwijs ik die per-

soon dan graag door naar Martine, 

want dan gaat het om elementen 

die met de uitvaartadviseur goed 

besproken moeten worden. Maar 

Martine komt op die manier ook het 

omgekeerde tegen’. 

Als Martine Eggen mensen spreekt 

over hun wensen voor de uitvaart, 

dan komt het gesprek ook vaak op 

hoe het erfrechtelijk geregeld is. 

‘Dat zie je vooral als mensen al-

leenstaand zijn, geen kinderen heb-

ben en eigenlijk toch wel iets testa-

mentairs geregeld willen of moeten 

hebben. Dan kan ik gemakkelijk 

die mensen doorverwijzen naar de 

buren, dus naar Notarissen Hou-

wing van Beek. Zo vullen we elkaar 

over en weer aan’.

Wisselen

De totale aanmeldingsgroep wordt 

in tweeën gedeeld. De ene groep 

begint om 11 uur bij Tap Uitvaart-

zorg en de andere groep op dat mo-

ment bij Notarissen Houwing van 

Beek. Elke aanmelder ontvangt een 

bevestiging waarin staat of hij de 

bijeenkomst begint bij Tap op de 

Soestdijkseweg-Zuid nummer 265 

of juist bij de notarissen op nummer 

267. Na een uur wisselen de groe-

pen. Tijdens het onderdeel dat door 

Frans van Beek als notaris wordt 

gehouden, komen onderwerpen 

aan bod als executeurschap, wet-

telijk erfrecht, langstlevende-testa-

menten, erfbelasting. ‘Maar sinds 

1 januari van dit jaar is de AWBZ-

problematiek ook heel actueel ge-

worden’, vult Frans aan, ‘zodat ik 

ook absoluut aan de AWBZ aan-

dacht zal besteden. Indien de tijd 

het toelaat, zal ik ook nog wel wat 

uitleg kunnen geven over het doen 

van schenkingen, want daar is sinds 

1 oktober ook een en ander in ver-

anderd’. Martine meldt dat tijdens 

haar onderdeel, als uitvaartadvi-

seur, uitleg zal worden gegeven 

over wensen, mogelijkheden en 

kosten van een uitvaart. ‘Ook zal ik 

informatie geven over (oude) ver-

zekeringspolissen en na aloop kan 
ik eventueel een zogenaamde polis-

scan uitvoeren’

Informatie/aanmelden

De themabijeenkomst op zaterdag 

9 november is kosteloos. Aanmel-

den kan via info@houwingvan-

beek.nl of telefonisch op nummer 

030-2290811. Schriftelijk kan ook: 

Notarissen Houwing van Beek, 

Soestdijkseweg-Zuid 267 te 3721 

AE Bilthoven. Na aloop van beide 
sessies, dus rond 13.00 uur, zijn de 

beide groepen nog welkom in het 

notariskantoor om onder het genot 

van een hapje en een drankje nog 

wat na te praten. Frans van Beek 

en Martine Eggen beloven er weer 

een geslaagde informatieve bijeen-

komst van te maken. 

Themabijeenkomst over uitvaart en erfrecht

De themabijeenkomsten die Notariskantoor Houwing van Beek en Tap Uitvaartzorg

elk jaar gezamenlijk houden, kunnen steeds op grote belangstelling rekenen.

Zaterdag 9 november van 11.00 tot 13.00 uur vindt er weer een plaats.

Het Gehandicapte Platform De Bilt 

zet zich al jaren in om de collectie-

ve belangen te behartigen van men-

sen met een lichamelijke of functie 

beperking die in de gemeente De 

Bilt wonen. De Stichting bestaat 

geheel uit vrijwilligers. Tot 1 de-

cember a.s. werken zij nog vanuit 

deze Stichting daarna gaan zij op 

in de WMO Adviesraad (WAR) 

van de gemeente De Bilt. Zij blij-

ven zich op die plek uiteraard in-

zetten voor dezelfde doelen. De 

WAR adviseert het college van B 

& W van de gemeente De Bilt ge-

vraagd en ongevraagd over zaken 

die de beleidsterreinen van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO) aangaan. Veel doelgroepen 

zijn via de leden van de raad verte-

genwoordigd. 

Inclusief denken

Wethouder Herman Mittendorff 

heeft samen met de andere wet-

houders en de burgemeester al eens 

meegedaan aan een eerdere sessie. 

Betrokken bij het onderwerp kwam 

hij even langs om een inleidend 

praatje te houden. Hij sloot af met 

de woorden: ‘Als gemeente hebben 

wij de taak om bij nieuwe plannen 

ook of juist rekening te houden met 

mensen met een beperking’. Bij dit 

zogenaamde inclusief beleid wordt 

vanaf het begin rekening met ie-

dereen gehouden. Het doel hierbij 

is dat alle inwoners op een gelijk-

waardige manier deel kunnen ne-

men aan de samenleving. Job Haug 

was uitgenodigd om iets te vertellen 

over dit inclusief denken. Hij heeft 

23 jaar gewerkt bij Bouw Advies 

Toegankelijkheid ‘BAT’’. Dit BAT 

is inmiddels door bezuinigingen bij 

de Provincie gestopt, maar alle in-

formatie die zij op hebben gedaan 

is nog wel te zien op de website 

www.batutrecht.nl Een belangrijk 

punt in zijn verhaal was om iemand 

binnen het ambtenarenapparaat 

daadwerkelijk verantwoordelijk te 

maken voor het maken van inclu-

sief beleid. ‘Bij elk project moet 

hij dan direct kijken of er inclusief 

beleid is ontwikkeld. Er moet wel 

pragmatisch naar gekeken worden, 

soms kan het niet en dat moet je dan 

ook samen vaststellen’. 

Ervaren

Bij de receptie op het gemeente-

huis stonden een aantal gewone 

rolstoelen en één electrische rol-

stoel klaar. Mensen van het Rode 

Kruis, het Gehandicaptenplatform, 

en Welzorg stonden klaar om te 

begeleiden. Het parcours dat af-

gelegd moest worden had alles in 

zich. Eerst een kleine verhoging op 

van het nieuwe deel naar het oude 

deel met aan het eind een druk-

knopje dat in verbinding staat met 

de balie. Zij alleen kunnen de deur 

ontsluiten. Even blijven staan op de 

steile helling dus. Vervolgens door 

het oude gedeelte naar buiten en 

de redelijk steile helling af naar de 

parkeerplaats met grind. Daar een 

rondje draaien om een pilon en ver-

volgens naar de Rode Kruis bus om 

te ervaren hoe het is om via de lift 

in de auto te belanden. Daarna weer 

terug naar de balie. - Zwaar was de 

afgehele reactie.- Binnen was het 

ook mogelijk om te ervaren hoe het 

is voor mensen met longproblemen 

om trappen te moeten lopen. Daar-

toe diende men te ademen door een 

rietje met in de neusgaten elk een 

watje. Duidelijk was dat het dan 

niet heel snel gaat. Ook waren er 

brillen waardoor de omgeving niet 

of niet goed is waar te nemen. Met 

een blinden stok kon een stokje ge-

lopen worden. Belangrijk is dat er 

punten zijn waaraan zij zich kunnen 

oriënteren. In dit geval het randje 

groen en het asfalt.

Speeddaten

Binnen was het mogelijk om in 

gesprek te gaan met een ervarings-

deskundige in een rolstoel en met 

iemand die zich inzet voor de be-

langen van mensen met een ver-

standelijke beperking. Beiden toon-

den aan dat het belangrijk is om 

te luisteren naar mensen die erbij 

betrokken zijn. Zij konden zorgen 

voor een aantal eye openers. John 

van Ardenne was namens de ge-

meente betrokken bij de organisatie 

en gaat samen met de leden van het 

platform naar aanleiding van de ter 

plekke ingevulde evaluatieformu-

lieren zich beraden op mogelijke 

vervolgstappen. 

Ambtenaren ervaren handicaps
door Marijke Drieenhuizen

Op initiatief van het Gehandicaptenplatform De Bilt en in samenwerking met de gemeente 

hebben twaalf ambtenaren onder andere aan den lijve ondervonden hoe het is om een handicap 

te hebben. Door zelf plaats te nemen in een rolstoel en een parcours af te leggen, door het lopen 

met een blindenstok en door te speeddaten met ervaringsdeskundigen hebben zij ervaringen 

opgedaan die meer zeggen en beter onthouden worden dan door er alleen over te praten. 

Twaalf ambtenaren aan den lijve ondervonden hoe het is om een handicap 

te hebben. (foto Peter Nieuwendijk)

De verbindende gemeente
In De Bilt wordt door kerken, bedrijven, organisaties, wijkraden, buurt-

bewoners, veel gedaan om het samenleven van burgers te optimaliseren 

en mensen bij elkaar te brengen. Allerlei initiatieven worden er geno-

men op het vlak van participatie, zorgverlening, betrokkenheid, duur-

zaamheid en leefbaarheid. Tegelijk is het voor veel burgers onbekend 

wat er zoal op dit vlak gebeurt. Ook de kans om van elkaars ervaringen 

met activiteiten en initiatieven te leren ontbreekt vaak.

Het Platform Respectvol Samenleven wil daar verandering in brengen 

met het organiseren van een symposium over ‘De verbindende gemeen-

te’ op woensdag 20 november a.s. Zij doet een oproep aan organisaties, 

wijkraden, buurtclubs om aan dit symposium bij te dragen en elkaar 

te stimuleren met nieuwe gedachten en voorstellen. Het gaat daarbij 

dus niet slechts over informatie over de eigen organisatie, maar om de 

vraag hoe een werkwijze inspeelt op wezenlijke menselijke behoeften 

van cliënten of participanten.

Samenhang

Plaatsgenoot Dr. Bijl, adjunct directeur van het Sociaal Cultureel Plan-

bureau, zal spreken over de sociale samenhang in gemeenten. Daarna 

geven 6 organisaties verdeeld over twee sessies een presentatie van max. 

10 minuten. Elke organisatie maakt daarin duidelijk welke bijdrage 

men geeft aan het verbindend element in onze gemeente. Na elke sessie 

is er gelegenheid om onder leiding van burgemeester Arjen Gerritsen te 

reageren/vragen te stellen. Andere organisaties die zich ook uitgedaagd 

voelen, kunnen hun bijdragen op een ‘ muurkrant’  aanbrengen. Deze 

bijdragen worden bekeken en bediscussieerd in de pauze. Een vertegen-

woordiger van elk van die organisaties is aanwezig. Aan het eind van dit 

symposium streeft men naar het aanbieden van een ‘ Manifest voor de 

burger’.  Het Symposium wordt gehouden op woensdag 20 november in de  

Mathildezaal van het Gemeentehuis Aanvang: 19.30 uur. Aanmelden kan 

via Ada van Dis tel.: 030 2284973, email: a.vandis@vvsowvt.nl [HvdB]

Martine Eggen en Frans van Beek verzorgen de themabijeenkomst.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

We hebben weer 
onze heerlijke 
hertenbiefstuk! 

6 halen / 5 betalen

3 biefstukjes
4 schnitzels 
6 Tartaartjes

6.-
6.-
6.-

Grillworstsalade
Ei-bieslook salade 
Filet Americain

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Boerenham
Kipfilet van ‘t huis
Rosbief 3x 100

gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 24 oktober 
t/m woensdag 30 oktober

Schouderkarbonade

Haaskarbonade

Ribkarbonade

Runderschnitzels
naturel of gemarineerd

VOOR DE ECHTE LIEFHEBBERS!

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

VERSGEBRANDE 
PINDA- ROZIJNENMIX

HEERLIJKE OOSTENRIJKSE 
BERGKAAS

VERSGEBRANDE 
CASHEWNOTEN 100

gram 1.25 500
gram 4.98

100
gram 2.98

100
gram 1.00500

gram 5.98

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

Wilt u onze extra  

aanbiedingen online 

ontvangen? Download 

dan nu de xxiyo
u app. 

Kies ons als winkel en u 

profiteert direc
t van 

onze aanbiedin
gen!

Naturel of gezouten

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten en 
rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70
     o.a. boerenkool, zuurkool en hutspot!

Vers van de Traiteur
Makkelijk en nu voordelig 

Japanse  - Biefstuk
- Kip
- Zalm
- Groenten

MET NOEDELS OF RIJST

________________________ 100 GRAM 1,25

Zaterdag verse sushi!!!

Vers gesneden

Ananas
VOLLE BAK

 

Kiwi’s Gold
10 STUKS

Super Stunt 

Grote Hollandse
Bloemkool      NU

Vers gesneden

Andijvie __________400 GRAM 0,99
 

Goudreinetten
___________________  HÉÉL KILO 0,99

Pasta met kip en 
paddestoelen ____100 GRAM 0,99

MAANDAG 21, DINSDAG 22 
EN WOENSDAG 23 OKTOBER

- Volop specialiteiten 
   uit Brussel ...
- nieuwe oogst
   Spaanse Mandarijnen

heerlijk zonder pit!!!

0,99 1,990,49
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erlagelaan

Leyenseweg

Berla
gelaan

Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

Kortings

weken 
bij Hoogvliet

30%
korting

40%
korting

50%
kortingMEGASCHERPE

KORTINGEN! 50%
korting

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 23 t/m dinsdag 29 oktober 2013

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg

Acties zijn geldig in de Hoogvliet supermarkt aan de

Leyenseweg 127 (bij zwembad Brandenburg)

Heineken
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter

12.99

7.9999

24 fl esjes

Per liter 1.11

Roosvicee MultiVit, 
50/50 of Fruitig drankje
Pak 1.5 liter
van: 1.19 - 1.49

voor: 0.59 - 0.74

Hollandse bospeen
Per bos

0.6969

per bos

EXTRA GROENTEN AANBIEDING

Grote Vogelshow

Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven 

organiseert van vrijdag 1 tot en met 

zondag 3 november een grote vo-

gelshow. Op deze show zullen ca. 

400 vogels van de meest uiteenlo-

pende soorten en kleuren te bewon-

deren zijn. Aan deze show nemen 

ook vogelliefhebbers uit partnerstad 

Coesfeld deel. 

Door een zevental keurmeesters 

zullen de vogels vooraf op vrijdag 1 

november worden gekeurd op onder 

andere kleur, vorm, grote en condi-

tie. De vogelshow wordt gehouden 

in gebouw De Harmonie aan de 

Jasmijnstraat 6B te De Bilt. De ope-

ningstijden zijn vrijdag 1 november 

van 19.30 tot 22.00 uur, zaterdag 2 

november van 10.00 tot 17.00 uur 

en zondag 3 november van 10.00 tot 

15.00 uur. De toegang is gratis. Er is 

een verkoopklasse aanwezig.

Met de boswachter  

door vier seizoenen

Op maandag 4 november geeft bos-

wachter Jan Huttinga voor de AN-

BO-afdeling De Bilt een lezing over 

wat er leeft in het Kroondomein 

‘Het Loo’. Kleine insecten, mossen, 

planten, reptielen, bomen en de gro-

te dieren. De vier seizoenen, zomer, 

herfst, en na de pauze, de winter en 

de lente zullen worden behandeld. 

Passende muziek en dierengeluiden 

maken de serie compleet. De lezing 

zal worden gehouden in Zalencen-

trum ‘De Schakel’, Soestdijkseweg 

Zuid 49B te De Bilt. Aanvang om 

14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. 

Ook niet leden zijn van harte wel-

kom op deze middag. Voor meer 

info: 030 2253588.

Zingen voor de Geesina

Op woensdag 6 november is er on-

der de titel ‘Zingen voor de Geesi-

na’ weer een beneietconcert t.b.v. 
exploitatie en het onderhoud van 

deze molen in Groenekan. Het con-

cert vindt plaats ten huize van de fa-

milie Verholt aan de Groenekanse-

weg 126 en begint om 20.00 uur. Er 

wordt een gevarieerd programma 

gebracht van klassiek vocaal tot 

jazz, alles gebracht door Groene-

kanse musici. Dit keer zal ook de 

bekende zangeres Eva Schuurman 

een aantal liederen zingen. Zij is 

een telg uit het bekende molenaars-

geslacht Schuurman. Meer info en 

kaarten bij Ineke de Boorder tel. 

030 211845 of per e-mail inekede-

boorder@hotmail.com.

Bibliotheek zoekt  

lokale schrijvers

Zaterdag 23 november organiseert 

De Biltse Bibliotheek een Schrij-

versmarkt. Op deze dag vindt ook 

de Open Dag van Het Lichtruim 

plaats aan de Planetenbaan in Bilt-

hoven, de nieuwe locatie van o.a. 

de Bilthovense vestiging van de 

Bibliotheek en Kunstenhuis De 

Bilt. Inmiddels zijn al veel lokale 

schrijvers voor deze markt bena-

derd maar wellicht is niet iedereen 

bereikt. Bent u schrijver of illus-

trator en is er werk van u in druk-

vorm verschenen neem dan contact 

op met de bibliotheek. U wordt van 

harte uitgenodigd om aanwezig te 

zijn op de schrijversmarkt. Meer in-

formatie: Jantsje de Boer, jdeboer@

ideacultuur.nl of 030 6986572.
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€ 5,95

Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Het 4e mapje ‘Balans in kunst’ is uit.

Kunst kaarten

Ayla Corstanje-Uncu

Ernest Joachim

Martin Klopstra

Irma van Koningsbruggen-Pruis

Lia Koster

Ageeth van den Oever

Daniëlle Orelio

Marian van Puyvelde

Ansèl Sandberg

Fred van de Siepkamp

Dominiek Steinmeijer

Marcel Timmers

Auke Wassenaar

Eric van Wattum

Rolf Wolters

15x Balans in kunst

En net als ‘Katten Kunst’,  ‘Dieren 
Kunst’ en ‘ Kunst in beweging’ 
verkrijgbaar bij: 

Vierklank

Bianca's nail Fasion
Herfstaanbieding

25% korting 
op alle 
behandelingen
Manicure behandeling van: € 15,- voor  € 11,25
Nieuwe set acryl/gelnagels van: € 45,- voor € 33,75
Opvullen acryl/gelnagels van: € 35,- voor  € 26,25
Gelpolish van: € 25,- voor € 18,75

French manicure of nail art gratis bij de behandeling

Voor info bel 06-50839418

GRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 

TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

GRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 

TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

* Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! 

Combineren uit verschillende TC TEN CATE 

collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks 

en bepaalde seizoenscollecties. 

Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

8 weken lang
vrijdag & zaterdag

20%
jubileumkorting
op alle drogisterij- en 

parfumerieartikelen

en de hele week 
20% korting
in de nagelstudio en 

schoonheidssalon
Jubileumkorting loopt tot 27-11-2013. Korting niet geldig 

op geneesmiddelen, cadeaubonnen en lopende acties.

AAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR

  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  

baby • meisje • jongen • geboortekaartjes baby • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • • kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes 
• kraamvisite • luiers • l esje • speen • 
voeding • beschuit met muisjes • baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • 
GEBOORTEKAARTJES

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

Kaiserbroodjes 4 + 1 gratis
·         Nieuw !  Appel-abriko-
zen kruimeltaartje € 5,95

Kaiserbroodjes
4 + 1 gratis

Gevulde
speculaasstaaf

nu € 3,95

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

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

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
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advertentie

Eerder dit jaar werd een Stichtings-

bestuur Beheer Dorpshuis geïnstal-

leerd. Ronald Niehaus is voorzit-

ter, David Vermeulen verzorgt het 

secretariële gedeelte en het beheer 

van de penningen is aan Adriaan 

Hoogendoorn toevertrouwd. Deze 

laatste heeft als huidig beheerder 

de gehele geschiedenis van het 

dorpshuis meegemaakt: ‘In de-

cember 2005 werd het Dorpshuis 

aan de Dennenlaan in Hollandsche 

Rading van de ene op de andere 

dag gesloten. Oorzaak zou zijn de 

slechte staat van onderhoud. Vol-

gens toenmalig wethouder Haak 

liepen bezoekers en gebruikers te-

veel risico. Vlak naast het Dorps-

huis was negen jaar geleden een 

nieuwe kinderopvang gerealiseerd. 

Volgens de wethouder zat een op-

knapbeurt van het dorpshuis al lan-

ger in de pen. Toen de werkzaamhe-

den daarvoor in gang werden gezet, 

bleek pas echt in wat voor slechte 

staat van onderhoud het Dorpshuis 

verkeerde. Het pand vertoonde 

een aantal ernstige gebreken die 

niet zomaar met een opknapbeurt 

te verhelpen zouden zijn, aldus de 

wethouder’.

Later

Drie maanden later verklaarde het 

toenmalig college dat Hollandsche 

Rading binnen twee maanden een 

nieuw dorpshuis zou kunnen heb-

ben, maar dan moesten omwonen-

den niet te grote principiële bezwa-

ren inbrengen tegen deze tijdelijke 

huisvesting. Het Biltse gemeente-

bestuur besloot zo snel mogelijk 

containerbouw werd neergezet op 

het trapveldje achter de school. 

Deze mocht er volgens de bouw-

vergunning dan maximaal vijf jaar 

staan. De wethouder ging er daar-

bij van uit dat circa twee jaar later 

een heel nieuw eigentijds dorpshuis 

voor Hollandsche Rading zou zijn 

gebouwd. Er werd onderzoek ge-

daan naar de meest geschikte lo-

catie en inwoners van Hollandsche 

Rading kregen de gelegenheid mee 

te denken over de plaats en uitvoe-

ring van het nieuwe dorpshuis.

Architect

Michiel van Oudbroekhuizen is 

projectleider van de gemeente De 

Bilt: ‘Medio 2011 kreeg Mulders 

vandenBerk Architecten de op-

dracht om een nieuw dorpshuis te 

ontwerpen in Hollandsche Rading. 

De gemeente had drie architecten-

bureaus uitgenodigd hun visie te 

presenteren voor het nieuwe dorps-

huis. De selectiecommissie, be-

staande uit vertegenwoordigers van 

omwonenden, gebruikers van het 

dorpshuis en de gemeente, sprak de 

voorkeur uit voor het ontwerp van 

Mulders vandenBerk. Het ontwerp 

sluit volgens de architecten aan op 

de woningen in Hollandsche Ra-

ding. De gevel van het dorpshuis 

wordt, net zoals de omliggende 

huizen, gemaakt van donkerkleu-

rige bakstenen. De noordzijde van 

het gebouw is geheel gesloten om 

overlast te voorkomen. Het dorps-

huis zal bestaan uit twee geschei-

den zalen, die ook samengevoegd 

kunnen worden’. 

Ideeën

Het nieuwe stichtingsbestuur be-

reidt zich nu voor op de aanstaande 

opening in januari 2014. Ronald 

Niehaus: ‘Over de wijze waarop 

dit zal gaan plaatsvinden wordt nog 

nagedacht. Wij horen graag van 

Hollandsche Radingers over hun 

ideeën en voorstellen. Ook willen 

we graag een soort belangstelling-

registratie opzetten: wie denkt in 

het nieuwe jaar wanneer en waar-

voor gebruik te gaan maken van 

het Dorpshuis. Incidenteel of met 

een bepaalde frequentie. Ook den-

ken we aan allerlei activiteiten, bij-

voorbeeld crea- en fi lmmiddagen, 
sport- en/of andere jeugdactivitei-

ten. Daarbij hebben we natuurlijk 

ook hulp, steun en aanmelding 

nodig van andere(n) vrijwilligers. 

Het mailadres van het dorpshuis is: 

dorpshuishr@gmail.com’.

Dorpshuis belangrijke sociale schakel
door Henk van de Bunt

Het dorpshuis fungeert ook in Hollandsche Rading als een belangrijke schakel

in het sociale leven. Het biedt ruimte aan uiteenlopende activiteiten voor jong en oud. 

Het dorpshuis is nu gehuisvest in een porto cabin. Inmiddels is men gestart met de bouw van 

een nieuw dorpshuis op de locatie van het eind 2005 plotseling gesloopte oude dorpshuis. 

Naar verwachting zal eind januari 2014 de offi ciële opening plaatsvinden.

V.l.n.r. Michiel van Oudbroekhuizen, Adriaan Hoogendoorn en Ronald 

Niehaus.

Voorzitter Hanneke Brosie ver-

welkomde de wethouders Bert 

Kamminga en Arie-Jan Ditewig en 

noemde de aanwezigheid van ge-

meenteraadsleden, projectleiders, 

wijkagenten en BOA’s. Wethouder 

Wijk- en Dorpsgericht werken Bert 

Kamminga: ‘Als gemeente zijn we 

actief in wijken en dorpen. Daarmee 

werken we in uw leefomgeving. We 

willen dat wat we doen nog beter 

aan laten sluiten bij de behoefte van 

de verschillende wijken en dorpen. 

Bewonersgroepen komen regel-

matig met elkaar in gesprek; laatst 

alweer voor de vijfde keer. Tijdens 

die avond hebben de vele aanwezi-

gen thema’s benoemd die voor hen 

belangrijk zijn zoals communicatie, 

veiligheid en wederkerigheid’. Alle 

drie de aspecten zouden deze avond 

ruim de aandacht krijgen. 

Ontwikkelen

Wethouder Arie-Jan Ditewig wees 

er op, dat de wijk De Leijen zich 

blijft ontwikkelen: ‘Op dit mo-

ment zijn er ruim 2500 woningen. 

Een tunnel onder het spoor aan de 

Leijenseweg is een lang gekoes-

terde wens van zowel de inwoners 

van De Leijen als van de gemeente. 

Het voorlopig ontwerp is 27 juni 

door de raad vastgesteld en de on-

derdoorgang gaat er op de kortst 

mogelijke termijn komen’. Ditewig 

noemde verder de ontwikkelingen 

rond de rotonde Massijslaan en 

de gang van zaken betreffende De 

Leijen Zuid en de Rembrandtlaan 

uit de hoeveelheid projecten die al-

lemaal in De Leijen in uitvoering 

gaan. Dinsdag 15 oktober tekent de 

Scholtens Groep voor het ontwik-

kelen van 12 woningen in het pro-

ject ‘De Leijen Zuid’. Dit betekent 

dat er weer een grote stap wordt ge-

zet in de realisatie van het project. 

Rotondes en onderdoorgang

Projectleider Mickel van Kordelaar 

informeerde over de grootste wens 

van de bewoners uit De Leijen: ‘De 

spoorwegovergang aan de Leijen-

seweg in Bilthoven is al jaren on-

derwerp van gesprek. Het college 

van B&W, de gemeenteraad, het 

Bestuur Regio Utrecht (BRU), het 

Rijk en de beheerder van het spoor, 

ProRail hebben allen een grote bij-

drage geleverd om realisering van 

een onderdoorgang mogelijk te 

maken. De onderdoorgang krijgt 

twee rijbanen en aan één zijde een 

strook voor fi etsers en voetgangers 
in beide richtingen. Om de tunnel in 

de kunnen passen in de huidige situ-

atie en de verkeersafwikkeling in de 

directe omgeving te optimaliseren, 

komt er een rotonde op de kruising 

van de Leijenseweg met de Tweede 

Brandenburgerweg en een rotonde 

op de kruising van de Leijenseweg 

met de Massijslaan. Daarnaast komt 

er een bypass, die vanaf de nieuw 

te realiseren rotonde langs de onder-

doorgang loopt, voor de politie en de 

brandweerkazerne langs en vervol-

gens afbuigt over de onderdoorgang 

en richting Hoogvliet. Deze weg 

wordt aangelegd ter vervanging van 

de huidige ontsluiting van de Anne 

Franklaan op de Leijenseweg zodat 

zowel de woonwijk als de bedrij-

ven die aan de zijde langs het spoor 

liggen goed bereikbaar blijven. De 

aanleg van de onderdoorgang start 

naar verwachting eind 2014’.

De avond van De Leijen
door Henk van de Bunt

Maandag 14 oktober organiseerde Stichting Wijkraad De Leijen haar jaarlijkse informatieve 

bewonersbijeenkomst. De recreatiezaal van Zorgcentrum De Bremhorst was met

zo’n 175 omwonenden zeer goed gevuld. Het hoofdthema voor de avond was de

infrastructuur, bouw en veiligheid in De Leijen tijdens de vele projecten die

de komende jaren in deze wijk zullen plaatsvinden. 

Projectleider Mickel van Kordelaar praat het talrijk opgekomen publiek 

bij over de onderdoorgang aan de Leijenseweg. 

Woningen voor De Leijen Zuid

Dinsdag 15 oktober tekende de Scholtens Groep voor het 

ontwikkelen van 12 woningen in het project ‘De Leijen Zuid’. 

Daarmee krijgt ook het tweede deel van het plan in De Leijen 

concrete invulling. Dit betekent dat er weer een grote stap 

wordt gezet in de realisatie van het project De Leijen Zuid. 

‘De gemeente is blij, dat Scholtens Groep het project nu compleet maakt 

en prijst zich gelukkig met een ontwikkelaar die in deze tijd een plan heeft 

dat goed aansluit bij de locatie. Er worden minder woningen ontwikkeld 

dan voorheen gepland. Daardoor ontstaat er een betere aansluiting op het 

groen en de bosrand’, aldus wethouder Arie-Jan Ditewig. Volgens de ont-

wikkelaar, die onderzoek heeft verricht naar de afzetmogelijkheden van de 

woningen, vervullen de jaren ‘30 woningen uit het plan een behoefte op 

de woningmarkt.

Procedure

De gemeente start de bestemmingsplanprocedure en gelijktijdig de proce-

dure voor de aanvullende welstandscriteria als aanvulling op de welstands-

nota. Beide documenten worden 

vanaf 23 oktober ter inzage gelegd 

zodat belanghebbenden erop kun-

nen reageren. De verwachting is 

dat de stukken in het eerste kwar-

taal van 2014 in de gemeenteraad 

worden behandeld. Ondertussen 

gaat Scholtens Groep aan de slag 

met de verkoop van de woningen 

en het verder ontwikkelen van het 

daadwerkelijke bouwplan. 

Na de ondertekening met Scholtens Groep overhandigde directeur 

Guido Scholtens aan een wethouder Arie-Jan Ditewig een boek. (foto 

afd. Communicatie gemeente De Bilt)

www.arttraverse.nl

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

22 sept. | 12 nov. 2013

TEKENINGEN
GRAFIEK EN 
KERAMIEK
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C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212

SPAAR VOOR

KEIHARDE
KORTING

OOK BIJ LOKALE
TOPWINKELS

UW VOLLE SPAARKAART LEVERT OOK KORTING OP BIJ

10 LOKALE TOPWINKELS
Apotheek Maertensplein
Atelier Wol & Zijde
Drogisterij Van Rossum
Hairdesque
Hubo
Kok Stomerij en Lederwaren
Karin van der Willigen
Las Flores
Nagel Fashion
Vink Witgoed

ÉN 19
LANDELIJKE
KETENS
Uw volle kaart is direct 5 euro waard bij alle 
deelnemende winkels. Zowel lokaal als landelijk. 
Zie voor de landelijke actievoorwaarden de achterzijde 
van de spaarkaart en let op eventuele afwijkende 
voorwaarden van lokale deelnemers.
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‘Je merkt pas goed hoe erg het is als 

de marine er niet is. Daar gaat het 

boek over’, aldus Anne Doedens 

bij de presentatie ‘Tromp en de 

De Ruyter hadden ruzie met elkaar 

waardoor een groot aantal Engelse 

schepen kon opvaren en tussen de 

150 en 170 schepen in brand zet-

ten.’ Doedens vertelt wat hij en Jan 

Houter bij hun onderzoek ontdek-

ten en over de betekenis van Vlie-

land en Terschelling in de zeven-

tiende eeuw. ‘Het werd een verhaal 

dat is gebaseerd op veel onderzoek 

in stofige archieven.’ Hij ziet het 
als een waarschuwing voor wat er 

kan gebeuren als je de marine niet 

serieus neemt.

Waarheid

‘Deze grootste maritieme ramp ooit 

in Nederland, vond op 19 en 20 au-

gustus 1666 plaats, maar we weten 

er niets van’, vertelt Jan Houter. Op 

het moment van de ramp lag een 

groot deel van de Nederlandse han-

delsvloot voor anker in Vlieland. 

‘Vlieland bleef gespaard, maar 

West-Terschelling werd platge-

brand. De wraak, de Tocht naar 

Chatham onder leiding van Michiel 

de Ruyter, is overal beschreven. 

Maar hoe konden de Engelsen zo-

maar opvaren naar Vlieland en Ter-

schelling. Wij hebben de waarheid 

boven water gehaald. Ik durf te zeg-

gen dat we na intensief speurwerk 

nieuwe Nederlandse geschiedenis 

hebben teruggevonden. We hopen 

dat ons boek mag leiden tot een her-

waardering van ons nationale verle-

den’, aldus Houter. Anne Doedens 

en Jan Houter bieden viceadmiraal 

Matthieu Borsboom vervolgens het 

eerste exemplaar van het boek aan.   

Admiraal

Voordat Jan Peter Balkenende de 

Admiraalslezing uitsprak hield dr. 

Anita van Dissel van de Rijksuni-

versiteit Leiden een lezing onder de 

titel: Zicht op zee. Het Strijkje van 

de Marinierskapel der Koninklijke 

Marine verzorgde de muzikale om-

lijsting. ‘Het maritieme DNA – de 

duurzame kracht van Nederland’, 

was de titel van de Admiraalsle-

zing. Balkenende zette de toehoor-

ders behoorlijk op het verkeerde 

been toen hij zei: ‘Toen ik acht jaar 

was bracht ik met de familie een 

vakantie door op Ameland. Toen ik 

naar de zee keek en de schepen zag, 

zei ik dat ik admiraal wilde wor-

den.’ Het bleken niet zijn woorden, 

maar die van de inmiddels 98-jarige 

oud-premier Piet de Jong te zijn, 

een marineman in hart en nieren, 

waar Balkenende veel bewondering 

voor heeft. 

Innovatie

Rode draad van de lezing was de 

positie van Nederland in de wereld 

en de rol die de marine daarin al 

525 jaar speelt. Balkenende noemt 

de nieuwe patrouilleschepen een 

prachtig staaltje van innovatie. 

‘Topkwaliteit waarmee de Konink-

lijke Marine ons land in de maritie-

me wereld in de kijker heeft gezet 

en waarvoor in het buitenland veel 

belangstelling is.’ 

De antipiraterijmissies van de 

NAVO en de Europese Unie, waar-

aan ook de Koninklijke Marine 

een bijdrage levert, noemt hij geen 

overbodige luxe. ‘Het feit dat de 

Nederlandse marine in 2012 in  

totaal 34 piraten heeft aangehou-

den tegen wie vervolging is inge-

steld, vervult mij eerlijk gezegd  

met trots.’

Boekpresentatie bij 
Admiraalslezing in Rijksmuseum

door Guus Geebel

In het Rijksmuseum in Amsterdam nam viceadmiraal en commandant der Nederlandse 

zeestrijdkrachten Matthieu Borsboom op 16 oktober het boek ‘1666: de ramp van Vlieland en 

Terschelling’ in ontvangst. De auteurs Jan Houter en Anne Doedens reikten hem het eerste exemplaar 

uit bij de tweejaarlijkse Admiraalslezing. Die werd dit keer uitgesproken door Jan Peter Balkenende.

Viceadmiraal Matthieu Borsboom ontvangt het eerste exemplaar.

Dit wapenschild in het Rijksmuseum van de Engelse koning Charles II 

sierde de achtersteven, de spiegel, van het Engelse vlaggenschip Royal 

Charles. Het schip werd in 1667 door de Nederlanders veroverd. 

Opfriscursus
voor automobilisten

Om inwoners de gelegenheid te geven kennis en kunde als ervaren au-

tomobilist ‘bij te scholen’ organiseert VVN Afdeling De Bilt de zgn. 

BROEM (Bewustwording Rijgedrag Ouderen En Medeweggebrui-

kers). Deze cursus wordt gegeven op maandag 28 oktober in De Bilt, 

locatie De Duiventil in samenwerking met Gemeente De Bilt, Stichting 

Mens De Bilt en Autorijschool Doornenbal uit Maartensdijk 

De cursus bestaat uit 3 onderdelen: a) theorie over de verkeersregels, b) 

rijden in de eigen auto met een ritadviseur en c) ogen-, reactie- en ge-

hoortest. Kandidaat-deelnemers dienen ingezetenen van deze gemeente 

te zijn, minimaal de leeftijd 50 jaar hebben en een geldig rijbewijs te 

bezitten. Bij de auto moet naast een WA-verzekering ook een inzitten-

denverzekering zijn. 

Deelnemen

Men kan deelnemen van 9.00 tot 12.15 uur of van 13.00 tot 16.15 uur. 

Na aloop ontvangt men een naslagwerk en een bewijs van deelname. 
De eigen bijdrage is € 15,- per persoon. Zie ook: www.mensdebilt.nl 

Aanmelden kan persoonlijk, schriftelijk of telefonisch bij de Stichting 

Mens, locatie Duiventil, Jasmijnstraat 6, De Bilt; tel. 030 2203490. 

Bremhorst-arts stopt
Jan van Leer heeft, na twintig jaar huisarts bij Huisartsenpraktijk Pro-

vostlaan in Bilthoven te zijn geweest, onlangs afscheid genomen van-

wege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Van Leer was 

eerst zeventien jaar huisarts in Noord Limburg. Het was een doelbe-

wust keuze om op zijn 45ste naar Bilthoven te komen. Van Leer heeft 

onder zijn patiënten veel ‘fans’ : ’Dat komt waarschijnlijk door mijn 

visie op dit beroep: eerst de ander, dan jijzelf, en opkomen voor de 

kwetsbare groepen. Ik heb mijn opleiding gevolgd aan de medische 

faculteit in Rotterdam, waar men zeer mensgericht was. Ik vind het 

niet gemakkelijk om nu met pensioen te gaan, maar de werkdruk is te 

groot geworden. Ik mag nog vier jaar in de zorg werken, en dat zal ik 

zeker doen. Ik weet nog niet precies wat, maar de zorg voor kwetsbare 

groepen als ouderen en dementerenden, trekt me het meest’.

(Joke Ruiter)

Afgelopen donderdag nam van Leer afscheid van de bewoners en 

personeel van woon en zorgcentrum De Bremhorst. 

Op dinsdagavond 29 oktober orga-

niseert De Woudkapel vanaf 19.30 

uur een poëzieavond waarop lo-

kale dichters voorlezen uit eigen 

werk en in gesprek gaan. Gitarist 

Henk Jagtenberg zorgt voor muzi-

kale intermezzo’s, Marieke Verhoef 

presenteert de avond en Wendy de 

Graaff verzorgt een aantal inter-

views. 

Tijdens deze sfeervolle avond kun-

nen de deelnemers nader kennis 

maken met het werk van onder 

andere Els van Stalborgh, Inge 

Gorris, Wyneke van Nouhuys en 

Meindert Boersma. De Bilthovense 

Boekhandel is aanwezig met een 

verkooptafel (maar zonder pinau-

tomaat) met verschillende bundels, 

waaronder, naast werk van de dich-

ters die aan het woord komen, ook 

hun ‘aanraders’.  

De Woudkapel bevindt zich op de 

hoek van de Sweelincklaan en de 

Beethovenlaan in Bilthoven Noord.

Poëzie in De Woudkapel

Meindert Boersma
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Vakantie aanbieding: voor de thuisblijvers. Dagelijks vers!

VERSE VARKENSHAAS ................... 500 GRAM € 7,25

Met o.a. varkenshaas, roomsaus, champignons & bospaddenstoelen

VARKENSHAAS .................................... 500 GRAM € 7,50

Bakken als biefstuk. 

Lekker mals en heerlijk gekruid en gemarineerd

NAJAARS STEAKS .................................. 4 STUKS € 7,00

Ouderwets lekker om te stoven. Wie kent ze niet?

MAGERE RUNDERSTOOFLAPJES .. 500 GRAM € 4,98

Uit onze panklaarhoek: om zelf te braden

SLAGERS GEHAKT BALLEN........... 3 STUKS € 3,75

Uit onze specialiteitenhoek:

met o.a. kipfilet, chorizo, kaas & kruidenolie

POLLO MILANO ...................................100 GRAM € 1,45

Voor de liefhebbers: met een klein beentje. Lekker gemarineerd

LAMSBOUTSCHIJVEN .....................100 GRAM € 1,75

Uit onze wildhoek: iets bijzonders. 

Lekker met onze rode wijn kaneelsaus

HERTENHAAS TOURNEDO .........100 GRAM € 4,75

Gekruid & gezouten. Met groenten gevuld dus smullen maar

BOEREN HERFSTGEHAKT .......... 500 GRAM € 4,98

Uit onze traiteurhoek: met o.a. kipdijfilet, groente & een heerlijke 

saus. Lekker met rijst of puree

KIP PEPACCO .........................................100 GRAM € 1,00

Gemak in de vakantie: alleen maar warm maken. Lekker gekruid

SPARERIBS ................................................100 GRAM € 0,99

Met o.a. varkenshaas, parmaham, courgette, katenspekreepjes

& bosuitjes. Ca. 20 minuten in de oven op 160°C

HERFST SLEETJE ..................................100 GRAM € 1,50

Voor op de boterham. Smelt op de tong

HAM VAN HET HUIS .........................100 GRAM € 2,25

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 26 oktober. Zetfouten voorbehouden.

ECHT ALLE OPELS
ZIJN WELKOM.

Kijk voor meer informatie en aanbiedingen op www.stamopel.nl. 

Afspraak maken? Ga naar www.stamopel.nl of bel met ons 
Klant Contact Centrum op 030-2411515.

Opel doneert € 1 per aangeschaft Winterplan tijdens de NOTD.

Stam Opel Utrecht  Meijewetering 1, 3543 AA, (030) 241 15 15

Stam Opel Nieuwegein  Parkerbaan 12, 3439 MC, (030) 604 78 20

Stam Opel Bilthoven C. de Haasweg 88, 3721 TK, (030) 264 34 34

 @stamopel

 stamopeldealers

Volg ons op:

www.stamopel.nl

Zaterdag 2 november op de Nationale Opel Testdag.

Kom langs voor de GRATIS 18-PUNTENTEST

Studio Sunshine
in De Bilt heeft 

TE HUUR
een mooie ruimte voor een pedicure,

nagelstyliste of
schoonheidsspecialiste.

Voor info 030-2203084 
www.studiosunshine.nl

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

- Specials -
Hertenpeper met puree 
rode kool en stoofpeertje  € 12,50 

In de roomboter gebakken 
sliptongetjes  € 12,50

Zelfbediening in de oranje tent

Bij Johan & Esther groente & fruit

Dat scheelt een linke duit!

Iedere vrijdag op de markt in Bilthoven.

Handperen  1kilo € 1,-

Elstar appelen 1kilo € 1,-

Witlof  1kilo € 1,-

Hand pers-
sinaasappelen  1kilo € 1,-

aanbieding alleen geldig op vrijdag 25-10-2013

Nieuwstraat 100 – 3732 DP De Bilt   Tel. 030-220 2994

G. van der Meyden
Ambachtelijke Schoenmakerij

Al meer dan 30 jaar uw schoenmaker

Gecertificeerd schoenreparateur:

Nieuwstraat 100 - 3732 DP De Bilt  

Tel. 030 220 2994

  



 De Vierklank 11 23 oktober 2013

advertentie

Bij Van Rossum kunnen ook direct 

digitale foto’s worden uitgeprint en 

pasfoto’s gemaakt worden. Iedere 

twee weken zijn er scherpe DIO 

aanbiedingen en speciale buurtaan-

biedingen. Nog vijf weken vieren 

ze het 80 jarige jubileum met 20% 

korting op alle artikelen op vrijdag 

en zaterdag. Diezelfde jubileum-

korting geldt ook de hele week in 

de salon. De inzet is nog altijd om 

met de tijd mee te gaan en kansen 

te zien én te pakken. Maar ook hier 

komt de crisis om de hoek kijken. 

Het gaat niet slecht maar grote stap-

pen voorwaarts maken lukt even 

niet en iets rustiger aan gaan doen 

is ook geen optie. Om hetzelfde 

resultaat te behalen moet meer ge-

daan worden. 

Adviesfunctie

Joop van Rossum is duidelijk over 

het verschil tussen zijn zaak en an-

dere grote ketens die dezelfde arti-

kelen verkopen. ‘Wij adviseren de 

klant op een deskundige manier. 

Onze medewerksters zijn allemaal 

gediplomeerde drogisten en assis-

tent drogisten. Daarvoor hebben ze 

een opleiding doorlopen van twee 

jaar. Om het diploma geldig te hou-

den moet er elke drie jaar 60 punten 

worden gehaald met het succesvol 

doorlopen van bijscholingscursus-

sen. Door het continu bijscholen 

kunnen ze ook goed advies geven. 

Dat merkt de klant en mede daar-

voor komen ze bij ons’. Dat ook de 

prijs een belangrijk onderdeel van 

de keuze van de klant is beseft hij 

zich. ‘Wij hebben altijd aanbiedin-

gen en zijn vaak goedkoper dan 

grote ketens, dat weten nog steeds 

maar weinig mensen. Maar wij 

doen er alles aan om te voorkomen 

dat mensen soortgelijke artikelen 

buiten het dorp gaan kopen. Dat 

hoeft qua prijs echt niet’. 

Blijf in het dorp 

Joop en Jannie van Rossum zijn blij 

met alle winkeliers op het Maer-

tensplein. We maken er samen iets 

moois van. ‘Voor een klein dorp 

hebben we veel’. Voor de komende 

feestdagen is de actie al bekend: op 

alle cadeau’s vanaf 15 euro geldt 

een korting van 20% en het cadeau 

wordt mooi ingepakt. ‘Ook hier-

voor hoeven mensen het dorp dus 

niet uit’. 

Dio Van Rossum
viert 80 jarig jubileum

door Marijke Drieenhuizen

De oma van Joop van Rossum is tachtig jaar geleden begonnen met het bedrijf Van Rossum.

Nu runnen Joop en Jannie van Rossum een moderne Drogisterij Parfumerie met 

schoonheidssalon, zonnebank, pedicure en webwinkel.

Joop en Jannie van Rossum vieren 80 jaar Drogisterij en Parfumerie Van 

Rossum met een weekend actie met 20 % korting.

De actie is landelijk opgezet maar 

de Maartensdijkse C1000 vestiging 

heeft hem onder het motto ‘Je haalt 

het ook lokaal’ versterkt en uitge-

breid met 10 lokale winkeliers. 

Klanten ontvangen bij de C1000 in 

Maartensdijk bij besteding van elke 

5 euro een gratis cadeauzegel. Op 

een spaarkaart gaan 5 zegels. Een 

volle spaarkaart geeft 5 euro kor-

ting bij de deelnemende winkeliers 

bij aankopen boven de 25 euro. 

De korting is stapelbaar bij beste-

ding van minimaal 25 euro kan er 

1 kaart ingeleverd worden, bij een 

besteding van minimaal 50 euro 2 

spaarkaarten, bij 75 euro 3 kaarten 

enzovoort. Leuk voor het aanschaf-

fen van cadeau’s voor de komende 

feestdagen. De volle spaarkaarten 

zijn in te leveren tot 28 februari 

2014.

Je haalt het lokaal

De actie is landelijk maar Johan 

de Zeeuw heeft er een plaatselijke 

actie van gemaakt. De volle spaar-

kaarten zijn in te leveren bij: Apo-

theek Maertensplein, Atelier Wol en 

Zijde, Dio Van Rossum, Hairdes-

que, Hubo, Karin van der Willigen, 

Bloemen, boeketten en planten Las 

Flores, Nagel Fashion, Kok Stome-

rij en Lederwaren en Vink Witgoed. 

Johan de Zeeuw: ‘Wij werken net 

als alle andere Maartensdijkse win-

keliers hard aan om klanten vast 

te houden door goede kwaliteit te 

bieden tegen de juiste prijs. Als 

supermarkt hebben we vaak ac-

ties. Het is mooi dat deze actie zo 

ingezet kan worden dat plaatselijke 

ondernemers er voordeel van heb-

ben. In Maartensdijk is het aanbod 

van winkeliers nog steeds groot en 

heel divers. Toch gaan nog steeds 

veel mensen buiten het dorp bood-

schappen doen. Met dit motto - Je 

haalt het ook lokaal -, willen we 

ook hen over de streep trekken om 

eerst lokaal te kijken wat de moge-

lijkheden zijn. Wij hebben veel in 

het dorp laten we samen zorgen dat 

het zo blijft’. 

Nieuwe actie C1000 - Je haalt het ook lokaal -
door Marijke Drieenhuizen

Acties trekken klanten, dat is duidelijk. De C1000 actie met het gratis Boodschappenpakket

is net afgelopen, de pakketten kunnen nog 2 weken opgehaald worden en de volgende actie

start vandaag. Deze keer: sparen voor keiharde cadeaukorting.

Deze week start er weer een nieuwe actie bij de C1000 op het Maertensplein. 

Overeenkomst parkeergarage 

Melkweg getekend

Op 17 oktober jl. hebben de gemeente De Bilt en Woonstichting SSW 

een overeenkomst getekend voor de realisatie van een halfverdiepte 

parkeergarage met daarboven op een trapveldje in het project Melk-

weg. De garage met in totaal 26 parkeerplaatsen is bestemd voor de 

bewoners en gebruikers van het Lichtruim en voor personeel van kin-

deropvang ’t Mereltje. De garage wordt half verdiept gebouwd op de 

plek waar nu nog de Laurensschool (Wereldwijs) staat. Op het dak van 

de parkeergarage komt een openbaar trapveld waar straks naar harten-

lust gevoetbald kan worden. 

Woonstichting SSW werkt op dit moment het ontwerp nader uit. De ge-

meente zorgt ervoor dat de Laurensschool eind dit jaar wordt gesloopt. 

Naar verwachting start de bouw van de halfverdiepte parkeergarage in 

het voorjaar van 2014. Volgens planning is dan eind 2014 de opleve-

ring. De realisatie van een parkeergarage maakt deel uit van het project 

Melkweg. 

Wethouder Arie-Jan Ditewig en Ad van Zijl van Woonstichting SSW 

ondertekenen de overeenkomst. (foto Communicatie De Bilt)

Vermiste kinderen terecht 
via Burgernet

In Hollandsche Rading heeft de politie dinsdag 8 oktober jl. Burgernet 

succesvol ingezet, op zoek naar twee kinderen. Rond 20.45 uur kreeg 

de politie de melding dat twee kinderen werden vermist. Het ging om 

een 11-jarig meisje en een 13-jarige jongen. Zij waren weggelopen uit 

de instelling waar zij verblijven. Agenten gingen naar de kinderen op 

zoek en een centralist van de meldkamer startte een Burgernetactie. De 

actie werd binnen een half uur beëindigd, toen een alerte Burgernet-

deelnemer de kinderen had gevonden in Maartensdijk. Burgernet is een 

telefonisch netwerk van politie, gemeente en burgers. Deelnemers aan 

Burgernet krijgen een bericht via hun telefoon als de politie op zoek is 

naar een verdachte van een misdrijf of een vermist persoon..

Meedoen

Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich aanmelden via www.burgernet.

nl. Dit kan zowel op het woon- als werkadres. Men kan zelf aangeven 

op welke tijdstippen men wel en juist niet bereikbaar wil zin. Deelname 

is gratis. Voor vragen over Burgernet: burgernet@debilt.nl.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Winterheide

Erica darleyensis mix.

Diverse kleuren. 

Potmaat 13 cm. 

Per stuk 2,49

3 voor

5,-

wk 43. Geldig van 24-10 t/m 30-10. OP=OP
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Archeologische ontmoetingsdag
door Henk van de Bunt

Jaarlijks is er een contactdag voor archeologen en archeologievrijwilligers in de provincie 

Utrecht, waar zij elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Ook in 2013 was het een drukte 

van belang met een bezoek van ruim 70 deelnemers.

Dit jaar was men op 5 oktober jl. 

te gast in de Mathildezaal van ge-

meentehuis Jagtlust in De Bilt, van-

wege het feit, dat De Bilt in 2013 

haar 900-jarig bestaan. Volgens de 

organisatie ‘een mooie aanleiding 

om interessante verhalen over de 

archeologische geschiedenis onder 

de aandacht te brengen’. De ope-

ning werd verricht door Frans ter 

Maten namens organisator Land-

schap Erfgoed Utrecht. Wethouder 

Arie-Jan Ditewig heette het gezel-

schap namens de gemeente De Bilt 

van harte welkom. Abe Postma ver-

telde namens de gemeente De Bilt 

iets over 900 jaar De Bilt en Peter 

de Boer van de Milieudienst Zuid-

oost-Utrecht, die als archeologisch 

adviseur namens de gemeente De 

Bilt optreedt over ‘De Bilt en Bilt-

hoven in de prehistorie’.  

Hollandsche Waterlinie

Ton van Bommel is al 25 jaar vrij-

williger van de Archeologische 

Werkgemeenschap Nederland 

(AWN) en kan, met pensioen, nu 

zijn passie volledig uitleven in 

projecten in de provincie Utrecht. 

Ton van Bommel: ‘Ik werk graag 

in projecten zoals Fort Vechten 

met opgravingen. Werklieden stuit-

ten op de schat tijdens de bouw 

van Fort Vechten. Dit fort van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie ver-

rees voor een deel op de resten van 

het Romeinse castellum Fectio. Tij-

dens de werkzaamheden in Vechten 

kwamen ontelbare archeologische 

vondsten naar boven. 

Jammer genoeg zijn de meeste 

vondstomstandigheden uit deze pe-

riode slecht gedocumenteerd. Ver-

der onderzoek naar grondsporen is 

evenmin gedaan. De archeologie 

stond in de 19de eeuw nog in de 

kinderschoenen. Systematisch on-

derzoek zoals we dat nu kennen, 

ontbrak. Hierdoor is van veel ar-

cheologische vondsten uit die tijd 

belangrijk bewijsmateriaal verloren 

gegaan’. 

Meldpunt

Marianne Visser en Alexander van 

de Bunt zijn als archeologen ver-

bonden aan Landschap Erfgoed 

Utrecht. Zij vertelden: ‘In de pro-

vincie Utrecht is er een meldpunt 

voor archeologie bij het Landschap 

Erfgoed Utrecht. Hier kunnen men-

sen, die actief zijn als vrijwilligers, 

maar ook andere geïnteresseerden 

en oplettenden alles melden over 

archeologie. Het kan gaan om de 

melding van een vondst, maar ook 

om bijvoorbeeld een locatie waar 

grond wordt verzet en er moge-

lijk archeologische waarden aan-

wezig zijn. De archeoloog bij het 

Landschap Erfgoed Utrecht kan 

informatie geven of stappen onder-

nemen als het nodig is. Vanuit de 

provincie Utrecht wordt de inzet 

van lokale amateurarcheologen bij 

archeologische activiteiten door ge-

meenten en bedrijven gestimuleerd. 

In overleg met de opdrachtgever 

en binnen kaders dient bekeken te 

worden in hoeverre amateurarcheo-

logen zinvol bij het onderzoek kun-

nen worden betrokken. Voor hulp 

bij de inzet van vrijwilligers kunt u 

ook terecht bij het Landschap Erf-

goed Utrecht.

Het middagprogramma bestond uit 

een bus-excursie, waarbij op twee 

locaties de bus werd uitgegaan voor 

een bezoek en rondleiding: over 

Landgoed Oostbroek en een wan-

deling door het oude gedeelte van 

De Bilt onder leiding van Ellen 

Drees. Onderweg wees Abe Postma 

nog op bijzonderheden in het oude 

landschap.

Gemeenteraad De Bilt bezoekt 
Life Science As

De gemeenteraad van De Bilt heeft donderdag 10 oktober een bezoek gebracht aan de 

Life Science As. De raad bezocht achtereenvolgens het Berg en Bosch terrein, het 

Antonie van Leeuwenhoek terrein (AL-t) en het Utrecht Science Park (USP). 

De life science as is een aaneen-

sluiting van kennisinstellingen en 

innovatieve bedrijven vanaf het 

terrein Berg en Bosch tot aan het 

Utrecht Science Park en vormt 

het hart van het economisch be-

leid van de gemeente. Met de 

ontwikkeling van de life science 

as wil de gemeente de kennis-

regio Utrecht versterken en een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat 

in De Bilt creëren. De gemeente-

raad moet de komende maanden 

een aantal besluiten nemen om 

de life science as verder te reali-

seren. Een goede reden voor de 

raadsleden om zich ter plekke te 

laten informeren over de opgaven 

en uitdagingen. 

Berg en Bosch

Het werkbezoek ging van start op 

het Berg en Bosch terrein, waar 

midden in het groen een werk-

landschap voor zorg en medische 

specialisaties is ontstaan. De raad 

werd ontvangen door de eigenaar 

van het terrein, Delta Loyd, die de 

historie en de toekomstplannen 

van het terrein schetste. De af-

ronding van het bestemmingplan, 

voorzieningen op het park en het 

realiseren van een busverbinding 

zijn belangrijke thema’s om de 

ambities te realiseren, benadrukte 

de eigenaar. Met een uitgebreid 

bezoek aan het recent geopende 

Alexander Monroziekenhuis voor 

borstkanker werd dit onderdeel 

van het programma afgerond. De 

raad toonde zich onder de indruk 

van de opzet en visie van het be-

drijf.

AL-t

De volgende stop was het AL-t, 

 het voormalige terrein van het 

RIVM, dat thans wordt dooront-

wikkeld door Bilthoven Biolo-

gical (BBio) en Intravacc. BBio, 

voorheen het Nederlands Vaccin 

Instituut, is onderdeel geworden 

van het Serum Insitute of India 

(SII), een wereldwijd opererend 

concern. Intravacc is een ver-

zelfstandigd onderdeel van het 

RIVM, dat zich bezig houdt met 

research & development van  

vaccins. Vertegenwoordigers van 

beide bedrijven toonden forse 

ambities ten aanzien van het AL-t.  

Het streven is om het terrein te 

ontwikkelen tot een satelliet van 

het USP, waarbij de vrijkomende 

gebouwen een nieuwe invulling 

moeten krijgen rondom het thema 

van life science. 

Fietsroute

Bereikbaarheid speelt een grote 

rol bij deze plannen. Enerzijds de 

afronding van het stationsgebied, 

anderzijds het bevorderen van de 

doorstroming op de Soestdijkse-

weg onder meer door het aanleg-

gen van rotondes, betere iets-

routes en een nieuwe OV-route 

tussen het station Bilthoven en het 

USP. Hiervoor is de reconstructie 

van de kruising Utrechtseweg- 

Universiteitsweg noodzakelijk. 

Hiertoe vindt momenteel een cor-

ridorstudie plaats in samenwer-

king met de provincie. 

USP

Voor het laatste onderdeel van het 

programma waagde de raad zich 

buiten de gemeentegrenzen met 

een bezoek aan het USP. Het Sci-

ence Park wil de kruisbestuiving 

tussen kennis en bedrijvigheid 

stimuleren, nieuwe bedrijven aan-

trekken en zo een forse impuls aan 

de werkgelegenheid geven. Als 

satelliet van het USP kan De Bilt 

hiervan mee proiteren. Directeur 

Floris de Gelder bracht de onder-

werpen bereikbaarheid, ruimte-

vraag en economische ontwikke-

ling samen in een korte presentatie. 

Hij liet zien dat de afstand tussen 

de Domtoren en het USP langer is 

dan tussen het AL-t en het USP. 

Een goede reden om te zorgen 

voor goede verbindingen, zowel 

fysiek als bestuurlijk. Burgemees-

ter Gerritsen sloot zich hierbij aan 

en benadrukte dat de uitstekende 

reputatie van de gemeente op het 

gebied van life science moet wor-

den gekoesterd.  

(Fleur van der Schalk)

PvdA op stap in de kernen
Groenekan, Maartensdijk en een deel van De Bilt kregen zaterdag 5 

oktober bezoek van een PvdA team op zoek naar feiten en meningen 

over het wonen in gemeente De Bilt. Het team genoot op deze mooie 

dag met volle teugen van het landelijke karakter en mengde zich onder 

de bevolking om er achter te komen wat hen bezig houdt. Net als bij 

eerdere bezoeken ontdekte het PvdA team een grote bereidheid om in 

gesprek te gaan. 

‘Je bent vast beter af in een nieuwbouwwijk langs de snelweg dan in 

een mooi oud pand in een mooie oud dorp langs diezelfde snelweg’, 

meldde een inwoner van Groenekan. ‘Het is hier prachtig wonen, maar 

aan de geluidsoverlast van de A27 wordt veel te weinig gedaan’. Deze 

inwoner vergeleek de geluid-beperkende maatregelen bij zijn huis met 

die bij een nieuwbouwwijk.

Bibliotheek

In Maartensdijk blijft het mogelijk vertrek van de bibliotheek de gevoe-

lens bepalen en bleek men erg tevreden dat er nu een goed perspectief 

op het behoud van De Vierstee lijkt te zijn. In Goenekan kwam de ver-

keersituatie in vrijwel ieder gesprek aan bod. En dan niet alleen van-

wege de altijd aanwezige A27, maar ook omdat men graag zou willen 

dat er nu toch echt wat meer aan de overlast zou worden gedaan die het 

sluipverkeer op de Groenenkanseweg veroorzaakt. 

Vrijwilligers

Het PvdA team sloot de rondtocht door de gemeente of met een  

bezoek aan de vrijwilligersmarkt van de Stichting Mens in het wijk-

restaurant ‘Bij de tijd’. Daar werd vooral gesproken met de maat-

schappelijke organisaties in De Bilt die hun zorgen uitten over al die 

nieuwe verantwoordelijkheden die de gemeente er bij krijgt op het 

gebied van bijvoorbeeld het welzijn van zieken, ouderen en de jeugd.

(Geert Slot)

Het PvdA team geniet van landelijke omgeving Groenekan.

Een van de patiënten verblijfkamers in het Alexander Monroziekenhuis op 

het Berg en Bosch terrein.

V.l.n.r. Alexander van de Bunt, Abe Postma, Marianne Visser en Ellen Drees.
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Duurzame Huizenroute in De Bilt
Op zaterdag 26 oktober stelt een aantal huiseigenaren en bestuursleden van de lokale 

energiecoöperatie BENG! hun duurzame huis open voor publiek. Dit doen zij in het kader van 

de Nationale Duurzame Huizenroute. 

Verschillende huiseigenaren in de 

gemeente De Bilt houden op 26 

oktober open huis om te laten zien 

hoe duurzaam zij wonen en hoe ze 

dit voor elkaar hebben gekregen. 

Daarnaast kunnen belangstellenden 

tijdens de Duurzame Huizenroute 

een bezoek brengen aan het Bur-

gemeester van Heemstrakwartier. 

Woonstichting SSW geeft bij deze 

gelegenheid informatie over de 

duurzame maatregelen die zijn ge-

troffen in deze wijk. De Nationale 

Duurzame Huizenroute is daarmee 

een aanrader voor iedereen die 

zich wil oriënteren op duurzaam en 

energiezuinig wonen. 

Duurzame huizen

De huizen, die in de gemeente De 

Bilt deelnemen aan de Duurzame 

Huizenroute zijn uitgerust met ver-

schillende toepassingen zoals iso-

latie, HR+-ketels, zonnepanelen, 

pelletkachels etc. De huiseigenaren 

vertellen tijdens de openstelling 

van hun woning uitgebreid over 

hun ervaringen met duurzaam wo-

nen. Met een bezoek aan één van 

de woningen kan men waardevolle 

kennis opdoen over duurzaam wo-

nen. Op de website www.duurza-

mehuizenroute.nl/debilt staat een 

overzicht van alle deelnemende 

huizen. De huizen zijn ’s ochtends 

en/of ’s middags te bezoeken. Be-

zoekers dienen zich vooraf in te 

schrijven via de website. 

Uw huis op de kaart

In deze gemeente zijn Gregoriuslaan 

22, Burg. van Heemstrakwartier 167 

en 174, Overboslaan 42, Stratusplein 

9 en Zorgvliet 2 op de ‘Duurzame 

Huizenroute-kaart’ gezet. De orga-

nisatie van de Nationale Duurzame 

Huizenroute hoopt dat op 26 okto-

ber nog veel meer huiseigenaren hun 

ervaringen willen delen. Aanmelden 

kan op www.duurzamehuizenroute.

nl/debilt. Onder de deelnemers en 

bezoekers worden twee arrange-

menten verloot voor een verblijf in 

een Fletcher Hotel. 

Problemen bij 
Omgevings dienst 

regio Utrecht
De Omgevingsdienst regio Utrecht bestaat sinds 1 juli 2012. De dienst 

is ontstaan uit een fusie tussen de Milieudienst Noord-West Utrecht en 

de Milieudienst Zuidoost-Utrecht. Opdrachtgevers zijn gemeenten bin-

nen en buiten de provincie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

Rijkswaterstaat en andere overheidsinstellingen.

De dienst, die in de provincie Utrecht het milieubeleid uitvoert, zit door 

mismanagement in grote inanciële problemen. De directeur is op non-
actief gesteld, meldt NRC Handelsblad. Het gaat om de Omgevings-

dienst Regio Utrecht, die gemeenten helpt met milieubeleid en bijvoor-

beeld de vergunningen controleert bij bedrijven. De Omgevingsdienst 

voert voor de gemeente De Bilt wettelijke verplichte milieutaken van 

de gemeente uit, zoals milieuvergunningverlening en (gedeeltelijk) 

klachtenafhandeling in het kader van de Wet milieubeheer. Naast de 

bedrijfsmilieutaken, voert de Omgevingsdienst ook specialistische 

taken uit op het gebied van bodem, geluid, luchtkwaliteit, energie en 

milieuadvisering ruimtelijke ordening. Ook wordt bij bouwaanvragen 

geadviseerd over de milieuaspecten. 

Rood

De organisatie staat 7 ton in het rood en dat tekort dreigt op te lopen 

naar meer dan een miljoen. Het geld is onder meer uitgegeven aan ex-

tern personeel en dure kantoorruimte. 

De dienst probeert de inanciën weer op orde te krijgen. De deelnemen-

de gemeenten draaien tot die tijd op voor de extra kosten. De afdeling 

Communicatie van de gemeente De Bilt antwoordt op vragen hierover: 

‘Wij kunnen het bericht bevestigen. Dit is inderdaad de situatie op dit 

moment’. [HvdB]

Samen voor werk biedt kansen
Eind september heeft Samen voor De Bilt de derde editie van het jaarlijkse Kenniscafé 

georganiseerd, dit keer in de vorm van een workshop op het thema arbeid. In samenwerking 

met Reinaerde, Regionale Sociale Dienst-WGSP en de BigaGroep zijn er ervaringen met 

werkgevers gedeeld rondom het proces “jobcarving”, als een instrument om werk te creëren 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

HRM functionaris Hetty Loeb van 

het KNMI en consulent Bernadette 

Voorent van de BigaGroep gaven 

een aansprekende presentatie over 

hoe je als werkgever het proces 

kunt starten, welke route er gekozen 

is binnen KNMI en het krijgen van 

draagvlak op de werkvloer. Aanslui-

tend gingen de deelnemende verte-

genwoordigers van 20 bedrijven en 

organisaties met elkaar in gesprek 

over wat mogelijkheden zouden 

kunnen zijn binnen de eigen organi-

satie. Deze dialoog zal eind oktober 

nog een vervolg krijgen. De deelne-

mers is gevraagd om in gesprek te 

gaan met collega’s om draagvlak op 

de werkvloer te peilen. 

Hoewel de workshop zich speciiek 
richtte op werkgevers, waren ook 

de aanbiedende en begeleidende 

organisaties van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt aanwe-

zig. Ook zij gingen met elkaar in 

dialoog om zodoende elkaar nog 

beter te leren kennen en te kijken 

naar verdergaande onderlinge sa-

menwerking. (Ingrid Verheij)

SSW geeft informatie over de duurzame maatregelen die bij renovatie van 

het Heemstrakwartier zijn getroffen.

Werkgevers in dialoog over 

mogelijkheden en ervaringen o.l.v. 

tafelleider Hans Diek van WGSP.

44 miljoen verdwenen in De Bilt
‘Het gemeentebestuur houdt de eigen inwoners voor de gek. De afgelopen 10 jaar is in de 

jaarrekening van de gemeente steeds een te rooskleurig resultaat gepresenteerd.

Uit de jaarrekeningen blijkt namelijk dat de toe- of afname van het eigenvermogen niet 

overeenkomt met de gepresenteerde bedragen. Vanaf 2003 gaat het hierbij om een verschil

van ca 44 miljoen euro.’ Stelt Register Accountant drs. L.W. Verhoef.

In werkelijkheid is er dus veel 

meer geld uitgegeven dan dat het 

gemeentebestuur de gemeenteraad 

en daarmee de burgers wil doen 

geloven. Waar het geld aan uitge-

geven is of waarom deze tegenval-

lers niet aan de gemeenteraad wor-

den gemeld kan alleen duidelijk 

worden na een grondig boekenon-

derzoek. 

Klokkenluider

Verhoef heeft hierover in een brief 

van 10 september de gemeenteraad 

ingelicht. Deze landelijke klokken-

luider heeft er zijn levenswerk van 

gemaakt om gemeentes, provin-

cies en andere overheden te wijzen 

op hun inanciële verantwoording 
en de wettelijke verplichtingen die 

zij hebben om de jaarcijfers helder 

en duidelijk te publiceren. Volgens 

Drs. Verhoef is de gemeenteraad 

veelal niet bij machte om de ge-

presenteerde cijfers te beoordelen 

en juist in te schatten. Veelal wordt 

enkel gekeken naar de goedkeuring 

van de accountant. Van oorsprong 

werd deze accountant door de ge-

meenteraad aangewezen en ver-

zocht het gevoerde beleid van het 

gemeentebestuur te controleren. In 

veel gemeentes is deze controlebe-

voegdheid door de gemeenteraad 

overgedragen aan het gemeente-

bestuur zodat deze uiteindelijk zelf 

bepaalt welke accountant haar cij-

fers gaat controleren.

Waakhond

Net als bedrijven zijn gemeentes, 

provincies en zelfs de staat der 

Nederlanden verplicht om verant-

woording af te leggen voor het door 

hen gevoerde inanciële beleid. Be-

drijven worden gecontroleerd door 

verschillende instanties. Als eerste 

controleert de accountant of de di-

rectie een goed en terdege inancieel 
beleid heeft gevoerd. Hiermee legt 

de directie verantwoording af aan 

de Raad van Bestuur. Die nemen 

daarmee de verantwoording op zich 

voor het gevoerde beleid. Daarna 

controleert de Belastingdienst nog 

en zijn er geldverstrekkers zoals 

bijvoorbeeld banken, aandeelhou-

ders en of andere inanciële partijen 
die controleren of het allemaal wel 

goed gaat met het door hen geïn-

vesteerde vermogen. De landelijke 

inanciële pers houdt dan als een 
soort van waakhond al die partijen 

weer in de gaten. Een voorbeeld 

waarbij het mis ging is het boek-

houdschandaal rond Ahold. Daarbij 

bleek dat de winst in het jaarverslag 

veel te hoog was gepresenteerd. 

De werkelijke winst was veel la-

ger. Heel de Amerikaanse justitie, 

de Nederlandse Beurscontroleur 

AFM, de vereniging voor Effecten-

bezitters VEB en de inanciële pers 
viel over de bestuurders van Ahold 

heen en wilde bloed zien. Door de 

vele belanghebbende partijen die 

goed georganiseerd waren en over 

de nodige expertise beschikte zijn 

bestuurders van Ahold opgestapt, 

vervolgd en heeft het boekhoud-

schandaal Ahold, naast gezichtver-

lies ook heel veel geld gekost.

Controleren

Bij gemeentes, provincies en zelfs 

het rijk zijn al deze belangheb-

bende partijen er niet. De enige be-

langhebbenden zijn de burgers die 

in de vorm van belasting elk jaar 

veel geld betalen. De burgers zijn 

wel belanghebbende maar slecht 

georganiseerd. De gemeenteraad 

vertegenwoordigt de inwoners van 

de gemeente. Zij is door de burgers 

gekozen om het gemeentebestuur 

te controleren. Zij zijn dus als het 

ware De Raad van Bestuur zoals we 

die in het bedrijfsleven kennen. Zij 

zijn de enige die de jaarcijfers voor 

de burgers contoleren. Volgens Re-

gister Accountant Verhoef die al 

sinds 2001 zijn bevindingen aan de 

gemeenteraad van de Bilt per brief 

meedeelt heeft de gemeenteraad tot 

nu toe niet of nauwelijks iets ge-

daan met zijn bevindingen. 

Door het goedkeuren van de jaar-

verslagen committeert de gemeen-

teraad zich dus aan het gevoerde 

beleid van B&W. Het wachten is 

dus op een gemeenteraad die zich 

zelf serieus neemt of een andere 

controlerende instantie die deze 

taak op zich wil nemen.

Op de website http://www.leover-

hoef.nl/ vindt u onder het kopje 

dossier De Bilt alle onderliggende 

informatie.
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Saldo gepresenteerd 
in jaarrekening 

(getallen jaarrekening 
X € miljoen) 

Saldo werkelijk  Verschil tussen 
gepresenteerd 

resultaat en 
werkelijkheid 

2003 4,9 1,3 -3,6 
2004 2,7 -19,1 -21,8 
2005 0,5 -1,1 -1,6 
2006 1,2 -2,5 -3,7 
2007 1,5 1,6 0,1 
2008 1,1 0,0 -1,1 
2009 0,6 -3,3 -3,9 
2010 0,5 -3,6 -4,1 
2011 2,0 0,3 -1,7 
2012 -6,5 -8,8 -2,3 
Totaal 8,5 -35,2 -43,7 
 

Conclusie: De saldi die het College van B&W sinds 2003 aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd 
zijn voor een totaalbedrag van € 43,7 miljoen te positief. 

 

Overzicht van de verschillen van de laatste 10 jaar.
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A capella concert in de Woudkapel
Zaterdag 2 november geven ‘Von Bilthoven’ en ‘Vocal Group 8 Zonder’ een dubbelconcert in

de Woudkapel. De twee a capella koren ontdekten elkaar vorig jaar op de Biltse Korendag.

Lex Linsen, tenor van Von Bilthoven: ‘We kenden elkaar toen nog niet, maar waren zo verrast door 

ieders optreden, dat we diezelfde middag al afspraken samen een concert te geven. Dat gebeurt

nu op 2 november. We hebben met veel plezier gerepeteerd en kijken er erg naar uit’. 

Het concert op zaterdag 2 november (20.00 tot 22.30 uur) vindt plaats in de Woudkapel, Beethovenlaan 21 te 

De Bilt. Het aantal plaatsen in de Woudkapel is beperkt. Graag vooraf aanmelden via koordubbelconcert@

gmail.com. De entree is vrij, om de onkosten te dekken wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld. 

Info bij (Von Bilthoven) Lex Linsen, tel. 06 12025545 of bij (8 Zonder) Piet van Liempt, tel. 030 6374338. 

Lezing over ‘Het smalle 
pad van de liefde’

Donderdag 7 november 2013 vertelt Vonne van der Meer in Biblio-

theek Bilthoven over haar nieuwste boek ‘Het smalle pad van de lief-

de’. De schrijfster brak door bij het grote publiek met ‘Eilandgasten’ en 

is sindsdien niet meer weg te denken uit de Nederlandse literatuur. ‘Het 

smalle pad van de liefde’ is een een roman over een overspelige liefde 

die tijdens een zomervakantie in Frankrijk tot bloei komt. Een onmo-

gelijke liefde. Nadat het is uitgegaan met haar minnaar, ontwaakt bij de 

overspelige vrouw - op zoek naar vergeving - een religieus bewustzijn.

De avond vindt plaats in de nieuwe locatie van Bibliotheek Idea Bilt-

hoven, Het Lichtruim, Planetenplein 2. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten: 

www.ideacultuur.nl, in de bibliotheek, bij de Bilthovense Boekhandel, 

tel. 030 2281014 en Bouwman Boeken, tel. 030 2200112. 

Ouderavond over 
muziektherapie

Dinsdag 29 oktober van 20.00 uur tot 21.30 uur wordt er een ouder-

avond georganiseerd over muziektherapie en hoe deze begeleiding iets 

kan betekenen voor kinderen van 2 t/m 13 jaar. Muziektherapie is een 

non-verbale begeleiding, met de nadruk op muziekbeleving. Muziek 

maken op verschillende instrumenten, zingen en dansen zijn de mid-

delen om je gevoelens beter te leren uiten, contact te maken en verlies 

te verwerken. De ouderavond wordt verzorgd door muziektherapeut 

Willemijn van der Heijden, al 18 jaar werkzaam in het (speciaal) on-

derwijs. De avond wordt georganiseerd in de gemeenschapsruimte van 

de Patioschool De Kleine Prins, Weltevreden 8, te De Bilt, vanaf 19.30 

uur. Aanmelden en/of verdere inlichtingen tel. 06-43467113 of w.vd.

heijden@kpnmail.nl

Bijeenkomst Community 
Hollandsche Rading

De Community Hollandsche Rading is een Platform voor actieve en betrokken inwoners 

middels website en bijeenkomsten. Erik Verhulp en Thijs van der Wel zagen in het dorp 

verschillende activiteiten, die je bij elkaar zou kunnen brengen. Daardoor wordt kennis en 

informatie zo breed mogelijk onder de bevolking gedeeld. 

Op maandag 4 november a.s. om 

19.30 uur is er een Community-bij-

eenkomst in Restaurant De Padden-

stoel, Vuurse Dreef 180 in Holland-

sche Rading. Om 19.30 uur start 

de bijeenkomst met het onderwerp 

actief burgerschap als reactie op de 

terugtredende overheid. Wethouder 

Bert Kamminga zal de inwoners 

van Hollandsche Rading informe-

ren over wat dit voor hen gaat be-

tekenen. 

De Community stelt 2 ietsen aan 
de politie ter beschikking. De wijk-

contactambtenaar en de boa’s heb-

ben aangegeven hier ook graag 

gebruik van te willen maken. Mo-

gelijk is er dan ook bericht van de 

Nederlandsche Spoorwegen m.b.t 

stallingsmogelijkheden in de iet-
senkluizen bij Perron Peet in deze 

noordelijkste kern van de gemeente 

De Bilt.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
 

Diefstal uit Molen de Kraai
Westbroek is een bijzonder mooie plaats om te wonen. Criminaliteit, 

onnodige vernielingen, diefstal uit woningen of bedrijven zijn zaken 

die voor deze gemeenschap ver weg leken. De afgelopen maand zijn 

wij, bewoners met een onderneming, echter direct geconfronteerd met 

de harde werkelijkheid dat ook in Westbroek dit soort ongewenste za-

ken de kop op steekt. Onnodige vernielingen, vreemde personen in 

de nacht op straat, het is nog net geen schering en inslag, maar helaas 

wel steeds meer gesprek van de dag. Nog maar kort geleden moest er 

een helikopter aan te pas komen om een aantal inbrekers op te sporen. 

Uiteindelijk werden zij in de kraag gevat.

In het laatste weekend van september waren wij met de winkel aan de 

molen helaas de dupe van een inbraak. Verschillende spullen werden 

in de nacht ontvreemd. Met name werkschoenen van het merk Gris-

port en speelgoedtrekkers en kiepkarren van Bruder. Het kan goed zijn 

dat iemand een deel van deze gestolen waar in uw omgeving te koop 

heeft aangeboden. Heeft u in het genoemde weekend iets verdachts 

gezien of is u recent iets van genoemde goederen aangeboden aarzel 

dan niet om contact met ons of de politie op te nemen. Dank alvast 

voor uw medewerking.

Fam. Schuurman molen De Kraai

Toneelspelen in 
Hollandsche Rading

Als je van toneelspelen en verkleden houdt en beschikt over een grote 

dosis fantasie dan is het misschien leuk om toneellessen te gaan volgen. 

Jeugdtheaterschool Masquerade geeft op maandagmiddag in het Dorps-

huis van Hollandsche Rading les aan kinderen uit groep 3-5 (15.30-

16.45 uur) en 6-8 (16.45-18.15 uur). Maandag 28 oktober zijn er gratis 

proelessen. Ga naar het Dorpshuis en doe lekker mee. Voor verkleed-

kleren en een superleuke les wordt gezorgd.

De verbindende gemeente
In De Bilt wordt door kerken, bedrijven, organisaties, wijkraden, buurtbewoners, veel gedaan 

om het samenleven van burgers te optimaliseren en mensen bij elkaar te brengen. 

Allerlei initiatieven worden er genomen op het vlak van participatie, zorgverlening, 

betrokkenheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Tegelijk is het voor veel burgers 

onbekend wat er zoal op dit vlak gebeurt. Ook de kans om van elkaars 

ervaringen met activiteiten en initiatieven te leren ontbreekt vaak.

Het Platform Respectvol Samenle-

ven wil daar verandering in bren-

gen met het organiseren van een 

symposium over ‘De verbindende 

gemeente’ op woensdag 20 no-

vember a.s. Zij doet een oproep 

aan organisaties, wijkraden, buurt-

clubs om aan dit symposium bij te 

dragen en elkaar te stimuleren met 

nieuwe gedachten en voorstellen. 

Het gaat daarbij dus niet slechts 

over informatie over de eigen orga-

nisatie, maar om de vraag hoe een 

werkwijze inspeelt op wezenlijke 

menselijke behoeften van cliënten 

of participanten.

Samenhang

Plaatsgenoot Dr. Bijl, adjunct direc-

teur van het Sociaal Cultureel Plan-

bureau, zal spreken over de sociale 

samenhang in gemeenten. Daarna 

geven 6 organisaties verdeeld over 

twee sessies een presentatie van 

max. 10 minuten. Elke organisa-

tie maakt daarin duidelijk welke 

bijdrage men geeft aan het verbin-

dend element in onze gemeente.  

Na elke sessie is er gelegenheid 

om onder leiding van burgemeester 

Arjen Gerritsen te reageren/vragen 

te stellen. Andere organisaties die 

zich ook uitgedaagd voelen, kun-

nen hun bijdragen op een ‘ muur-

krant’  aanbrengen. Deze bijdragen 

worden bekeken en bediscussieerd 

in de pauze. Een vertegenwoor-

diger van elk van die organisaties 

is aanwezig. Aan het eind van dit 

symposium streeft men naar het 

aanbieden van een ‘ Manifest voor 

de burger’. 

Aanmelden

Het Symposium wordt gehouden 

op woensdag 20 november in de 

Mathildezaal van het Gemeente-

huis Aanvang : 19.30 uur. Zaal 

open 19.00 uur. Aanmelden kan 

via Ada van Dis tel.: 030 2284973, 

email: a.vandis@vvsowvt Orga-

nisaties als Fairtrade/Ontwikke-

lingssamenwerking, WVT, Raad 

van Kerken, de Voedselbank, Hos-

pice Demeter, Stichting MENS en 

Vluchtelingenwerk hebben zich 

reeds gemeld. [HvdB]

Recital in Walter Maas Huis
Op zondag 3 november wordt in het Walter Maas Huis aan de Gerard 

Doulaan 21 te Bilthoven een concert gegeven door Bob van der Ent 

(viool) en Daniël Kramer (piano). De aanvang is om 16.00 uur. Kaarten 

voor dit concert zijn verkrijgbaar bij de administratie van Kunstenhuis 

Biltse Muziekschool, Henrica van Erpweg 2, De Bilt (vanaf 28 oktober: 

Planetenplein 2, Bilthoven). 



 De Vierklank 15 23 oktober 2013

Veel belangstelling bij boekpresentatie

Charles den Tex over de 
fam. Fentener van Vlissingen

door Koos Kolenbrander

Rond 100 belangstellenden waren dinsdag 1 oktober jl. in de Bilthovense Boekhandel aan de 

Julianalaan 1 te Bilthoven aanwezig bij de presentatie door Charles den Tex van de door hem 

geschreven familiekroniek ‘Ik ben koopman’ over de fam. Fentener van Vlissingen. 

Een belangrijke telg van deze bekende, reeds vanaf 1580 in het zakendoen werkende 

familie, was Johannes Marius Fentener van Vlissingen. Hij woonde van 1950 tot 1987 

op het landgoed Rustenhoven in Maartensdijk. 

De in 1952 geboren bekende recla-

me- en thrillerschrijver Charles den 

Tex vertelde, dat hij 10 jaar geleden 

tijdens vakantie in Zuid-Frankrijk 

werd gebeld door uitgever Bruna. 

De uitgever was benaderd door John 

Fentener van Vlissingen, een jonge-

re telg van de familie, met de vraag 

om een geautoriseerde familiekro-

niek te maken, waarin de in 1987 in 

Maartensdijk overleden J.M. Fen-

tener van Vlissingen een hoofdrol 

zou moeten vervullen. Bruna vroeg 

Charles den Tex of hij zo’n boek zou 

willen schrijven.

Na ampele overwegingen, waarbij 

hij naging of er voldoende archief-

materiaal over het leven van Fente-

ner van Vlissingen beschikbaar was 

en er nog te interviewen personen 

leefden, die hem goed hebben ge-

kend, nam Charles den Tex de op-

dracht aan.

Gedurende zeven jaar heeft Den Tex 

met veel bekenden van Fentener van 

Vlissingen gesproken en had hij toe-

gang tot alle archieven. Soms was hij 

wekenlang in een kluis alleen maar 

bezig met het ordenen van gegevens.

Toekomst

De in 1907 geboren Johannes Mari-

us Fentener heeft vanaf zijn 19e jaar 

gewerkt. Vooral na de Tweede We-

reldoorlog was hij actief betrokken 

bij de zakelijke wederopbouw van 

Nederland. De overgang in de handel 

van steenkolen naar olie en gas was 

één van zijn belangrijke aandachts-

gebieden. Ook was hij betrokken bij 

de oprichting van nieuwe winkel-

bedrijven zoals Kijkshop, Xenos en 

de Makro. Charles den Tex vertelde 

dat Fentener van Vlissingen genoot 

van de oprichting en ontwikkeling 

van nieuwe bedrijven. Maar hij be-

moeide zich niet of nauwelijks met 

de rompslomp van de administratie 

daaromheen. Over het ontstaan en 

de groei van de door hem opgezette 

ondernemingen, heeft hij weinig of 

geen informatie nagelaten. Zijn in-

teresse lag meer in het heden en de 

toekomst. Vlak voor zijn overlijden 

in 1987 heeft hij zelfs nog archief-

materiaal laten verbranden.

Vragen

Hierdoor heeft Charles den Tex veel 

tijd besteed aan het achterhalen van 

de juiste informatie voordat hij met 

het schrijven van de familiekroniek, 

‘Ik ben koopman’, kon beginnen. 

Ook had hij de opdracht aanvaard, 

een geautoriseerd verhaal te maken. 

Hetgeen betekende dat hij de gevon-

den informatie soms niet in het boek 

kwijt kon.

Uit de vele vragen na aloop van de 
presentatie bleek dat de interesse bij 

de toehoorders is gewekt om zich 

verder te willen verdiepen in het le-

ven van deze bijzondere familie Fen-

tener van Vlissingen.

Sparks of Joy werkt hard aan 
ambitieus jubileumconcert

door Martijn Nekkers

Twintig jaar bestaat het Westbroek-

se gospelkoor Sparks of Joy. En dat 

willen ze vieren ook. Keihard wer-

ken de zangers en zangeressen aan 

een spetterend jubileumconcert dat 

op 1 en 2 november zal plaatsvin-

den in theater ’t Zand in Maarssen. 

Onder leiding van dirigente Ellen 

Grevelink en voor het musical-

gedeelte van het programma van 

repetitor Lia Verheul wordt er nu 

nog intensief gerepeteerd. Het doel: 

een spetterend concert dat een mix 

wordt van oud en nieuw repertoire, 

een gedeelte uit de musical ´Jozef 

de Dromer´ maar ook een swingend 

populair gedeelte. 

In september zijn de repetities be-

gonnen. Voor het eerst wordt er dan 

ook een gedeelte geoefend van de 

musical ‘Jozef de Dromer’. Die 

werd vijf jaar geleden met veel suc-

ces uitgevoerd. Verreweg de meeste 

koorleden waren er toen ook. Het 

gaat nog wat onwennig maar je kunt 

zien dat het er grotendeels toch nog 

wel in zit. Het is mooi dat de Jozef 

van toen (Jan-Hendrik Nap) ook nu 

weer van de partij is. De verteller 

Cees van der Sluis is er ook weer 

bij. Er wordt serieus geoefend maar 

ook veel gelachen. ‘Toneel en zang 

moeten nog beter samenkomen’, 

zeggen de twee ‘trainsters’. Ze la-

ten enkele scènes verschillende 

keren overdoen. Maar straks in het 

theater, in kostuums, met decors en 

een goede belichting zal het er on-

getwijfeld weer piekijn uitzien. 

Hoger plan

Professioneel dirigente Ellen Gre-

velink uit Maarssen, die school-

muziek met als bijvak koordirectie 

heeft gestudeerd, is pas een jaar 

bij het koor. Na een wat moeizame 

periode heeft het koor met haar de 

weg naar boven weer ingeslagen. 

Hoe omschrijft zij het koor dat 

ze nu onder haar hoede heeft? Na 

enig nadenken komt zij met de om-

schrijving: ‘een gezellige groep die 

echter ook wil presteren’. Dat komt 

op de repetitie goed naar voren. El-

len wil haar koor op een hoger plan 

brengen. Sparks of Joy wil ook 

weer wat meer naar buiten treden 

en meer optredens verzorgen in 

de omgeving. Dat laatste was toch 

wat ingezakt in de afgelopen pe-

riode. Ellen Grevelink beschouwt 

het dirigentschap van het koor in 

ieder geval als een uitdaging. Veer-

tig zangers en zangeressen telt het 

momenteel. Het aantal mannen is, 

zoals bij zoveel koren, in de min-

derheid. Versterking van die groep 

is dus erg welkom, laat de dirigente 

weten.

Hoge verwachtingen

De verwachtingen voor het jubile-

umconcert zijn hoog. Het wordt een 

zeer afwisselend optreden. Er zijn 

oude nummers die in een nieuw 

jasje zijn gestoken. Behalve een ge-

deelte uit ´Jozef´ zijn er ook popu-

laire nummers waaronder klassieke 

popsongs als California dreaming 

en iets uit een andere momenteel 

zeer populaire musical ´Sister Act´, 

compleet met de daarbij behorende 

glitter. Bij enkele andere feestelijke 

nummers wordt het koor begeleid 

door een combo. En dan is er ook 

een gedeelte dat helemaal is opge-

zet door Ellen en waarmee ze haar 

visitekaartje afgeeft. Zij maakt 

hiermee duidelijk hoe het koor zich 

in de toekomst zal ontwikkelen.

A Dream

Het jubileumconcert dat niet voor 

niets de naam ´a dream´ heeft mee-

gekregen vindt plaats op 1 en 2 

november in theater ´t Zand op het 

Harmonieplein in Maarssen. Aan-

vang 20.00 uur en de toegangsprijs 

is €10. Er kan gereserveerd worden 

bij Jenneke Groot van de jubileum-

commissie op tel. nr. 06 46551090. 

De kaartverkoop verloopt tot nu toe 

al heel goed weet ze te vertellen. 

Een reden te meer om niet te lang te 

wachten wanneer men deze feeste-

lijke gebeurtenis wil bijwonen.

Olieverfschilderijen 
in Wijkrestaurant 

Cursisten van Werkschuit De Bit exposeren van vrijdag 1 november 

2013 t/m vrijdag 3 januari 2014 hun olieverfschilderijen in wijkrestau-

rant Bij de Tijd in De Bilt. De exposanten hebben onder begeleiding 

van docente Noor van Os met het thema ‘Bloemen’ gewerkt. Zij heb-

ben bloemen dusdanig uitvergroot, dat er een bijna abstract landschap 

ontstaan is van verrassend, heldere kleuren. De tentoonstelling biedt 

een diversiteit aan werken met een breed scala aan kleuren en details.

De openingstijden van Bij de Tijd zijn: maandag tot en met vrijdag van 

10.00 tot 21.00 uur. Op vrijdag 1 november licht cursiste Ingrid Hen-

driks tussen 15.00 en 16.00 uur tijdens een kort openingsprogramma de 

werkwijze van de exposanten in verhouding tot het thema toe. Ook is 

een aantal exposanten aanwezig, waarmee de bezoekers over hun werk 

in gesprek kunnen gaan.

Voor een eventueel aansluitende maaltijd hoeft niet te worden gereser-

veerd, maar het wordt wel op prijs gesteld. Reserveren kan via www.

restaurantbijdetijd.nl, telefonisch: 030-2209615 of per mail: contact@

restaurantbijdetijd.nl.

Snelle oplossing
Voor de marktkooplieden en hun publiek was de nieuwe bestrating op 

de Platenbaan een doorn in het oog. De goten zijn niet vloeiend be-

straat en de putten liggen wel 4 cm lager, waardoor hun klanten nog 

al eens struikelden. Regio TV De bilt wijdde er een uitzending aan en 

stelde voor om de marktkramen met de voorzijde op de ‘struikel’goot 

te plaatsen, waardoor de klanten geen last meer ondervinden van de 

trapsgewijs opgebouwde goten en diepliggende putten. De suggestie 

werd snel opgepakt en door de marktmeester ingevoerd.

Marktkoopman bedankt zijn Marktmeester voor het snel oplossen van 

het probleem met de diepliggende putten. (foto Betty van Wijhe)

Ike Bekking van de Bilthovense Boekhandel introduceert Charles de Tex. 

Het koor is nog volop aan het 

oefenen.
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I-play is in het voorjaar van 2012 geplaatst en gold als primeur in 

Nederland.

I-play succes
Bij de behandeling van de Voor-

jaarsnota 2013 is door de gemeen-

teraad gevraagd naar een evaluatie 

van het gebruik van het interactieve 

speeltoestel op een speelterrein aan 

de Tweelingen in Bilthoven. Het 

speeltoestel, bekend onder de naam 

Intelligent play, of I-Play, is een 

elektronisch toestel dat van energie 

wordt voorzien door zonnecellen. 

Via internet is het gebruik van het 

toestel te volgen en iedere keer als 

het toestel wordt geactiveerd, vindt 

registratie plaats. 

Evaluatie wijst uit dat het toestel 

vanaf het begin succesvol is geble-

ken en dat het veel wordt gebruikt. 

In de periode van juni 2012 tot juni 

2013 werd de I-play 2.827 keer 

gebruikt ofwel gemiddeld ruim 50 

maal per week. De mate van ge-

bruik is in vergelijking met andere 

plaatsen, waar het toestel staat, erg 

goed. Het toestel beantwoordt aan 

het doel, voorziet in een behoef-

te en blijkt aldus de investering 

waard. [HvdB]

 

Nieuwe categorie
bij sportgala

Voordrachten nu insturen

De Werkgroep Bilts Sportgala vraagt ook dit jaar weer

om voordrachten voor het Bilts Sportgala 2014.

Op 31 januari vindt alweer de vijfde achtereenvolgende editie 

van deze sportverkiezingen in de gemeente De Bilt plaats.

Het gaat om sporters en sportploegen 

die in (de loop van) 2013 dusdanige 

sportprestaties hebben neergezet dat 

verenigingen, of individuele personen, 

hen willen voordragen voor sportman, 

sportvrouw, sporttalent en sportploeg 

van het jaar. Een jury, samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de zes Biltse 

kernen, beoordelen welke drie sporters 

en sportploegen uiteindelijk genomi-

neerd worden.

Nieuw

Aan dit vijfde Sportgala is heel toepasselijk een vijfde categorie toe-

gevoegd, namelijk die van jeugdsportploeg van het jaar (leeftijd 12-18 

jaar). Alle voordrachten kunnen worden gedaan via de nieuwe voor-

drachtformulieren op de BSF-website. Er is één formulier voor sport-

ploegen, en één voor individuele sporters. De werkgroep wil op dit 

lustrumgala naast foto’s van de sporters ook bewegende beelden tonen. 

De organisatie heeft meer tijd nodig om deze beelden te verkrijgen en 

te bewerken, daarom wordt iedereen gevraagd om de voordrachten zo 

spoedig mogelijk te doen en niet te wachten tot het einde van het jaar. 

Tenslotte zijn de prestaties die ertoe doen vrijwel zeker al eerder dit 

jaar geleverd. Uiteraard kan dat ook altijd nog gedaan worden als een 

sporter of –ploeg in de komende twee maanden nog goede prestaties 

neerzet. De voordrachtformulieren (www.bsfnet.nl/voordrachtformu-

lier-sportgala) kunnen direct digitaal worden ingestuurd. Graag in de 

commentaarregel aangeven of u bewegende beelden aanlevert; over de 

wijze waarop ontvangt u nader bericht.

Afspraken over nieuwbouw Vierstee
De Vierstee in Maartensdijk is toe aan vernieuwing. In 2012 heeft de gemeente toestemming 

gegeven aan Vaessen ontwikkeling voor het opstellen van een plan voor de nieuwe Vierstee op 

een locatie aan de Dierenriem naast het Groenhorstcollege. Het plan is nu klaar en is positief 

ontvangen. Op 4 september is het plan gepresenteerd aan toekomstige gebruikers 

en omwonenden en is afgesproken om de komende periode, in overleg met 

betrokkenen, verder invulling te geven aan het plan. 

Het afgelopen jaar heeft Vaessen 

onderzoeken en haalbaarheidstu-

dies verricht en gesprekken gevoerd 

met de gemeente, Groenhorstcol-

lege en de Biltse Sportfederatie 

(BSF). De gemeente had een aantal 

voorwaarden gesteld waar het plan 

aan moet voldoen. Het moet draag-

vlak hebben onder toekomstige ge-

bruikers en omwonenden. Voor de 

gebruikers moet er draagvlak op 

zowel inancieel gebied zijn als op 
de kwaliteit en functionaliteit van 

de accommodatie. 

Daarnaast moet de nieuwe accom-

modatie niet tot meerkosten leiden 

bij de gemeente. De gemeente zal 

de plannen toetsen aan haar rand-

voorwaarden en van advies voor-

zien. Beide partijen zijn blij dat ze 

nu zo ver zijn dat er een nieuwe 

stap gezet kan worden in de realisa-

tie van een mooi sport- en cultureel 

centrum voor Maartensdijk. 

BENG! in Weltevreden
De Belangenvereniging Weltevreden houdt op 24 oktober haar jaar-

lijkse vergadering in de Oostbroekzaal van het H.F. Witte Centrum, 

aanvang 20.00 uur. De vereniging behartigt de belangen van bewoners 

van de gelijksoortige woningen in de wijk Weltevreden-Zuid in De Bilt. 

Naast de afwikkeling van de reguliere agenda wordt vooral aandacht 

besteed aan het item duurzaamheid. Dit in het verlengde van de presen-

tie over zonnepanelen vorig jaar. 

Nu ligt de focus op isolatie en andere besparende maatregelen. Een 

aantal huizen in de wijk is grondig onderzocht door gecertiiceerd EPA 
labeldeskundige Joost Wentink, die als ambassadeur verbonden is aan 

de Lokale Duurzame Energiecoöperatie BENG!. Het onderzoeksresul-

taat wordt aan de leden gepresenteerd, waarbij mogelijke besparingen 

per maatregel in euro’s zijn uitgerekend. Ook komt bouwkundig advi-

seur Henk Sikma namens Beng! uitleggen welke kwaliteitseisen je mag 

stellen en welke keurmerken op bonaide leveranciers van toepassing 
zijn. Leden is gevraagd de gegevens van hun jaarlijkse gas- en elektrici-

teitsverbruik naar de presentatie mee te nemen. Meer informatie: www.

belangenverenigingweltevreden.nl .

Vermiste kinderen 
terecht via Burgernet

In Hollandsche Rading heeft de politie dinsdag 8 oktober jl. Burgernet 

succesvol ingezet, op zoek naar twee kinderen.

Rond 20.45 uur kreeg de politie de melding dat twee kinderen werden ver-

mist. Het ging om een 11-jarig meisje en een 13-jarige jongen. Zij waren 

weggelopen uit de instelling waar zij verblijven. Agenten gingen naar de 

kinderen op zoek en een centralist van de meldkamer startte een Burger-

netactie. De actie werd binnen een half uur beëindigd, toen een alerte Bur-

gernetdeelnemer de kinderen had gevonden in Maartensdijk. Burgernet 

is een telefonisch netwerk van politie, gemeente en burgers. Deelnemers 

aan Burgernet krijgen een bericht via hun telefoon als de politie op zoek is 

naar een verdachte van een misdrijf of een vermist persoon.

Meedoen

Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich aanmelden via www.burgernet.

nl. Dit kan zowel op het woon- als werkadres. Men kan zelf aangeven 

op welke tijdstippen men wel en juist niet bereikbaar wil zin. Deelname 

is gratis. Voor vragen over Burgernet: burgernet@debilt.nl.

Winnaars Ballonnenwedstrijd 
Zaterdag 7 september vond in het kader van 900 jaar De Bilt een ietstocht ‘Rondje De Bilt’ plaats 

met een route door de zes kernen. Daarbij werd opgeroepen die dag tussen 12.00 en 16.00 uur 

(ook) naar Winkelcentrum Planetenbaan te komen en mee te doen aan een ballonnenwedstrijd. 

Voor twee euro kon een ballon worden gekocht en kans gemaakt op een mooie prijs. De opbrengst 

van de ballonnenverkoop was bestemd voor Stichting Stoute Schoenen.

Er werden uiteindelijk vijf adre-

slabels van de ruim 100 opgelaten 

ballonnen teruggestuurd naar de 

Planetenbaan. Zaterdag 19 oktober 

reikte Marcel Verhaar (voorzitter 

van Winkelcentrum Planetenbaan) 

de prijzen uit. 

De 1ste prijs (Galaxy Tablet) werd 

gewonnen door Jesse Westerbeek. 

Zijn ballon vloog 103,4 km. De 

tweede prijs (iets) kwam in handen 
van William Blijham (49,1 km) en 

de derde prijs (Cadeaubon t.w.v. 50 

euro) kan door Philippe Moormann 

worden besteed bij de aangesloten 

winkeliers. Zijn ballon was 

uiteindelijk 45,3 km ‘afgedreven’. 

[HvdB]

Moeder + Jesse Westerbeek (met tablet), Philippe Moormann (met 

cadeaubon) en William Blijham (blauwe trui) met op de lanken 
vertegenwoordigers van winkelcentrum Planetenbaan.

De Bilt

Om de gemaakte afspraken over het plan en het vervolgtraject te bekrachtigen ondertekenden beiden partijen 

maandag 21 oktober een intentieverklaring. 



 De Vierklank 17 23 oktober 2013

Afgelopen vrijdag vond het jaar-

lijkse korfbaltoernooi voor de 

Maartensdijkse scholen plaats, ge-

organiseerd door korfbalvereniging 

Tweemaal Zes.  De wisselbeker 

voor groep 5 en 6 ging naar de Mar-

tin Luther Kingschool en die voor 

groep 7en 8 is door ‘t Kompas mee-

genomen naar Westbroek. Het toer-

nooi werd mede mogelijk gemaakt 

door een inanciele bijdrage van het 
Fonds Sportbevordering De Bilt.

Voor de kinderen die wel eens va-

ker zouden willen korfballen, be-

staat er de mogelijkheid om 4 keer 

gratis mee te trainen op de TZ-vel-

den (achter de voetbalvelden). Voor 

de kinderen van 4 t/m 6 jaar is er 

“training” in spelvorm (Kangoeroe-

tjes) op zaterdag van 9.30 tot 10.30 

uur. Voor de kinderen van 7 t/m 9 

jaar (Pupillen) en ouder is er door 

de week een training en op zaterdag 

een wedstrijd. Voor inlichtingen 

kan gebeld worden naar Henny de 

Rooij, telnr. 0346 212971.

Rover Crofts On The Air
Afgelopen weekend is het JOTA-JOTI-evenement bij de Rover Crofts Groep succesvol 

afgesloten. De Jamboree On The Air is een evenement waarbij scoutinggroepen contact met 

elkaar zoeken via de ether en internet. 

Vrijdagavond is de JOTA-JOTI of-

icieel geopend door Matijn Nijhuis 
(o.a. NOS, Radio 1 en 2), Wendy 
Beenhakker (Radio 2) en Bart Jan 

Cune (3FM). Daarna was er voor de 

oudere leden een leuk en uitdagend 

avondspel dat zich rondom de eer-

der gebouwde toren en het kamp-

vuur afspeelde.

Activiteiten

Op zaterdag waren er diverse activi-

teiten zoals het zenden via de radio 

en chatten met andere scouts van 

over de hele wereld. Bij de Rover 

Crofts Groep was het bijvoorbeeld 

mogelijk om contact te leggen met 

Argentinië en Rusland. Ook kon er 

in de toren geklommen worden om 

vervolgens van boven op een plat-

form te genieten van het uitzicht 

dat zich, over de bomentoppen, tot 

Utrecht uitstrekte. Daarnaast wa-

ren er voor de jongere jeugdleden 

diverse spellen en konden ze een 

soldeersetje in elkaar zetten. De di-

recteur van Scouting Nederland Jan 
Koehoorn kwam ook een kijkje ne-

men. Ook veel andere groepen uit 

de regio kwamen langs om de toren 

te bewonderen en van de gezellig-

heid te genieten. Op zondag is de 

toren weer afgebroken. Een voor 

een werden de palen losgehaald, 

waarna de twee zijkanten afzonder-

lijk van elkaar met staalkabels op 

de grond zijn gelegd. Zo kon alles 

gemakkelijk los worden gehaald en 

opgeruimd. (Valentijn Bors)

Zwemfestijn een succes
Woensdag 16 oktober vond het eerste gedeelte van het zwemfestijn 

voor de groepen 7 van de basisscholen uit de gemeente De Bilt plaats. 

Locatie was zoals elk jaar zwembad Brandenburg. De ongeveer 220 

leerlingen zwommen 3 baantjes school-, rug- en vrije slag gevolgd door 

een estafette voor de hele school. De ochtend werd afgesloten met een 

hindernisbaan in de 6 banen van het zwembad. Hieraan namen de kin-

deren met veel plezier deel. Bij de 3 verschillende zwemslagen en bij 

de estafette werd de tijd genoteerd. De totaaltijd van elke school werd 

gedeeld door het totaal aantal kinderen van die school en dit leverde de 

volgende uitslag op : 1. Groen van Prinstererschool, 2.De Rietakker, 

3. Theresiaschool, 4. Van Dijckschool, 5. De Regenboog en 6. Martin 

Luther Kingschool.

Het 2e gedeelte van het zwemfestijn is op woensdag 30 oktober, we-

derom georganiseerd door de schoolsportcommissie. 

Winnaars bij 
Bouwman Boeken

Elk jaar maken de medewerkers bij Bouwman Boeken tijdens de Kin-

derboekenweek een speurtocht door de winkel met vragen over allerlei 

kinderboeken in het thema van de week. Dit jaar hingen er daarom al-

lerlei ballen (voetbal, tennisbal, honkbal, etc.) in de winkel met moei-

lijke vragen en rebussen. Voor  5-9 jarigen en voor 10-14 jarigen waren 

er verschillende speurtochten. Wel zeker 60 kinderen hebben de speur-

tocht gedaan en het kiezen van de winnaars was dan ook niet gemak-

kelijk. Bij de oudste deelnemers waren er prijzen voor Roos en Teun 

Kortekaas, Lotte de Groot en Amber Wissenburg. 

(Marie-Louise Bouwman)

Bij de jongste deelnemers waren de prijzen voor (v.l.n.r.) Job Hilboldt, 

Ilse Braat en Pijke Kooistra.

De Chocolademelkloop is inmid-

dels tot één van de grootste loop-

evenementen in de Gemeente De 

Bilt uitgegroeid. Doel van de loop 

is om kinderen en volwassenen te 

stimuleren om zich op een plezieri-

ge manier actief te bewegen. Daar-

bij gaat het niet alleen om de presta-

tie, maar ook om het deelnemen aan 

een sportief familie-evenement. 

Gedurende het evenement worden 

de hardlopers en het publiek bege-

leid door vele Zwarte Pieten.

Vanwege het jubileumjaar is er dit 

jaar voor 900 grote en kleine hardlo-

pers de mogelijkheid om deel te ne-

men aan dit spektakel. Het Utrechts 

Landschap heeft opnieuw Paviljoen 

Beerschoten aan de Holle Bilt 6 te 

De Bilt als startlocatie ter beschik-

king gesteld. Het parcours gaat door 

het bos en naast de bekende 1, 2 en 

5 kilometer, is er nu ook een 10 ki-

lometerloop. De 1 en 2 kilometer 

zijn met name geschikt voor kinde-

ren tot ongeveer 10 jaar. De rondes 

van 5 en 10 kilometer zijn voor de 

iets oudere jeugd en volwassenen. 

Wie wil deelnemen zal zich snel 

moeten aanmelden via www.loop-

schoolsaskia.nl, want zodra de 

grens van 900 deelnemers bereikt 

is, sluit de inschrijving. De kosten 

voor deelname bedragen € 5,-. Dit 

is inclusief warme chocomelk en 

een goodiebag die iedere hardlo-

per na aloop krijgt. Daarnaast is 
het startnummer tevens lotnum-

mer voor de verloting die na af-

loop van de wedstrijden gehou-

den wordt. Met weinig middelen 

en met de inzet van ongeveer 60 

enthousiaste vrijwilligers, belooft 

het ook dit jaar weer een geweldig 

spektakel te worden! 

Scoutingworkshop 
succes

De workshop scoutingvaardigheden Vuur was eerder deze maand een 

succes. Heel gezellig en enthousiast gingen de deelnemers aan de gang 

met hout en ire sticks. Ze hadden snel door hoe alles in het werk ging 
en de vuurtjes brandden al snel. Toen het vuur doorgebrand had, was het 

tijd voor de marshmallows om geroosterd te worden. 

In januari a.s. komt de volgende workshop. Wil je niet zo lang wachten, 

ga dan eens kijken op zaterdagochtend bij het clubhuis aan de Dieren-

riem. Elke zaterdag zijn er bij scouting Agger Martini leuke activiteiten. 

Aanmelden bij José (tel. 0346 211514) als je tussen de 7 en 11 jaar bent 

of bij Anita (06 10808287) als je tussen de 12 en 15 bent.

Marshmallows roosteren blijft een populair onderdeel bij de 

scoutingactiviteiten.

Kompas uit Westbroek mag eind mei 2014 meedoen aan het Provinciaal Schoolkorfbaltoernooi, dat op de 

velden van Korfbalvereniging Tweemaal Zes plaats zal vinden.

De wisselbeker voor groep 5 en 6 ging naar de Martin Luther Kingschool.

MLK-school en ’t Kompas winnen 
schoolkorfbaltoernooi TZ

Chocolademelkloop
Op zondag 24 november wordt voor de 10e keer de Chocolademelkloop in de  gemeente De Bilt 

georganiseerd. Een dubbel jubileum, omdat het dit jaar ook in het teken staat van ‘900 jaar De Bilt’.



Nootjes
Te koop aangeboden

HP 56 origineel inktpatroon 

zwart (C6656AE) € 10,00. 

Tel. 0346-213204

2 Nieuwe roze fleece deken-

tjes 100x85cm. € 6,-. Tel. 

030-2202996

Dameslaarzen leer d. bruin 

nieuw mt. 39 van € 125,- voor 

€ 49,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe bad-/douchemat 

crème 52x52cm van € 8,95 

voor. € 5,-. Tel. 030-2202996

Nieuw geborduurd schilderij 

in bruin houten lijst 50x37cm. 

Afbeelding dorpsgezicht 

met vijver. € 10,-. Tel. 030-

2202996

Nieuwe witte lampenkap 

(hang) 46cm hoog, boven Ø 

26, onder Ø 55cm. € 15,-. Tel. 

030-2202996

Als nieuw sportief waterdicht 

jack. Roze - wit - d. blauw 

streep, maat. M. € 25,-. Tel. 

030-2202996

Dvd op Hoop van Zegen met 

o.a. Danny de Munk, Kitty 

Courbois. €  3,-. Dvd box 

Laurel & Hardy. € 12,- (plm 5 

dvd’s). Tel. 035-6236294 

Parelset: ketting en armband, 

verschillende groottes en 

goudkleurig slotje. In mooi 

doosje met certificaat erbij. € 

20,-. Tel. 06-16276013.

Halogeen lampensetje, met 

ophangkabels voor aan pla-

fond. Helemaal nieuw in 

doos. € 10,-. Tel 06-16276013 

Mexx vosbruine kleurige 

laarzen suède look, rekbare 

stof. Binnenzijde zwart. Je 

kan de laarzen ook oprollen 

en zijn geschikt voor ook 

de ietwat dikkere kuiten. € 

15,-. Merk: Camper schoe-

nen z.g.a.n. chocoladekleur 

(model sandalen met hak), 

diagonale belijning over de 

voet, mt 38. € 37,50. Tel. 

06-16276013

Rock cd: Future in Miedeval 

- Kaiser Chiefs. € 8,-. Pop cd-

box Abba-Visitors (special) € 

7,50. Tel. 035-6236294

Franse 2 cd-box: Anthology 

Vol. 1 Pierre Rapsat, beste v 

36 chansons, gesealed. € 10,-. 

Tel. 035-6236294 

Winterjack/ski-jack buiten-

zijde grijs/binnenzijde roze-

rood. Capuchon met nepbont. 

Mouwen iets versleten. Prima 

voor op de skipiste, Valt lek-

ker ruim mt xl.. € 10,-. Tel. 

06-16276013

Knalpaarse imitatiebontjas 

voor stoere dames of een leuk 

feestje, kort model. Nieuwe 

staat mt. M-l. € 50,-. Tel 

06-16276013

Damesjas in de kleur 

Oudhollands groen. Nep leer 

look, driekwart colbertmodel 

met knoopsluiting, mt l. € 

20,-. Tel. 06-16276013

Sporten of zere benen? Balans 

gymschoenen van Human 

Nature. kleur zwart, Tijdens 

het lopen stimuleer je de 

bloedsomloop in de benen mt. 

39. € 32,50. Tel. 06-16276013

3 Kleurrijke shirtjes voor 

middelbare school meiden: 

hippie/sixties bloemetjes print 

plm mt. m. Met korte en ¾ 

mouw. Prijs in 1 koop: € 10,-. 

Tel. 06-16276013

IJsmachine met kookboekjes 

voor ijsrecepten. Koelelement 

in de vriezer en volgen-

de dag ijs maken! € 20,-. 

Schaatsen: Zwarte lage Noren 

mt. 39, merkloos. € 15,-. Tel. 

06-16276013

Kooi 50x33 cm voor gerbil/

hamster. Incl. rad, huisje, fles-

je. Tralies alleen bovenkant. € 

7,50. Tel. 030-2287081

Judopak mt. 120 en judopak 

mt. 140, beiden in goede staat 

(incl. embleem Judokan). 

€ 15,- per pak. Tel. 030-

2203748

Voetbalshirt (FC de Bilt) mt. 

XS, €10, voetbalschoenen 

mt. 34 + 36. €10,- per paar, 

alles in goede staat.. Tel. 030-

2203748

Harry's Horse regendeken, mt. 

paard 205 cm, kleur blauw. € 

25,-. Tel. 06-10119383

Gefunctioneerde tv merk 

Samsung incl. afstandsbe-

diening. Diagonaal 54cm. 

€ 20,-. Nieuwe ongebruikte 

schuimrubber matras (Ikea) 

Afm. 200x90x8 cm. € 25,-. 

Elektrische zigzag naaima-

chine merk Beckman. € 20,-. 

Klassieke ovale salontafel 

blad 150x110 cm, hoog 75 

cm. € 35,-. Af te halen in 

Bilthoven. Tel. 030-6924847

Elektrische broekenpers merk 

morphy-richards slechts 

2x gebruikt. € 50,-. Tel. 

06-27244679

Mooi oud eiken kastje, boven 

laatje en onder 2 deurtjes, 

afm. 60x32x65cm. € 20,-. Tel. 

030-2205540

Nostalgische houten degelijke 

strijkplank. € 15,-. Tel. 030-

2205540

Z.g.a.n. koffiezetapparaat, 

merk Braun, voor 10 kop-

jes koffie € 15,-. Tel. 030-

2205540

Verzameling bijzondere bier-

viltjes, samen € 10,-. Tel. 030-

2205540

Ronde lichteiken salontafel 

met mooie voet, jaren 30, 

bladmaat 60 cm. € 20,-. Tel. 

030-2205540

Philips haardroogkap. € 20,-. 

Tel. 030-2205540

Wollen gang- of traploper, 

als nieuw, prachtige kleur, 

70x425 cm. € 35,-. Tel. 030-

2205540

Kledingrek 150x120cm aan 

voor- en achterkant een uit-

rekbaar extra ophangdeel. €

15,-. Tel. 0346-281433

Etalagepop jongen nieuw 

1,20mtr hoog. € 15,-. Tel 

0346281433

Kruimelzuiger, Black en 

Decker. € 10,-. Keyboard, 

casio. € 25,-. Tel. 0346-

214026

Hoortoestel batterijen 

Typ31218 strips à 6 stuks. € 

15,-. Tel. 0346-214484

Digitale camera Fujifilm.

FinePix S602 zoom met tas 
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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.)

❏  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 kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

Tel  ...............................................................................................................................................

Bedrag  ...............................................  Voldaan  ........................................................................

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptop-

problemen 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

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD 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

Hoveniersbedijf 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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto's en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Het plantseizoen begint weer, coniferen groot en klein 

125/150 à € 6,50, 150/175 à € 8,50, 175/2.00 à 12.00, taxus 

vanaf 40/50 à € 4,50. Buxus vanaf 20/30 à 1,50,  laurier 

vanaf 30/40 à € 3,- enz. Verder voor uw voorkomende 

tuinwerkzaamheden zoals snoeien en rooien van hagen en 

bomen, straatwerk, etc. vrijdag en zaterdag verkoop Nw. 

Weteringseweg 34, Groenekan. Tel 06-54751296, 

www.tuinservicevanvliet.nl

Nummer 21, 2e Hands (merk) kledingwinkel Aan de 

Molenweg 21 te Maartensdijk. Openingstijden woensdag & 

vrijdag 10.00 - 14.00. Donderdag & zaterdag 10.00 - 16.00. 

Tel. 0346-218851 / nr21.marjolein@hotmail.com

Lak rijlaars maat 37S, slechts enkele keren gedragen. 

(schacht 45/kuit 34). lakleder met contraststiksel, veterslui-

ting voor en ritssluiting achter. 

Nieuw € 150,- nu €75,-. Tel. 06 22526995 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Je vindt het lokaal

en filters en flashcards. € 45,-. 

Tel. 0346-212950

15 houten veilingkratten 1959 

veiling Bunnik 59x38x27. € 

2,50 p.s. Tel. 0346-212707

Personeel gevraagd

Wij zoeken nog een 

Vierklankbezorger per 

1-1-2014 voor:

Wijk 10: Berkenlaan, Eiklaan, 

Grothelaan, Veldlaan en 

Vijverlaan.

Voor meer info bel 0346-

211992 of mail naar info@

vierklank.nl

Stal Ruigenhoek is op zoek 

naar ZATERDAGWERK(ST)

ER. Ben je sportief, houd je 

van buiten werken, min. 18 jr. 

Tel. 06-20415198

Personeel aangeboden

Hallo, Ik ben een 

HARDWERKENDE jonge 

dame van 31 jaar in bezit van 

een auto, met veel ervaring als 

huishoudelijke hulp. Ben u op 

zoek naar hulp in de huishou-

ding of met uw boodschap-

pen. Neemt u dan contact met 

mij op, om nader kennis te 

maken. Tel. 06-29119022 

Huishoudelijke HULP 

met goede referenties. Tel. 

06-84506633

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. 

De locatie voor een; ver-

gadering, workshop, fami-

liebijeenkomst of cursus! 

Voordorpsedijk 35, G’kan. 

Tel. 030-2710913.

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

Raaijen  

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Gezocht: 

L A N D B O U W G R O N D  

1 à 2 ha koop, huur of pacht. 

Voor het starten van een 

kleinschalig tuinbouwbe-

drijf. Tel. 06-14236517 en/of 

06-45455515

Knippen tijdens de HERFST-

VAKANTIE jongens tot 15 

jaar € 5,-. Neem je smartpho-

ne mee als je model Ronaldo 

of Pelle wil. Bel kapper Hans 

0346-212455

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’ 

Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding. Is uw 

tuin aan een najaarsbeurt toe? Dan bent u bij ons aan het juiste 

adres. Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-27480128 

of kijken op www.green-man.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl 

(Diepte) reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffen-

heden, epileren, harsen, massage van gezicht, hals en decol-

leté, masker, serum en dagcrème voor € 49,50. Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel: 06-10666673

Nieuw! XS™ Power Drinks: hoger totaalgehalte 

B-vitaminen en de eerste volledig suikervrije “energiedrank” 

ter wereld! Minder vermoeidheid. Verrijk je dag met positieve 

energie! 250ml € 1,69. T: 0346 212687 E: em.boogaard@

planet.nl

De zomer is voorbij, toch kunt u nog zo'n pijnlijk prikje krij-

gen, wat soms zwellingen geeft. Herbalife heeft daar bijzon-

dere gel voor, is door klanten uitgetest en zeer goed bevonden. 

Ook heerlijk voor kinderen. Vraag advies bij de herbalifedis-

tributeur tel. 0346-571377 e-mail vink-herbalife@filternet.nl   

Culinaire avond in Groenekan
Op zaterdag 9 november is er weer een Groenekanse Running 

Dinner. Een groot aantal Groenekanners ietst dan weer door 
hun dorp op weg naar een culinaire verrassing. 

Het principe van het Running Dinner is eenvoudig. Het diner wordt deze 

avond op vier verschillende locaties geserveerd. Elke gang heeft een wisse-

lende samenstelling van tafelgenoten. Eén van die vier gangen wordt door de 

deelnemers zelf gekookt en geserveerd. De deelnemers mogen zich volledig 

uitleven op hun culinaire kwaliteiten als ook op een mooi gedekte tafel. Iedere 

deelnemer hoeft maar één keer te koken, één keer de tafel te dekken en te 

versieren en één keer als gastheer of gastvrouw op te treden. De andere drie 

gangen is de deelnemer zelf te gast.

Informatie

Het Running Dinner is al enkele jaren succesvol met 52 koppels die meedoen. 

De avond is naast een culinaire beleving ook een uitstekende manier om an-

dere Groenekanners te leren kennen. Meer informatie kan verkregen worden 

bij angela.vervoorn@gmail.com

Klaverjassen 

bij SVM

Aanstaande vrijdag-

avond 25 oktober kunt 

u weer klaverjassen bij 

SVM. In de kantine 

van deze sportvereni-

ging aan de Dierenriem 

in Maartensdijk bent u 

van harte welkom. 

Het klaverjassen be-

gint om 20.00 uur en 

meedoen kost 3 euro. 

Er is ook een loterij, 

voor € 0,25 kunt u een 

lot kopen.
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advertentie

Bridge: Ter Lering ende Vermaeck
Op woensdag 20 november start bij omroep Max de eerste les van de televisiecursus bridge, 

bestaande uit twaalf wekelijkse aleveringen van twaalf minuten. Al eerder, op 
maandag 11 november start Bridgeclub Hollandsche Rading een bridgecursus voor 

beginners, die bestaat uit 11 maandagavonden van 19.30 tot 22.15 uur. 

De cursus van dé publieke omroep 

voor mensen van vijftig jaar en ou-

der is geen volledige cursus, maar 

wel een zgn. ‘apetizer’. De cursus 

wordt gezien als een grote kans 

voor de clubs, die graag nieuwe 

leden zien instromen. Eén van die 

verenigingen is Bridgeclub Hol-

landsche Rading. Voorzitter Rob 

van der Blonk: ‘Door natuurlijk 

verloop is het ledental bij onze 

vereniging inderdaad wat terug-

gelopen. Vanaf begin 2014 hebben 

we weer een topaccommodatie tot 

onze beschikking, maar nieuwe le-

den zien we graag nu al komen’. 

Accommodatie
Volgens deskundigen is naast de 

televisiecursus van Max zeker nog 

een bridgecursus nodig, voordat 

men echt aan tafel kan aanschuiven. 

Secretaris Adrie de Vries - van Ee: 

‘Wij wilden sowieso een bridgecur-

sus organiseren om inderdaad te be-

reiken dat er meer leden straks naar 

de nieuwe accommodatie in het in 

aanbouw zijnde dorpshuis willen 

komen. En het mooi dat dit samen-

valt met de optimale mogelijkheid 

voor de TV-cursisten om zich ver-

der te bekwamen in het bridge en 

tegelijkertijd kennis te maken met 

onze vereniging’.

Nuttig

Penningmeester Trees van Doorn - 

Blom: ‘De titel van onze cursus kan 

dan ook zeker gelijk zijn aan die van 

de tv-cursus: ‘Ter Lering ende Ver-

maeck’. Hiermee bouwt de bridge-

vereniging in Hollandsche Rading 

van de gemeente ook voort op de 

aloude gedachte dat iets nuttigs ook 

aangenaam kan zijn. Van Doorn: 

‘Wij denken aan een mogelijkheid 

mensen de kans te bieden de basis-

regels van het bridgespel zich eigen 

te maken in de periode novem-

ber 2013 – februari 2014, om dan 

daarna in verenigingsverband aan 

te kunnen haken bij onze club. In 11 

bijeenkomsten (6 voor de jaarwisse-

ling en 5 erna) zullen wij vanuit de 

vereniging cursisten de theorie en de 

praktijk aanbieden: in het begin van 

iedere avond zal de theorie worden 

besproken en steeds zal daarna het 

aangeleerde in de praktijk worden 

geoefend. Naast de cursusleider zul-

len daarvoor ook andere leden van 

de club er bij zijn, die direct ‘aan de 

tafel’ zullen coachen’.

Coachen

Vanaf de eerste avond wordt de ad-

spirant-bridger begeleid, bekwaamt 

en gestimuleerd door letterlijk naast 

de cursist te gaan zitten en samen 

op te trekken naar een hoger doel. 

Adrie de Vries: ‘De cursus wordt 

aangeboden inclusief het seizoens-

lidmaatschap en wordt vanaf maan-

dag 11 november wekelijks gege-

ven door Henk van de Bunt die alle 

vele keren eerder dergelijke cur-

sussen verzorgde. Als uitvloeisel 

daarvan krijgt men dan op alle don-

derdagavonden daarna tot en met 

mei 2014 in een eigen groep ( van 

19.45 tot 22.45 uur) de gelegenheid 

ervaring op te doen met bridgen in 

clubverband. Aanmelden kan tot 

en met 7 november a.s. per e-mail 

bridgehollrading@casema.nl . De 

cursus gaat door bij tenminste 12 

deelnemers en wordt gegeven in 

de accommodatie van tennisver-

eniging Tautenburg, Dierenriem 

6A in Maartensdijk. (Gedeeltelijke) 

deelname staat ook open voor men-

sen, die eerder een cursus volgden, 

maar waar dit niet leidde tot spelen 

in clubverband. 

FC De Bilt bekert verder
In een week met een oefenwedstrijd 

en een bekerwedstrijd gaf trainer 

Gerrit Plomp van FC De Bilt di-

verse wisselspelers de kans om zich 

waar te maken. Ze deden het zeer 

verdienstelijk en beide wedstrijden 

werden ruim gewonnen. Dinsdag-

avond 15 oktober werd BFC uit 

Bussum met 4-0 naar huis gestuurd 

en op zaterdag 19 oktober won FC 

De Bilt voor de beker met 3-0 van 

DHSC uit Utrecht. Op zaterdag 26 

oktober wordt de competitie hervat 

met een thuiswedstrijd tegen Jo-

nathan.

De keeper wordt verrast door 

de poeier van Mike Versloot.  

(foto: Henk Willemsen)

Brandenburg wint
Het 1e herenteam van Brandenburg pakte in de bekerwedstrijd tegen 

streekgenoot ZV Utrecht de eerste overwinning van het seizoen met 

12-8. Tegen het een klasse lager spelende ZV Utrecht ging het niet ge-

makkelijk. De gasten uit Utrecht begonnen zeer gemotiveerd aan deze 

wedstrijd en namen in de 1e periode brutaal een 1-2 voorsprong en ble-

ven tot halverwege de 2e periode voorstaan met zelfs 3-5. Brandenburg  

kwam aan het eind van de 2e periode voor het eerst voor met 6-5. In de 

3e periode bouwde Brandenburg de voorsprong uit naar 9-6 maar ZV 

Utrecht kwam nog terug tot 9-8 maar mede door een grote foutenlast 

bij de gasten kon Brandenburg uitlopen naar 12-8 ondanks het missen 

van 2 strafworpen. 

Tweemaal Zes A3 
kampioen

Ook de A3 van TZ was de sterkste in de herfstcompetitie. De ploeg van 

Johan Rijksen won uit bij EKVA in Almere en verdiende daarmee de 

kampioensbloemen.

Salvodames komen op stoom
Door een 3-1 overwinning op het bezoekende vv Utrecht hebben de Salvodames zich in de top 5 
van de competitie genesteld. De Utrechtse dames stonden voor de wedstrijd 3 punten hoger op 

de ranglijst maar zijn nu door Salvo gepasseerd. De heren moeten hun draai nog vinden. In een 
spannende wedstrijd werd van het hoger geklasseerde Wilhelmina verloren met 1-3

Na het succes van vorige week wil-

den de dames de lijn doortrekken. 

Tegenstander Utrecht was daar-

voor een goede mogelijkheid. Dit 

team stond 3 punten hoger op de 

ranglijst en kon door een overwin-

ning gepasseerd worden. Het werd 

een hele spannende wedstrijd. De 

teams waren aan elkaar gewaagd. 

Opvallend was het hoge percen-

tage aanvalsfouten dat Utrecht 

maakte. Er werd veel uit geslagen. 

Salvo speelde degelijker en scoorde 

vooral veel met de service. Daarbij 

speelde Salvo degelijker. Iedereen 

maakte zijn punten in deze span-

nende wedstrijd. Opvallend waren 

enkele spectaculaire reddingen in 

het achterveld van Nienke van de 

Burg. De eerste twee sets werden 

in deze gelijk opgaande strijd ge-

wonnen door Salvo met 25-23 en 

25-20. De derde set kwam Utrecht 

terug en won met 21-25. In de 

laatste set nam Salvo direct een 

8-1 voorsprong met de service. 

Dat kon de tegenstander niet meer 

goed maken. Salvo won de set met 

25-17 en de wedstrijd met 3-1. 

Op 2 november spelen de dames 

tegen het als 3e geklasseerde Wil-

helmina in Amersfoort. 

Heren

Het team van Wilhelmina bleek een 

te taaie tegenstander voor het jonge 

Salvoteam. In de tweede wedstrijd 

van de competitie bleek het geheel 

de verkeerde kant op te gaan. De 

eerste set werd Salvo weggespeeld 

met 8-25. Daarna herstelden de 

mannen zich prima. Er ontspon zich 

een spannende en gelijk opgaande 

strijd. De tweede set had Salvo het 

initiatief. Mooie aanvallende acties 

brachten de setwinst met 25-22. 

Daarna was het de tegenstander die 

met zijn ervaring, routine en aan-

valskracht de wedstrijd naar zich 

toe trok en beide laatste sets won 

met 19-25 en 21-25. 

Er zit heel veel potentie in het team 

dat er gaandeweg het seizoen ze-

ker zal uitkomen. Op 25 oktober 

spelen de heren in Leusden tegen  

AlfaLeos.

V.l.n.r. Rob van der Blonk, Trees van Doorn en Adrie de Vries voor de ingang van de accommodatie van 

tennisvereniging Tautenburg, waar in november een bridgecursus voor beginners wordt gestart.

FC

DE BILT

sPoRtPARK WeltevReDen

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

Plus
Bilthoven

FC DE BILT

JONATHAN

zaterdag

26 oktober

aanvang: 14.
00

uur
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Vrijdag weer treinverkeer 

door Bilthoven
Het treinverkeer tussen Utrecht en Amersfoort ligt deze week tot en met 

donderdag 24 oktober volledig plat. Vanaf afgelopen maandag rijdt er 

op een van de belangrijkste en drukste spoorverbindingen van het land 

geen enkele intercity of stoptrein.

Tijdens de 100-urige ‘treinloze periode’ wordt door spoorbeheerder 

Prorail gewerkt aan de basis van een tunnel voor ietsers en voetgangers 
onder het spoor bij Bilthoven. De duizenden forenzen die dagelijks op 

het traject tussen Utrecht en Amersfoort reizen kunnen gebruik maken 

van een (stop-)bus of van een intercity die via Hilversum rijdt. De extra 

reistijd bedraagt volgens de Nederlandse Spoorwegen een half uur.

Maandagochtend werd er om 01.00 uur begonnen met het verwijderen 

van het spoor. Vervolgens zijn er kabels en leidingen verlegd en zijn 

er damwanden en palen ingebracht voor de fundering van de onder-

doorgang. Op donderdag wordt het spoor teruggebouwd, zodat op vrij-

dagochtend de treindienst hervat kan worden. Prorail verwacht niet dat 

de werkzaamheden vertraging oplopen. ‘Om zo veel mogelijk werk te 

verzetten, is er dag en nacht gewerkt’. Eind mei 2014 wordt het dek van 

de tunnel er bovenop geschoven. Medio 2015 moet de tunnel klaar zijn 

voor gebruik. [HvdB]

Politie trekt wapens 
in Maartensdijk

De politie heeft jl. vrijdag met getrokken wapens drie mannen opgepakt 

in Maartensdijk. Agenten kregen een melding dat iemand mogelijk on-

der bedreiging werd vastgehouden in een pand aan de Hondsdraf. Op 

het moment dat ze bij het huis aankwamen, liepen drie mannen naar 

buiten. Omdat één van hen mogelijk gewapend was, trokken agenten 

hun dienstwapen. Drie Utrechters van 24, 27 en 43 zijn vastgezet.

Wat er zich precies heeft afgespeeld in het huis, wordt onderzocht. 

Een omwonende laat aan RTV Utrecht weten dat het ‘wel leek op een 

speelilm’. Volgens de buurtbewoner zijn er ook lantaarnpalen omver 
gereden tijdens de actie.

Zaterdag 2 november: 
dag van gezamenlijk herdenken 

door Marijke Drieenhuizen

Bidden voor overledenen werd al in de tweede eeuw voor Christus gedaan. Rond de twaalfde 

eeuw start de Kerk met het vaststellen van de datum van 2 november als moment van 

herdenken. Tegenwoordig is 2 november wereldwijd een dag van gedenken.

Sinds vier jaar worden op initiatief 

van de Raad van Kerken De Bilt, 

de gemeente De Bilt en Tap Uit-

vaartzorg sfeervolle bijeenkomsten 

georganiseerd op Begraafplaats- en 

Crematorium Den en Rust en de 

Opstandingskerk in combinatie met 

begraafplaats Brandenburg. Ook 

op andere plekken in de gemeente 

krijgt herdenken op en rond deze 

datum een plek.

Er staan veel activiteiten rond Al-

lerzielen gepland in de gemeente 

De Bilt. Op 2 november is op Be-

graafplaats Brandenburg om 12.00 

uur een gebedsdienst en zegening 

van de graven door pastoraal wer-

ker Frans Overbeek. In de Opstan-

dingskerk en de begraafplaatsen 

Brandenburg en Den en Rust wor-

den belangstellenden verwacht om 

17.00 uur, gevolgd door een medi-

tatieve bijeenkomst en aansluitend 

gelegenheid om de begraafplaatsen 

te bezoeken. Om 18.15 uur start 

op Den en Rust een tweede bijeen-

komst. In de Michaelkerk en kerk-

hof is om 19.30 uur een Woord- en 

Communieviering en zegening van 

de graven: de voorganger is Frans 

Overbeek. Meer informatie is nu 

nog niet bekend maar staat binnen-

kort op de website van de Raad van 

Kerken De Bilt (www.raadvanker-

kendebilt.nl)

Samen

Esther Kooistra is sinds april de 

nieuwe directeur van Tap Uitvaart-

zorg. Met Joke Temming (marke-

ting en communicatie Tap Uitvaart-

zorg) organiseert zij samen met Gert 

Landman (voorzitter van de Raad 

van Kerken De Bilt), René Alkema 

(predikant in Maartensdijk en Hol-

landsche Rading) en Sjon Bos na-

mens de gemeente De Bilt Allerzie-

len. Zaterdag 2 november worden 

op de begraafplaatsen Den en Rust 

en Brandenburg belangstellenden 

ontvangen met kofie, thee, soep en 
een broodje. Daarna volgt een kort 

moment van bezinning met muziek, 

een korte overdenking en gedich-

ten gevolgd door het lopen over 

de speciaal voor deze bijeenkomst 

verlichte paden naar het te bezoe-

ken graf. Afsluitend is er dan nog 

een mogelijkheid om na te praten. 

Beide bijeenkomsten beginnen om 

17.00 uur. Esther Kooistra: ‘Van-

wege het groeiende aantal mensen 

dat op Den en Rust verwacht wordt, 

organiseren we daar nog een twee-

de bijeenkomst die start om 18.15 

uur. De belangstelling voor deze 

bijeenkomsten neemt elk jaar toe. 

Het is mooi om in gezamenlijkheid 

stil te staan bij het overlijden van 

dierbaren, iedereen heeft op dat 

moment dezelfde gevoelens. Ieder-

een mist iemand die geleefd heeft. 

Die emotie is herkenbaar. Het zijn 

allemaal lotgenoten bij elkaar, dat 

verbindt’. Het moment van herden-

ken wordt gefaciliteerd. Joke Tem-

ming: ‘Aan alles is gedacht. Het is 

een totaal concept. Mensen komen 

en kunnen deelnemen aan het her-

denken. Het is goed om te zien dat 

bijna niemand alleen komt.. Als wij 

zien dat de gang naar het graf alleen 

wordt gelopen, sluiten wij aan en 

vragen we of we mee mogen lopen. 

Het hoeft niet maar kan wel’. 

Gedichten, muziek 

en heel veel fakkels 

Dat mensen het soms moeilijk 

vinden om naar een begraafplaats 

te gaan is iets dat ds. Gert Land-

man opmerkt in zijn gesprekken 

met mensen. ‘Zij zien er tegenop 

om de stap te zetten om daadwer-

kelijk te gaan. Op 2 november ben 

je niet alleen, je loopt gewoon mee 

en volgt het programma. Dat biedt 

volop ruimte om te gedenken door 

te luisteren naar de muziek en de 

voorgedragen gedichten en de 

schoonheid te ervaren van de mooi 

verlichte begraafplaatsen’. Ook 

andere groepen sluiten aan op deze 

dag. Veel mensen hebben (over)

volle agenda’s en maken weinig 

tijd vrij voor herdenken, maar die 

behoefte is er wel. René Alkema 

ontving vorig jaar de mensen op 

de begraafplaats Brandenburg. 

Dit jaar heeft hij geruild met Gert 

Landman. Samen met ritueel bege-

leider Cees Baan is hij op Den en 

Rust. ‘Ik vond het mooi vorig jaar 

en wil ook dit jaar graag meedoen. 

Ik heb gezien hoe ook pubers, 

die helemaal niet bezig zijn met 

gedenken, toch op deze dag aan-

sloten. Dat is goed. Ook mensen 

die allang niet meer wonen in de 

gemeente De Bilt komen op deze 

dag als gezin of familie samen om 

met elkaar in De Bilt te gedenken. 

In herinnering verbinden deze bij-

eenkomsten mensen’. Ook Natuur-

begraafplaats Den en Rust is op de 

avond van 2 november te bezoe-

ken. Esther Kooistra: ‘Op Den en 

Rust worden door onze collega’s 

1200 brandende fakkels geplaatst. 

De natuurbegraafplaats wordt ook 

verlicht, we zetten daar 100 olie-

lampjes. Op de gemeentelijke be-

graafplaats Brandenburg plaatsen 

ambtenaren fakkels. Op beide be-

graafplaatsen zijn uitgiftepunten 

ingericht voor lichtjes om ook de 

graven te verlichten. 

Natuurwerkdag
Op zaterdag 2 november gaan duizenden vrijwilligers aan de slag op de landelijke 

Natuurwerkdag. De Natuurwerkdag vindt dit jaar voor de 13de keer plaats. De deelnemers 

gaan ook dit jaar weer gewapend met zagen, harken en schoppen wilgen knotten, takkenrillen 

aanleggen en poelen schoonmaken.

De organisatoren in Westbroek 

en Groenekan doen een oproep 

aan alle mensen die de provincie 

Utrecht weer een stukje mooier 

willen maken. Op meer dan 35 

locaties in de provincie en de stad 

Utrecht kan iedereen zich uitleven. 

In Westbroek en Groenekan kan 

op 2 november gewerkt worden op 

Fort Ruigenhoek in Groenekan en 

bij de Moeras- en Stinzentuin aan 

de Kerkdijk in Westbroek. Staats-

bosbeheer organiseert van 09.30 tot 

16.00 uur op Fort Ruigenhoek vlij-

tige fortwerkzaamheden: hooien en 

afvoeren van het maaisel, esdoorns 

en eiken zagen en herstel van cul-

tuurhistorische elementen. Op de 

ring naast de fortgracht, net buiten 

het fort, moet de beplanting gekapt 

(afgezet) worden om het hakhout in 

stand te houden. De takken worden 

versleept naar plekken in het nabij-

gelegen moerasbos.

Westbroek

De natuurrijke, ecologisch beheer-

de Moeras- en Stinzenplantentuin 

ligt aan de rand van het SBB-na-

tuurreservaat De Westbroekse Zod-

den ter hoogte van Kerkdijk 126. 

Hier kan men van 10.00 tot 14.00 

uur wilgen knotten en genieten van 

de bijzondere omgeving zo dicht 

bij de stad. Met de Natuurwerkdag 

willen de organisatoren onder de 

aandacht brengen dat vrijwilligers 

heel belangrijk zijn bij het onder-

houd van natuur. Marja Zandberg 

van Landschap Erfgoed Utrecht: 

‘We willen mensen laten zien wat 

er allemaal bij het onderhoud van 

de natuur komt kijken. En dat het 

onderhoud door een terugtrekkende 

overheid steeds meer onder druk 

komt te staan. We merken ook elk 

jaar weer dat de deelnemers graag 

een steentje bijdragen aan hun 

omgeving. De Natuurwerkdag is 

daarvoor natuurlijk een uitgelezen 

kans’. 

Enthousiast voor een dagje in de 

natuur? Op www.natuurwerkdag.nl 

vindt u meer informatie en kunt u 

zich aanmelden.

V.l.n.r. (voor) René Alkema, Joke Temming, (achter) Esther Kooistra en 

Gert Landman verwachten veel belangstellende op de georganiseerde 

herdenkingen waarbij de begraafplaatsen sfeervol verlicht zijn.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Najaarsaktie: Elke ZATERDAG 
met min. 4 pers. eten, gastheer/vrouw eet gratis

Woe.
23-10

Zalmfilet met kruiden 
in korstdeeg

of
Grootmoeders hachee, 
boontjes en aardappel 

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
24-10
Vrij.

25-10
Woe.
30-10

Elzasser zuurkool schotel met 
casselerrib en rookworst

of
Roodbaarsfilet met 
Hollandaise saus

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
31-10
Vrij.
1-11

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

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

Tijdens de natuurwerkdag worden 

aan de Kerkdijk in Westbroek o.a. 

de wilgen geknot.


