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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 we r p + p r i n t + d r u k

Over 13 weken
is het alweer kerst
De nieuwe kaartcollecties

zijn binnen. Bestel ze tijdig.

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

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

Verkeersomleidingen
en busverbindingen

door Henk van de Bunt 

Vanwege werkzaamheden in het stationsgebied van de kern 

Bilthoven is de Soestdijkseweg vanaf maandag 30 september 

volledig afgesloten. Dit betekent dat er geen gemotoriseerd 

verkeer meer mogelijk is over de spoorwegovergang. Dit heeft 

gevolgen voor het autoverkeer en het openbaar vervoer. 

Marieke Thissen van Communicatie Bilthoven Bouwt: ‘Autoverkeer 

wordt omgeleid via: Soestdijkseweg Zuid, Leijenseweg, Massijslaan, 

Jan Steenlaan, Rembrandtlaan, Van Ostadelaan naar de Soestdijkse-

weg Noord. Op de aansluitingen Massijslaan - Leijenseweg en de 

aansluiting Leijenseweg - 2e Brandenburgerweg worden verkeersre-

gelaars ingezet. De omleiding is nodig vanwege de afbouw van beide 

rotondes. Er moet nog asfalt worden gedraaid, belijning aangelegd, bij 

de voormalige chinees moet het ietspad om de rotonde nog worden 
aangelegd, er worden nog lichtmasten en verkeersborden geplaatst als-

mede richtingsborden etc. De toegang voor het centrum via de rotonde 

Nachtegaallaan blijft wel mogelijk. Ook ietsers worden omgeleid. 
Voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het voertgangerstun-

neltje onder het spoor door. Vrachtverkeer wordt omgeleid via: Soest-

dijkseweg, de A27 en de N234’. 

Busverkeer 

-  Lijn 77 en spitslijn 284 kunnen niet stoppen in het stationsgebied. 

De eindhalte is op de Sperwerlaan bij De Kwinkelier. Vandaar rijden 

lijnen 77 en 284 weer richting De Bilt en Utrecht. 

-  Voor de kleine bus 78 wordt een noodhalte gemaakt op de Soest-

dijkseweg (ter hoogte van de Nachtegaallaan). Naar de Leijen rijdt 

lijn 78 een afwijkende route via de Leijenseweg, Massijslaan en Rem-

brandtlaan. Op deze wijze kan de Bremhorst worden ontsloten met 

OV. Terug rijdt de bus rechtstreeks via de Leijenseweg naar het sta-

tion. Reizigers kunnen bij De Kwinkelier overstappen op de bus naar 

Utrecht. 

-  Lijn 58 rijdt door de Leijen (via Massijslaan, Jan Steenlaan, Rem-

brandtlaan) van en naar Maartensdijk. Er is een extra bushalte ge-

maakt in de Rembrandtlaan ter hoogte van de Jan Steenlaan. Reizi-

gers voor het station kunnen hier overstappen. Spitslijn 258 naar Berg 

en Bosch eindigt bij deze tijdelijke bushalte. 

Nieuw 

Mevr. van Wessem uit Bilthoven attendeerde de gemeente en Con-

nexxion op het feit, dat de nieuwe lokale buslijn 78 tussen de Leijen 

en de Kwinkelier tot maandagochtend 16 september (dus twee weken 

na introductie op 2 september) niet gereden had. Interim communica-

tieadviseur Koen van Tankeren van de gemeente De Bilt hierover: ‘Wij 

hebben lang gewacht op 2 september omdat vanaf deze datum lijn 78 

zou starten, juist omdat mensen uit de Leijen dan weer met het OV de 

wijk uit kunnen.

In de eerste week van oktober 

wordt de aansluiting van de tun-

nel op de Soestdijkseweg Noord 

en Zuid aangepakt. Tijdens deze 

laatste werkzaamheden wordt ge-

zorgd voor een omleidingroute via 

de spoorovergang aan de Leijense-

weg. Vrachtverkeer wordt buiten de 

Gemeente omgeleid. Het winkelge-

bied blijft goed bereikbaar vanaf de 

Soestdijkseweg-Zuid.

Opening

Op zaterdag 12 oktober tussen 10.00 

en 12.00 uur wordt de tunnel fees-

telijk geopend. Om 13.00 uur rijden 

de eerste auto’s door de tunnel en 

worden de omleidingroutes voor 

vrachtauto’s en autoverkeer weer 

opgeheven. De huidige overweg 

blijft vanaf dat moment deinitief 
gesloten voor autoverkeer. Wethou-

der Diteweg gaf aan, dat al vanaf 

1929 is gewacht op dit moment. De 

dood van een scholier van de van 

de Werkplaats in 2006 - na tiental-

len verkeersdoden op de overweg 

vanaf 1975 - heeft het College ertoe 

gebracht contact te zoeken met Pro-

rail. Ook de dagelijkse iles en de 
milieubelasting voor de bewoners 

aan de Soestdijkerweg behoren dan 

tot het verleden. 

NS-Station Bilthoven 

In de week van maandag 21 tot 

vrijdag 25 oktober wordt de spoor-

wegovergang weggehaald en start 

Prorail en aannemer Heijmans met 

de voorbereiding van de bouw van 

de tweede tunnel voor ietsers en 
voetgangers. Er rijden in die peri-

ode géén treinen. Gezorgd wordt 

voor vervangende bussen van en 

naar Bilthoven. 

Tijdens deze dagen zal een busje 

rijden van Huize het Oosten via het 

nieuwe busstation naar het Vinken-

plein. Voetgangers kunnen langs 

het werk door het bestaande voet-

gangerstunneltje bij het station pas-

seren. Fietsers kunnen via de Leijen 

en het tunneltje tussen Paltzerweg 

en Bilderdijklaan van Noord naar 

Zuid en omgekeerd. De scholen 

hebben dan net herfstvakantie. 

Tweede tunnel 

Van oktober 2013 tot juni 2015 

wordt de tweede tunnel gebouwd. 

Minder diep, maar veel breder. 

Net als bij de eerste tunnel worden 

de dekhelften gebouwd naast het 

spoor. Vervolgens worden ze voor 

de zomer van 2014 ingeschoven 

op de constructie die al komende 

maand zal worden aangebracht on-

der het spoor. De bouw van deze 

tunnel brengt wel wat meer overlast 

mee om het NS-station Bilthoven te 

kunnen bereiken. Om de perrons te 

bereiken zijn er twee mogelijkhe-

den; de voetgangersbrug vanaf de 

kant van de Rembrandtlaan en de 

bestaande voetgangerstunnel aan 

het begin van het station. 

Fietsers en voetgangers kunnen 

het spoor - tijdens de bouwperi-

ode - blijven kruisen. De huidige 

ietsovergang wordt 10 meter op-

geschoven richting Den Dolder. De 

overdekte en open ietsenstallingen 
aan de noordkant blijven bestaan tot 

het einde van het project. Er moet 

wel om het bouwterrein gelopen 

worden om het station te bereiken.

Vervangend vervoer

Prorail gaat mindervaliden twee 

jaar vervangend vervoer aanbie-

den. Een punt van zorg is hoe men-

sen met kinderwagens, rollators, 

slechtlopende ouderen nog van en 

naar het perron kunnen komen. De 

projectorganisatie zegt toe hier naar 

te kijken. (Leo Verschuuren)

Bouw van beide spoortunnels belicht
Dinsdag 17 september luistert een goed gevulde zaal in Het Nieuw Lyceum naar de presentatie 

van Prorail en het bouwteam Bilthoven. Nadat het Chinees Restaurant Fong Cheng

vorige maand is afgebroken wordt er druk gewerkt aan de afwerking van de autotunnel,

de herbestrating aan de zijde van de Spoorlaan, de bushaltes aan de noordkant,

en de inrichting van een tijdelijke ietsenstalling 

Kijk ook op de site http://www.bilthovenbouwt.nl of loop met vragen 

even aan bij het informatiecentrum in “Bilthoven Centraal” aan de 

Julianalaan, hoek Emmaplein op woensdag en vrijdag van 14.00 tot  

17.00 uur en de eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11.00 en 

14.00 uur.

Toegang tunnel zuidzijde.

Lees verder op pagina 5



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

29/9 • 10.30u - Prof. dr. M.E. Brinkman

Pr. Gem. Zuiderkapel

29/9 • 9.30u - Ds. R.W. Koeijer
29/9 • 18.30u - Ds. H. Russcher

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

29/9 • 10.30u - Bes. Samenk.

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

29/9 • 10.00u - Louis Hellewegen

R.K. Kerk O.L. Vrouw

29/9 • 10.30u - Pastoor J. Houben

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

29/9 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
29/9 • 17.00u - Ds. AG. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

29/9 • 10.00u - Ds. A. van Kampen
29/9 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

29/9 • 10.00u - Ds. R. Klein Kranenburg
29/9 • 19.00u - Taizé

Pr. Gem. Opstandingskerk

29/9 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

29/9 • 10.00u - J. Bosboom

Volle Evangelie Gemeente

29/9 • 10.00u - Dhr. Hans Somhorst

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

29/9 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

PKN - Herv. Kerk

29/9 • 10.00u - Ds. M. Baan
29/9 • 18.30u - Ds. H.M. Burggraaf

Herst. Herv. Kerk

29/9 • 10.30u - Ds. A.J. Schalkoort
29/9 • 18.00u - Kand. A. Meuleman

Onderwegkerk, Blauwkapel

29/9 • 10.30u - Pastoor J. van de Steen

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

29/9 • 11.00u - Drs. Jaap Huttenga

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

29/9 • 10.00u - Ds. W.H.Th. Moehn
29/9 • 18.30u - Prop. A. de Winter

Maartensdijk

PKN - Ontmoetingskerk

29/9 • 9.30u - Drs. Jaap Huttenga

St. Maartenskerk

28/9 • 19.00u - Lectoren
29/9 • 10.00u - Lectoren

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

29/9 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk

29/9 • 10.00u - Ds. P. van Duijvenboden
29/9 • 18.30u - Ds. M. van der Zwanw 
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Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 28 september a.s. 
staat Amnesty International van 
11.00 tot 12.30 uur met een 
stand in de openbare bibliotheek 
van Bilthoven. Daar kan o.a. 
een handtekening gezet worden 
onder petities waarmee Amnesty 
bij regeringen aandacht vraagt 
voor gewetensgevangenen waar-
van de mensenrechten geschon-
den worden. Ook is er informatie 
over Amnesty zelf .

Soefi-bijeenkomst

Op zondag 29 september 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: 
‘vergevingsgezindheid’. Het 
Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd 
op geestelijke vrijheid, respect 
voor alle religies en het bewust 
ervaren van het dagelijks leven 
als bron van spirituele groei.  

(www.soefi.nl) 

Taizéviering 

Zondagavond 29 september om 
19.30 uur is er in de Immanuë-
lkerk in De Bilt, Soestdijkse-
weg-Zuid nr. 49 een Taizéviering 
met koor en instrumentalisten 
onder leiding van Els Firet. Het 
is de eerste Taizéviering na de 
zomervakantie. Een viering in de 
sfeer van het Franse klooster in 
Taizé, waar elk jaar veel jongeren 
komen. Er wordt gezongen in 
verschillende talen en er is gele-
genheid om stil te zijn. Iedereen, 
jong of oud, van harte welkom.

Ruard Ganzevoort in De Woudkapel

Op zondag 29 september spreekt 
Ruard Ganzevoort vanaf 10.30 
uur in De Woudkapel over pola-
risatie en compassie. Ruard 
Ganzevoort is hoogleraar prak-
tische theologie aan de VU, 
lid van de Eerste Kamer voor 
Groen Links en voorzitter van 
De Linker Wang, platform voor 
politiek en levensbeschouwing 
(www.linkerwang.nl). Hij ver-
zorgt de eerste vrij toegankelijke 

bezinningssamenkomst van dit 
seizoen. De Woudkapel bevindt 
zich in Bilthoven Noord, op de 
hoek van de Sweelincklaan en de 
Beethovenlaan.

Fietsclub 

Op dinsdag 1 oktober wordt er 
om 9.45 uur gestart met een kopje 
koffie/thee in restaurant ‘Maer-
tenshoek’ in Dijckstate Maar-
tensdijk waarna om 10.00 uur de 
tocht naar Doorn gaat beginnen. 
Lunchpakket meebrengen. Voor 
meer informatie, aanmeldingen 
en het volledige programma: 
MENS De Bilt, Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96 
Maartensdijk. tel: 0346-214161 
of www.mensdebilt.nl 

Filmgroep Centrum

Op 1 oktober ontvangt de video-
club Filmgroep Centrum als gast-
spreker Rob Glastra, fotograaf 
en filmer. Hij zal vertellen over 
zijn vak, zijn films laten zien en 
toelichten hoe deze tot stand zijn 
gekomen. De bijeenkomst wordt 
gehouden in het De Duiventil, 
Jasmijnstraat 6, De Bilt en begint 
om 20.00 uur. Belangstellenden 
zijn welkom. Meer informatie: 
filmgroepcentrum.nl

High Tea 

Op zondag 6 oktober wordt er 
in Servicecentrum ’t Hoekie van 
14.30 tot 16.30 uur weer een heer-
lijk high tea geserveerd. Samen 
genieten van diverse soorten har-

tige en zoete hapjes, onbeperkt 
diverse soorten thee en veel gezel-
ligheid. Meld u aan met uw buren 
en vrienden. Voor € 4,00 p.p. kunt 
u van dit alles meegenieten. Kin-
deren tot 6 jaar halve prijs. Prof. 
Asserweg 2 in De Bilt, aanmelden 
via hoekie@mensdebilt.nl of via 
tel. 030 2201702.

Ouderenraad De Bilt vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-
gadert woensdag 2 oktober, om 

14.00 uur in de Coesfeldzaal in 
het gemeentehuis (Soestdijkse-
weg Zuid 173 te Bilthoven). De 
Ouderenraad behartigt de belan-
gen van oudere bewoners in de 
gemeente en adviseert daarover 
het College van Burgemeester 
en Wethouders en de Gemeente-
raad. Een week voor de vergade-
ring wordt de definitieve agenda 
gepubliceerd op de website van 
de Ouderenraad: www.ouderen-
raad-debilt.nl. De vergaderingen 
zijn openbaar.
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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

27 september 2009  

27 september 2013
 

Lieve Ellen
 

Al 4 jaar

Uit elkaar 

‘t Blijft een gemis

Dat onbeschrijfelijk is

Elke dag

Eerst een traan

Dan een lach
 

Ik mis je
 

Wil van de Pol

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.

Uw rechterhand houdt mij vast.

Dienstbaar, zorgzaam, dankbaar en tevreden met dingen groot en 
klein daar kon u intens gelukkig van zijn.

Verdrietig om haar heen gaan, maar dankbaar voor de vele goede 
jaren die wij met elkaar hebben gedeeld, nemen wij afscheid van onze 
lieve moeder, oma en overgrootoma

Aartje Altena - Drieënhuizen
weduwe van Gerrit Altena

op de leetijd van 93 jaar.

 De Bilt:  Marian
   Timo, Sharon 

 Vianen:  Dinie en Maas
   Helga en Arie
   Marcel, Isar
   Edwin en Daniëlle, Edwin

 Vianen:  Nico en Arda
   Gertjan en Muriël, Faith, Dave
   Evelien en Leo, Naomi, Corné

 Woudenberg:  Kees en Paula
   Mark en Iris
   Mariët en Marc, Feline, Olaf

 Nieuw Bergen:  Wil en Andries
   Irma en Pierre, Stan, Lucas
   Janine †

De Bilt, 19 september 2013
Correspondentieadres:
PCB Uitvaartzorg
T.a.v. familie Altena
Donaudreef 25
3561 EL Utrecht

De begrafenis heet dinsdag 24 september plaatsgevonden
op de begraafplaats Brandenburg te Bilthoven.

Oud papier
Hollandsche Rading

Zaterdag 28 september wordt 
door muziekvereniging Kunst 
& Genoegen oud papier in Hol-
landsche Rading ingezameld. De 
wagen 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 28 september zame-
len leden van muziekvereniging 
De Vriendenkring weer oud pa-
pier 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.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15
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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 bedoeling van de groots aan-

gepakte avond was informatie-

uitwisseling: deskundigen en 

betrokkenen vertelden over de ont-

wikkelingen in het bibliotheekwerk 

in het algemeen en in De Bilt in het 

bijzonder. Ook de aspecten rond 

het realiseren van een ombuiging in 

het bibliotheekbudget bleven niet 

ongenoemd. Edwin Plug van het 

comité Behoud Bibliotheek Maar-

tensdijk verhaalde in een vlam-

mend betoog over de geschiedenis 

van de bibliotheek Maartensdijk en 

haar vrijwilligers: ‘Thans zijn er 17 

vrijwilligers aan deze bibliotheek 

verbonden. Vrijwilligers, die stuk 

voor stuk al vele jaren verbonden 

zijn aan de bibliotheek met een 

grote schat aan ervaring en kennis 

en een grote mate van zelfvoor-

zienigheid en zelfwerkzaamheid. 

Kortom: Vrijwilligers maken het 

verschil; niet alleen in inancieel 
opzicht, maar ook in beleving’. 

Collega-comitélid Wim Jonker 

had het eerder al genoemd: ‘De 

Vereniging Openbare Bibliotheken 

omschrijft de bibliotheek als een 

instelling met een aangenaam en 

inspirerend verblijfsklimaat, ruime 

openingstijden, goede kofie en een 
verleidelijke presentatie van me-

dia. Een fysieke bibliotheek is een 

knooppunt voor nieuwsgierigheid 

en persoonlijke ontwikkeling. Je 

vindt er wat je zoekt, maar ook wat 

je niet zoekt en daarom misschien 

des te waardevoller vindt’. Het co-

mité vatte haar visie samen als: ‘Op 

korte termijn blijft deze bibliotheek 

functioneren zoals nu, de rol van 

de vrijwilligers wordt versterkt en 

IDEA (koepel) ziet vrijwilligers als 

volwaardige medewerkers’. 

Goeroe

Prof. dr. F.J.M. (Frank) Huysmans 

is bijzondere hoogleraar Biblio-

theekwetenschap. Hij ging uit-

gebreid in op de geschiedenis en 

toekomst van de bibliotheek. Huys-

mans: ‘De uitleen van boeken daalt 

sinds 1995: toen 180 miljoen exem-

plaren per jaar, nu ca. 100 miljoen 

per jaar’. Huysmans schilderde een 

algemeen beeld van een lokale bi-

bliotheekvestiging in een digitale 

wereld en vestigde de aandacht op 

allerlei nieuwe verschijningsvor-

men. Volgens de bibliotheekgoeroe 

dient een moderne bibliotheek een 

goede mix te zijn van een retail- 

bibliotheek (gericht op maximalise-

ren van de boek-uitleen), een huis 

van gemeenschap (gericht op het 

maximaliseren van maatschappelij-

ke meerwaarde) en een digitaal in-

formatieknooppunt (gericht op het 

maximaliseren van wegwijs maken 

in de informatie op het internet). 

Huysmans beëindigde zijn zeer al-

gemene betoog met de opmerking 

dat gemeenten ter grootte van De 

Bilt gemiddeld per inwoner 20 à 25 

euro per jaar aan het openbaar bi-

bliotheekwerk uitgeven. 

Besparen

Directeur/bestuurder Bonne West-

dorp (Idea) schetste zeer algemeen 

de trends in het bibliotheekwerk in 

Nederland (zware inanciële druk, 
minder vestigingen, meer service-

punten, dalend ledenaantal enz.). 

Hij vertelde, gelardeerd met allerlei 

algemeen cijfermateriaal, over de 

verdiensten van de Biltse biblio-

theek. Westdorp noemde daarbij als 

lastige hobbels het geconstateerde 

exploitatietekort van € 131.000, 

veroorzaakt door € 80.000 tekort 

bij de overgang van de Biltse ves-

tiging naar het CEC Het Lichtruim 

en een gemeentelijke bezuiniging 

van € 510.000, naast het feit, dat 

er in de beoogde nieuwbouw van 

De Vierstee geen plek meer is voor 

een Maartensdijkse vestiging van 

de bibliotheek. Tenslotte schetste 

hij vijf scenario’s van het toekom-

stige Biltse bibliotheekwerk. Drie 

scenario’s betreffen besparingen 

in Maartensdijk en twee scenario’s 

betreffen besparingen over de hele 

linie, zowel in Maartensdijk als in 

Bilthoven. 

Mogelijkheden 

Bilthovenaar Willem Hendrik Gis-

pen leidde de gehele avond en met 

name de evaluatieronde met verve. 

Uit de veelheid aan argumenten 

kwam naar voren dat Maartensdijk 

niet de dupe mocht worden van 

meerkosten van de bibliotheek in 

Bilthoven. Met de vrijwilligers in 

Maartensdijk werd niet zorgvul-

dig omgegaan, zo werd gesteld. In 

deze discussieavond had een visie 

moeten worden ontwikkeld voor de 

bibliotheek van de toekomst en dan 

ook voor Maartensdijk. Meerdere 

doelgroepen van de bibliotheek 

zoals scholen, ouderen en jonge-

ren zouden de kans moeten krijgen 

zich te uiten. Een bestelbieb voor 

boeken gaat voorbij aan de sociale 

functie van een bibliotheek en de 

mogelijkheid om boeken in te zien. 

Er werd op gewezen dat een moge-

lijke nieuwe Vierstee geen gelopen 

race was en dat dit dan ook zou 

gelden voor het al dan niet zoeken 

naar welke plaats dan ook voor een 

nieuw onderkomen van de Maar-

tensdijkse bieb. 

Algemeen vond men dat deze 

avond niet veel had bijgedragen aan 

het elkaar informeren over moge-

lijkheden van voortzetting van het 

bibliotheekwerk in de verschillende 

kernen van De Bilt. Bij met name 

de aanwezigen met Maartensdijkse 

roots heerste na aloop van de bij-
eenkomst een ontevreden gevoel.

Vrijwilligers maken het verschil
door Henk van de Bunt

Het college van Burgemeester en wethouders van De Bilt hield vorige week woensdag een besloten 

bijeenkomst voor de gemeenteraad met betrekking tot de discussie rondom de bibliotheekvoorziening 

in de gemeente De Bilt. Naast de raadsleden waren ook de leden van het comité Behoud Bibliotheek 

Maartensdijk en de vrijwilligers van de Maartensdijkse bibliotheek uitgenodigd. 

Cultuurwethouder Bert Kamminga opent de bijeenkomst. Op de voorste rij 

v.l.n.r. Edwin Plug, Frank Huysmans, Bonne Westdorp en gespreksleider 

Willem Hendrik Gispen.

Charles den Tex besteedt meer dan 

400 bladzijden aan deze familie van 

bekende multinationals, die rond 

1600 begonnen met de verkoop van 

bouwmaterialen en via de handel in 

wijn en specerijen groothandelaren 

werden in steenkool, het zwarte 

goud van voor de Tweede Wereld-

oorlog. Na de Bevrijding wist één 

van de nazaten, Johannes Marius 

Fentener van Vlissingen (1907-

1987), de onderneming van de on-

dergang te redden door succesvol te 

handelen in olie, gas, transport en 

het opzetten van winkelketens.

Rustenhoven

Johannes Marius Fentener van 

Vlissingen - voornaam Jan - woon-

de van 1950 tot zijn overlijden in 

1987 op het landgoed Rustenhoven 

in Maartensdijk. In 1932 trouwt Jan 

in Engeland met de Engelse Pa-

mela Annette Marston (1912-1979) 

die hij tijdens zijn stageperiode in 

Londen heeft leren kennen. Na hun 

huwelijk vestigen zij zich in 1935 

in Nederland en krijgen vier kin-

deren, een dochter en drie zoons. 

Jan wordt hoofd van de Steenkolen 

Handels Vereniging. 

Voor het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog draaide SHV als 

nooit te voren. Tijdens de oorlog 

daalde de omzet en werd Jan gevan-

gen genomen en op 17 april 1945 

naar Scheveningen overgebracht. 

Daar werd hij verhoord en op 3 mei 

1945 vrijgelaten. Het gezin vestigt 

zich aan het Wilhelminapark 62.

Museum

Op 20 september 1947 koopt hij het 

120 hectare grote landgoed Rusten-

hoven van Jacoba Klever, de enige 

dochter van Joseph Klever, één van 

de oprichters-aandeelhouders van 

de SHV. De hofstede Rustenho-

ven was tijdens en na de bezetting 

uitgewoond. De laatste bewoners 

waren repatrianten uit Nederlands-

Indië. Jan liet het huis grondig ver-

bouwen en moderniseren. In 1950 

kwamen ze vanuit Utrecht in Maar-

tensdijk wonen. 

Het gezin Fentener van Vlissingen 

heeft tot 1973 met veel plezier in 

het huis gewoond. Charles den 

Tex geeft in het boek een uitge-

breide weergave van het dagelijks 

leven en de feesten en jachtpar-

tijen, die op het landgoed worden 

georganiseerd. In 1965 wordt Jan 

door een hersenbloeding getroffen 

en raakt minder mobiel. Het grote 

huis wordt hen te veel. De familie 

besluit een bungalow aan de lin-

kerzijde van de Aanlegsteeg te la-

ten bouwen, die meer woongerief 

biedt. In 1973 verhuizen ze hier 

naar toe. Het grote huis komt in der 

verkoop en wordt in mei 1975 door 

de Hilversumse antiekhandelaar 

Bert Bolle gekocht. die het opknapt 

en er een barometermuseum in re-

aliseert. Op 25 mei 1979 komt Pa-

mela na een ernstige zieke te over-

lijden en Jan overlijdt op 27 maart 

1987. Charles den Tex beschrijft in 

zijn kroniek beide levens uitvoerig 

en besteedt veel aandacht aan de 

Maartensdijkse periode. Het is een 

prettig leesbaar boek dat veel inte-

ressante informatie verschaft over 

het landgoed Rustenhoven.

Fentener van Vlissingen
door Koos Kolenbrander

Dinsdag1 oktober a.s. om 20.00 uur houdt Charles den Tex naar aanleiding van zijn zojuist 

verschenen boek ’Ik ben koopman’ over de fam. Fentener van Vlissingen een lezing in de 

Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan 1 te Bilthoven.

In 1975 betrok de familie Bolle Rustenhoven. Van links naar rechts de heer 

R.W. Baron van Boetzelaer, de heer en mevrouw Fentener van Vlissingen 

en Bert en Ethne Bolle.

Uitreiking 
Koninklijke Onderscheiding 

De heer A.M. van Schaik is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 

Nassau. Burgemeester Gerritsen reikte de onderscheiding op zaterdag 

21 september in de Brandweerkazerne aan de Leyenseweg te Bilthoven 

uit. De heer Van Schaik is koninklijk onderscheiden vanwege zijn grote 

verdiensten voor de brandweer in De Bilt. Vanaf 1975 is hij lid van de 

Vrijwillige Brandweer en heeft zich langdurig ingezet voor de openbare 

orde en veiligheid in de gemeente en in de regio. 

De heer Van Schaik ontving de onderscheiding tijdens zijn afscheid van 

de brandweer De Bilt. [foto Reyn Schuurman]



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

3 biefstukjes
4 schnitzels 
6 Tartaartjes

Schouderkarbonade

Ribkarbonade

Haaskarbonade
6.-
6.-
6.-

Filet-Americain
Najaarssalade
Sellerysalade

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Huisgemaakte Beenham
Kiprollade
Rosbief 3x 100

gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 26 september 
t/m woensdag 2 oktober

500
gram 5.50

500
gram 4.98

500
gram 4.98

500
gram 5.98

Riblappen

Hacheevlees 

Gehaktspeciaaltjes

Gemarineerde 
Kipilet

VOORDEEL HELE WEEK

VLEESWAREN-TRIO

NAJAARSROLLADE GEVULD MET PRUIMEN, ABRIKOZEN EN WALNOOT!

Wilt u onze extra  aanbiedingen online 

ontvangen? Download dan nu de 

xxiyou app. Kies ons als winkel en u 

profiteer direct van onze aanbiedingen!

Nieuw!

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN   

HEERLIJKE KIPWRAPS!
VERSGEBRANDE 
PINDA’S

HERTOG-JAN BIERKAASSALAMIPAKKETJES VERSGEBRANDE 
CASHEWNOTEN & 
NOTEN HERFSTMIX

VERS GESNEDEN 
ROOMBRIE

100
gram 1.25 100

gram 1.25 

500
gram 4.98Per

stuk 2.49 250
gram 1.50

100
gram 1.98Per 

stuk 2.98

6 halen / 
   5 betalen

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

Er is weer boerenkool, zuurkool en hutspot! 

Alle stamppotten en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Nieuw - Provençaalse Herfstschotel
MET AARDAPPELGRATIN _ 100 GRAM 0,99

Spaghetti
MET KIP EN PADDESTOELEN __ 100 GRAM 1,25

Parelhoentje
MET SPINAZIEPUREE EN PADDESTOELEN

_________________________PER STUK 9,95
Zaterdag verse sushi!!!

Vers gesneden 

Soepgroente
250 GRAM

Mooie 

Bospeen
KOOPJE

De lekkerste 

Italia druiven
HÉÉL KILO (MAX 3 KILO PER KLANT)

Vers gesneden

Andijvie __________400 GRAM 0,79

Pracht

Elstar _______ HÉÉL KILO - STUNT 0,99

Vers van de traiteur

Pasta met zalm
EN MOSTERDSAUS _______100 GRAM 1,25

MAANDAG 30 SEPTEMBER, 
DINSDAG 1 EN WOENSDAG 2 OKTOBER

Het is herfst!
Volop paddestoelen en pompoenen

Er is weer pompoensoep!

Gewoon de allerlekkerste

Kiyomi’s SINAAS-MANDARIJN

___________________  HÉÉL KILO 2,98

0,79 0,990,99
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Daarom zijn we ook teleurgesteld dat de nieuwe dienstregeling de eer-

ste twee weken niet optimaal is verlopen. We hebben klachten van be-

woners onderzocht en inderdaad geconstateerd dat de bus niet volgens 

de gemaakte afspraken reed. Inmiddels heeft Connexxion daarop actie 

ondernomen en als het goed is verloopt de dienstregeling nu correct.’ 

Rover 

Op dit moment rijdt lijn 138 in Maartensdijk een grote lus door het 

dorp. De halte bij het Groenhorstcollege wordt daardoor maar in één 

richting bediend. Uitstappers voor deze halte zijn gedwongen eerst 

een ronde door het dorp te maken. Qbuzz gaat op 8 december 2013 

onder de merknaam U-OV als openbaar vervoerder van start in de re-

gio Utrecht. In haar nieuwe dienstregeling stelt de nieuwe vervoerder 

voor deze lus te verkleinen en lijn 55 (het nieuwe nummer van lijn 

138), het eerste stuk van Maartensdijk in twee richtingen te laten be-

dienen: (Dorpsweg, Dierenriem, Kievitlaan en Nachtegaallaan).Vanaf 

de Nachtegaallaan rijdt de bus vervolgens een lus in één richting via de 

Dorpsweg, Koningin Julianalaan en Prinses Marijkelaan. Reizigersver-

eniging Rover pleit bij monde van woordvoerder Evert Bouws voor een 

extra halte op de Nachtegaallaan tussen de Vierstee en de Dorpsweg in 

Maartensdijk langs de nieuwe route. Bouws: ‘Dit is vooral van belang 

voor uitstappers vanuit Utrecht m.b.t. het Maertensplein en Dijckstate. 

Er is hierover contact geweest met de gemeente’. Van Tankeren: ‘Door 

de gewijzigde route van lijn 55 kunnen leerlingen van het Groenhorst 

College uit Utrecht straks direct naar hun school, zonder dat zij eerst 

de hele kern van Maartensdijk door moeten. Mensen voor het Maar-

tensplein moeten wel omrijden, terwijl de bus nagenoeg langs het plein 

komt. Of een halte nabij het plein mogelijk is, bekijken wij nader in 

overleg met Qbuzz. Een dergelijke halte zal dan wel moeten voldoen 

aan randvoorwaarden als fysieke inpasbaarheid en verkeersveiligheid’. 
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Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

Acties zijn geldig van woe. 25 september t/m di. 1 oktober 2013

Wilt u altijd op de hoogte zijn van onze aanbiedingen? 

Download dan onze app (iPhone en Android) 

en volg ons op Twitter en Facebook.  

Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com

 Rundergehakt
Kilo

3.493.493.493.

kilo

 Hoogvliet kaas
Stuk vers van ‘t mes

Alle stukken van 1 kilo

9.00 - 12.10

4.994.994.994.

kilo

Lay’s
Alle zakken 
van 300 gram

Per zak

1.42

0.990.990.990.

300 gram

Per kilo 3.33

Nu ook in Bilthoven!

Deze spectaculaire 

aanbiedingen zijn alléén 

geldig in fi liaal Bilthoven

Naar het noorden kan men straks langs Kiss & Ride via de rotonde Jan 

Steenlaan de Soestdijkseweg Noord op. 

Captains Diner in Weltevreden

Op donderdag 19 september werd in wijkrestaurant ‘Bij de Tijd’ de eer-

ste editie van ‘Captains Diner’ gehouden. Iedere maand schuift er een 

bijzondere of interessante gast (Captain) uit de gemeente aan om samen 

met verschillende gasten te dineren in het wijkrestaurant. Tijdens deze 

eerste editie prikte wethouder Herman Mittendorff een vorkje mee. 

Dit bijzondere samenzijn maakt onderdeel uit van de vrijwilligersactivi-

teiten van de gemeente De Bilt. De bediening en het gastheerschap was 

tijdens de eerste editie dan ook in handen van medewerkers van de ge-

meente. Doel van deze vrijwilligersactiviteit is om (nieuwe) gasten op een 

ongedwongen manier kennis te laten maken met het restaurant, maar ook 

om variatie te bieden, onderscheidend te zijn en meer bekendheid te ge-

nereren. Het is de bedoeling dat wijkrestaurant ‘Bij de Tijd’ na deze eerste 

editie op eigen kracht invulling blijft geven aan dit concept. [HvdB]

Er was donderdag 19 september in wijkrestaurant ‘Bij de Tijd’ bij de 

eerste editie van ‘Captains Diner’ grote belangstelling. Niet minder 

dan 65 personen hadden zich aangemeld (foto Sandra Klees).



Als je doet wat je deed 

krijg je wat je kreeg ...

Doe meer, adverteer! Bel 0346 21 19 92

Schoenmakerij & 
Sleutelservice Bilthoven 
 voor al uw:
• Schoenreparaties
• huis en autosleutels
•  compleet assortiment binnenzolen en 

onderhoudsprodukten
 

GRATIS IJSJE met twee bollen 

           van Top’s Secret IJs 

                    voor ELKE KLANT!   
(t/m zaterdag 28 sept. 2013)

GEOPEND

Julianalaan 6           3722 GP Bilthoven 
Tel: 030-2287726     naast Top’s Edelgebak

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

LIKE ONS OP FACEBOOK

NIEUWE COLLECTIE 

WINTERJASSEN

WEES ER SNEL BIJ, WANT OP=OP

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nieuw van L 'Oréal:
Skin Perfection huidverzorging

nu met 25% korting
Bereid uw huid voor op het najaar!

Ga met een zomers gevoel 
de herfst in!

Maak nu een afspraak met een van 
onze schoonheidsspecialiste's.

Ook uw nagels weer mooi!
Laat Manon gelnagels of 
gelnagelak aanbrengen

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

Nieuw! 
Caramelslof € 8,25
Enkhuizer 
Krentenbrood
van €3,40 nu € 2,95

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

Openingstijden: 
maandag 08.30 – 20.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur
zaterdag 09.00 – 12.30 uur

Westbroekse Binnenweg 86A

3612 AK Tienhoven

Telefoon: 0346-281764

info@caravannmv.nl

Wilt u op de hoogte blijven van 

alle laatste ontwikkelingen?

Like ons op facebook of 

geef u op voor onze 

digitale nieuwsbrief

Nog enkele binnenplaatsen beschikbaar 
in onze moderne stalling.

Zie voor foto’s onze website:

www.caravannmv.nl

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

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers
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Inmiddels is de Chocolademelk-

loop tot één van de grootste eve-

nementen in de Gemeente De Bilt 

uitgegroeid. Doel van de loop is 

om kinderen en volwassenen te sti-

muleren om zich op een plezierige 

manier actief te bewegen. Daarbij 

gaat het niet alleen om de prestatie, 

maar ook om het deelnemen aan 

een sportief familie-evenement. 

Gedurende het evenement worden 

de hardlopers en het publiek be-

geleid door vele Zwarte Pieten die 

ook voor dit jaar hebben beloofd 

weer van de partij te zullen zijn.

900 jaar

Vanwege het jubileumjaar is er 

dit jaar dan ook voor 900 grote en 

kleine hardlopers de mogelijkheid 

om deel te nemen aan dit spekta-

kel (voorgaande jaren was er plaats 

voor maximaal 700 deelnemers). 

Tot grote vreugde van de Stich-

ting Chocolademelkloop, heeft het 

Utrechts Landschap opnieuw Pa-

viljoen Beerschoten aan de Holle 

Bilt 6 te De Bilt als startlocatie ter 

beschikking gesteld. Het parcours 

is door het bos uitgezet. Naast de 

bekende 1, 2 en 5 kilometer, is er nu 

ook een 10 kilometerloop. De 1 en 

2 kilometer zijn met name geschikt 

voor kinderen tot ongeveer 10 jaar. 

De rondes van 5 en 10 kilometer 

zijn voor de iets oudere jeugd en 

volwassenen.

Aanmelden

Aanmelding kan vanaf 6 oktober. 

Wie wil deelnemen zal zich snel 

moeten aanmelden, want zodra de 

grens van 900 deelnemers bereikt 

is, sluit de inschrijving. De inschrij-

ving gaat via www.loopschoolsas-

kia.nl en via een éénmalige machti-

ging is iedere deelnemer verzekerd 

van een startbewijs. 

De kosten voor deelname bedragen 

5 euro. Dit is inclusief warme cho-

colademelk en een goodiebag die 

iedere hardloper na aloop krijgt. 
Daarnaast is het startnummer te-

vens lotnummer voor de verloting 

die na aloop van de wedstrijden 
gehouden wordt. Met weinig mid-

delen en met de inzet van ongeveer 

60 enthousiaste vrijwilligers, be-

looft het ook dit jaar weer een ge-

weldig spektakel te worden! 

Chocolademelkloop belooft
groter dan ooit te worden

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’.

De Pieten rennen mee met de 

kinderen en nadat de 1 en 2 

kilometer zijn gelopen is er ook nog 

Pietengym.

Tentoonstelling 
Historische Verenigingen

De laatste halte van de reizende tentoonstelling ‘900 jaar De Bilt in 

beeld’ is in restaurant Bij de Tijd in Weltevreden. De 86-jarige mevrouw 

H. Achterberg-Wilking opende de tentoonstelling die nog tot 5 oktober 

te zien is. Op de taart prijkt een foto van de bakkerij aan de Looydijk. 

Als dochter van deze bakkersfamilie Wilking mocht mevr. Achterberg er 

als eerste van genieten.

Ter gelegenheid van de opening 

van Hoogvliet doneerde de super-

markt een cheque ter waarde van 

5000 euro als vrij besteedbaar be-

drag voor een door de gemeente 

te bepalen goed doel. Wethouder 

Arie-Jan Ditewig vertelde, dat de 

gemeente dit bedrag wilde toeken-

nen aan de Stichting Stoute Schoe-

nen, gevestigd op het voormalig 

Berg en Bosch-terrein in Bilthoven. 

De Stichting Stoute Schoenen heeft 

zich gespecialiseerd in het aanbie-

den van zorg voor autistische kin-

deren en voor kinderen met een 

aan autisme verwante stoornis. Zij 

werkt ontwikkelingsgericht en van-

uit het kind. [HvdB]

Hoogvliet doneert voor Stoute Schoenen

Vertegenwoordigers van Stichting Stoute Schoenen nemen de cheque in ontvangst.

Lokale Reparatiedeskundigen hel-

pen bij het repareren van elektri-

sche apparaten, computers, kleding, 

ietsen, houtwerk en speelgoed. 
Gereedschap en materialen zijn 

aanwezig. Als het druk is wordt 

er per deelnemer één ding gerepa-

reerd. En neem gerust de kinderen 

mee. Voor hen is er een knutseltafel, 

waar zij onder begeleiding kunnen 

knutselen met recyclemateriaal.  

Repair Café Bilthoven wordt geor-

ganiseerd door Transition Town de 

Bilt in samenwerking met Wijkver-

eniging WVT. De toegang is gratis, 

een vrijwillige bijdrage is welkom. 

Meer informatie op www.repairca-

fe.nl/bilthoven of tel 030 243 04 84.

Zaterdag Repair Café bij WVT
Op zaterdag 28 september start het derde seizoen van het Repair Café Bilthoven. Tussen 11.00 

en 15.00 uur kunt u uw kapotte spullen komen repareren bij WVT (Talinglaan 10, Bilthoven).

Bilthovense

Boekhandel

Julianalaan 1 | 3722 GA Bilthoven

www.bilthovenseboekhandel.nl                       030  2281014                       Libris { vol van boeken }

Kroniek van de familie
Fentener van Vlissingen

1 oktober, lezing:

Charles den Tex

• Aanvang: 20.00 uur
• Entree: € 5,00
• Reserveren: 030-2281014 of info@bilthovenseboekhandel.nl

Programma 900 jaar De Bilt 

September – thema: Verbinden door te vieren

23 sept Verbinding + ontmoeting tussen 0-4 jarigen van kinderdag-

t/m 27  verblijven met ouderen in verzorgingstehuizen in alle kernen 

van De Bilt.

  Leerlingen van basisscholen in De Bilt bezoeken de 

tentoonstelling van de Historische Verenigingen, die is 

opgesteld in Restaurant Bij de Tijd.

Oktober – thema: Verbinden door over te dragen en te verduurzamen

1 okt   Dag van de ouderen, Samenwerkende ouderenbonden De Bilt/

Bilthoven 

November

2 nov  We love life: dance event, voor iedereen vanaf 16 jaar 

(20:00-02:00 uur). Toegang: € 10 in het HF Witte Centrum. 

10% van de opbrengst gaat naar Stichting Stoute Schoenen. 

H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt

 Van 20.00-02.00 uur

24 nov  Chocolademelkloop, Loopschool Saskia

(programma onder voorbehoud)

900 jaar De Bilt is mede mogelijk gemaakt door: Rabobank, Prins Bernhard Cultuurfonds, 

VSB fonds, Provincie Utrecht, Gemeente De Bilt, Stichting Mens en Zijn Natuur, Vrede van Utrecht, KNMI, 

kfHeinfonds, Stichting van Ewijkck van Oostbroek en de Bilt Fonds. Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, 

Stichting Carel Nengerman Fonds, Bubbles&Blessings, Fonds Verstandelijk Gehandicapten

Contact

Stichting 900 jaar De Bilt  -  Postbus 300  -  3720 AH Bilthoven

info@900jaardebilt.nl  -  www.900jaardebilt.nl

Kijk voor meer informatie op: www.900jaardebilt.nl

BELANGRIJK 
Aanmelden voor de feestelijke 50+ bustocht door de gemeente op dinsdag  

1 oktober kan nog! Het wordt een dag vol verrassingen.’ De kosten bedragen 

5 euro voor de hele dag.

Deelnemers aanmelden bij medeorganisator de Julianaschool in 

Bilthoven. Telefoon 06-25034123 of 030-2287130. 



brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

Kalfslever 
met spek en uien 

€ 15,00

Op veler verzoek: 

van ons bekende varkensvlees, lekker gemarineerd!

HAASFILETLAPJES ..............................100 GRAM  € 1,45

Met een randje om te stoven of voor uw stoofpotje

RUNDERBORSTLAPJES ....................500 GRAM  € 4,98

Panklaar; lekker gekruid en gepaneerd gekruid gehakt

ROOMSCHNITZELS .............................  3 STUKS  € 3,75

Naar ouderwets recept, om lekker te bakken met een appeltje

BLOEDWORST ........................................100 GRAM  € 1,25

Uit onze specialiteitenhoek; 

heerlijk grof met zout en peper , ei en een uitje

RUSSISCHE TARTAAR .......................100 GRAM  € 1,45

Van ons bekende lamsvlees, met een klein beentje

VERSE LAMSBOUT ..............................100 GRAM  € 1,60

Super kwaliteit, vers in onze poeliershoek

KIPROLLADE ...........................................100 GRAM  € 1,15

Kinderen zijn er gek op!! Met o.a. kip, kaas en ham…

KIPCORDONBLEU’S ................... PER STUK NU  € 1,10

Uit onze traiteurhoek; 

alleen warm maken, met oa. Beenham, aardappels en sausje

WITLOFSCHOTEL ................................100 GRAM  € 1,50

Voor de liefhebbers; om te stoven, ca een uurtje tot 5 kwartier

TAMME KONIJNENBOUTEN

................................................................................1 KILO € 12,50

Het is er weer volop, licht gezouten…

ZUURKOOLSPEK  .................................100 GRAM  € 1,10

Lekker beleg uit de grill voor op de boterham

GEGRILDE PROCUREURROLLADE

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

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 28 september. Zetfouten voorbehouden.

Hessenweg 154, 3731 JM De Bilt, 
Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

Voor elke klus naar Deco dus! 

verf • behang • raamdecoratie • gordijnen • sanitair
gereedschap • elektra • ijzerwaren

Praktijk voor jongeren en volwassenen
 

Anneloes Japing biedt behandeling
en begeleiding op het gebied van:

Meer informatie? Kijk op www.logojaping.nl
of neem contact op via 06 10667704

of info@logojaping.nl.

 
Locatie: Koperwieklaan 1, 3722 CA Bilthoven.

De praktijk is goed bereikbaar

met openbaar vervoer en rolstoeltoegankelijk.

Logopedie
- Adem
- Stem
- Spraak
- Taal
- Slikken
- Revalidatie

Vocal Coaching
- Zingen
- Acteren
- Presenteren
- Solliciteren
- Overtuigen
- Luider spreken

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

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

G E B O O R T E K A A R T J E S

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie



Het echtpaar woont al 15 jaar in 

Bilthoven, maar pas recent hebben 

ze hun schoenmakerij in Amster-

dam van de hand gedaan. Toevallig 

kwam op hetzelfde moment de win-

kelruimte aan de Julianalaan vrij. 

‘Het moest kennelijk zo zijn dat we 

hier eindelijk terecht konden. Alles 

viel op zijn plaats’, vindt de meest 

recente winkelier van Bilthoven. 

Diploma

Michel Haagsma behaalde in 

1990 het schoenmakersdiploma in 

Rotterdam. Om daar in 2008 het 

meestersdiploma aan toe te voe-

gen. Daardoor is hij een van de 

uitverkorenen om het authentieke 

onderhoudsmateriaal van de grote 

Nederlandse schoenmerken als Van 

Bommel en Van Lier in zijn zaak 

te gebruiken. Iets wat niet is toege-

staan aan een schoenmaker zonder 

de goede papieren. ‘In Bilthoven 

zijn we in de juiste winkelbuurt 

terecht gekomen’, vindt de schoen-

hersteller, ‘want ik zie de échte 

merkschoenen dagelijks voorbij 

komen. ‘

Vlakbij het station 

Echtgenote Sandra Haagsma ver-

telt: ‘Nog niet zo lang geleden wa-

ren er nog drie schoenmakers in 

Bilthoven. Ook toen kwam deze 

zelfde winkelruimte beschikbaar. 

Maar toen hebben we de overstap 

nog niet aangedurfd, gezien de 

grote concurrentie. Maar nu zijn 

we nog de enige’. ‘En dat op zo’n 

prima locatie als deze’, vult Michel 

Haagsma trots aan. ‘Vlakbij het 

station en recht tegenover de Juli-

analat van architect Dudok. 
Staande aan de hippe gloednieuwe 

toonbank, gemaakt van steiger-

hout, geeft hij toelichting op het 

geboden assortiment. ‘Schoenon-

derhoud is alles,’ weet hij uit erva-

ring. Daarom voeren wij het Duitse 

topmerk Woly zowel schoensmeer 

als vochtafstotende spray. Daarmee 

zijn we exclusief voor Bilthoven. 

Inspuiten, half uurtje laten intrek-

ken en je kunt zonder gevolgen een 

kop kofie over je schoen laten val-
len. Duur? Welnee! Het scheelt niet 

veel met andere merken. Maar je 

kiest wel voor de echte kwaliteit,’ 

verzekert Haagsma. 

De zaak in Amsterdam is in zijn 

geheel in andere handen overge-

gaan. Het echtpaar kan daardoor 

in Bilthoven met volledig nieuw 

materiaal beginnen. Michel: ‘Ik 

ben erg tevreden over de combina-

tie schoenreparatie en sleutels. Het 

zijn allebei dienstverlenende pro-

ducten.’ 

Weggooien is zonde 

Zijn vrouw zal bij voorkeur tijdens 

grote drukte inspringen in de zaak, 

want er is ook nog een gezin te ver-

zorgen. Zij heeft haar eigen visie 

op het bedrijf, met name waar het 

gaat om de combinatie schoenon-

derhoud en duurzaamheid: onont-

koombaar in de huidige ‘zuinige’ 

tijden’. Sandra ondersteunt met 

verve de slogan “Gun schoenen een 

tweede ronde weggooien is zonde’’. 

‘Dat geldt zeker als je schoenen 

hebt die lekker zitten en die zich 

naar je voet hebben gezet’, vindt 

ze. Kinderen slijten hun schoenen 

veel sneller dan volwassenen. Maar 

ook voor hen is er een oplossing. 

Want er is bijna geen plek aan een 

schoen, zowel binnenkant als bui-

tenkant waar deze schoenmaker 

geen herstel kan bieden. 

Om de klanten welkom te heten in 

de nieuwe zaak hebben de Haags-

ma’s een actie bedacht in samen-

werking met buurman/banketbak-

ker Top. Want tot en met zaterdag 

28 september a.s. ontvangt iedere 

klant een kaartje dat recht geeft op 

twee bolletjes ijs. De naam: Tops 

Secret IJs. ‘Schoenmakerij en sleu-

telservice Bilthoven’, is gevestigd 

aan Julianalaan 6 in Bilthoven.

 De Vierklank 9 25 september 2013

Familie van Ginkel is trots 
op haar nieuwe showroom

door Martijn Nekkers

Het landbouwmechanisatiebedrijf LMB van Ginkel is 

gevestigd aan de Dorpsweg 47A in Maartensdijk. 

Een echt familiebedrijf dat al meer dan veertig jaar ten 

dienste staat aan de agrarische bedrijven in en rond het dorp. 

Van Ginkel levert landbouwmachines aan deze sector.

Met veel enthousiasme vertellen vader Jan (67)

en zoon Martijn (32) over hun bedrijf. 

Voor een niet ingewijde is het indrukwekkend te om te zien en te  

horen wat er allemaal niet mogelijk is op het gebied van landbouw-

mechanisatie. En daarbij gaat het niet alleen om agrarische sector maar 

ook om groenonderhoud in tuin en park. Van Ginkel levert onder meer 

tractoren, hooischudders en ronde balen persen. Deze laatste machine 

verpakt het hooi in grote rollen die dan later vanuit het veld worden 

afgevoerd. Maar er is meer zoals installaties voor tuinberegening, 

hoogwerkers en maaimachines in allerlei soorten. 

Onderhoud

Het mooie is dat het bedrijf ook service en onderhoud verzorgt voor 

haar afnemers na de aanschaf van zo’n technisch hoogwaardige  

machine. In de enorme werkplaats staan allerlei machines te wachten 

om onderhanden te worden genomen. Het bedrijf beschikt over een 

grote voorraad onderdelen zodat reparaties snel en vakkundig kunnen 

worden uitgevoerd. Is het voor de agrarische ondernemer niet moge-

lijk om met zijn machine zelf bij het bedrijf langs te komen dan rukt  

Van Ginkel uit met een servicewagen. Bij de klant wordt de reparatie 

vervolgens op het bedrijf zelf uitgevoerd. ‘Dat is de kracht van ons be-

drijf’, vertellen de Van Ginkels. We staan altijd klaar voor onze klanten 

en laten ze niet in de steek.’ Het is overigens ook mogelijk om machi-

nes en apparatuur te huren bij het bedrijf. Ze leveren machines van 

bekende merkfabrikanten uit binnen en buitenland. 

Showroom

Nieuw in het bedrijf is de mooie en lichte showroom waar een uitge-

breid assortiment van wat kleinere apparatuur en machines is te be-

wonderen. Ook hier weer de bekende merken zoals Stihl en Viking. 

We zien bladblazers, heggenscharen, gazonmaaiers waaronder ook de 

steeds populairder wordende robotmaaiers. Indrukwekkend is de grote 

hoeveelheid motorzagen die strak in het gelid staan te pronken naast de 

collectie stoere kloofbijlen. Het is een veel uitgebreider assortiment dan 

wat de gemiddelde bouwmarkt kan leveren. Ook hier geldt weer dat de 

kopers na aanschaf te allen tijde kunnen rekenen op service achteraf. 

De opening van de showroom is te beschouwen als een uitbreiding van 

de activiteiten van het bedrijf. ‘Het is belangrijk om in te spelen op 

veranderende omstandigheden’, weten de beide Van Ginkels. Dat ze 

daarnaast altijd snel kunnen leveren is een ander sterk punt. De show-

room is dagelijks van 8.00 tot 17.30 uur geopend. Op zaterdag van 9.00 

tot 12.30 uur. 

Martijn van Ginkel bij de indrukwekkende collectie motorzagen.

Michel Haagsma bij zijn nagelnieuwe blinkende machines.

Schoenmakerij en sleutelservice 
Bilthoven opent haar deuren

door Veroniek Clerx

 

Afgelopen maandag was de oficiële winkelpresentatie. Gisteren, dinsdag, ging de 
schoenmakerij en sleutelservice van Michel en Sandra Haagsma open voor het publiek. 

Hoogvliet-supermarkt geopend
Vrijdag 20 september opende een gloednieuwe Hoogvlietsupermarkt haar deuren aan de Leijenseweg in Bilt-

hoven. Vanaf 8.00 uur werden de klanten verrast met speciale openingsaanbiedingen en feestelijke activiteiten. 

De eerste 500 klanten die op vrijdag de winkel bezochten ontvingen als welkomstgeschenk een gratis appel-

taart. Daarnaast werd er op de openingsdag ieder uur een ballonvaart voor twee personen weggegeven. [HvdB]

Verschil moet er zijn. De gewone schaar was voor Wethouder Diteweg die de oficiële openingshandeling van 
Hoogvliet verrichtte.

advertentie

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

3 okt. 
lezing over 

Rijksmuseum. 
Mis ‘m niet.

www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl



Onbekend maakt onbemind ...

Doe er iets aan! 

Bel 0346 21 19 92

Inschrijving mogelijk voor 
diverse activiteiten

• Acrylverven
• Astrologie vervolgcursus
• Cursus Internet en e-mail
• Cursus Microsoft Word
• Koersbal
• Streetdance 

woensdag
• Jazzdans 

vrijdag
• Conditiedans 

maandag
• Mindfulness
• Spaans voor beginners 
• Tekenen en schilderen voor kinderen

maandagmiddag en dinsdagochtend
• Yoga

Informatie: 030 2284973 
info@vvsowvt.nl www.vvsowvt.nl

Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, 030 2284973

www.vvsowvt.nl

Dorpsraad Groenekan
maandag 30 september 2013

Plaats: Groene Daan, Groenekan - Aanvang: 20.00 u.

Agenda
 1   opening en inventarisatie agenda punten van 

toehoorders
 2   mededelingen van gemeente afdeling dorpsge-

richt werken
 3  notulen. 
 4   Samen voor gezonde lucht - Haljaarrapport 

(zie correspondentie en rapport op onze website)
 5   Geluidsproductieplafond (GPPS ) worden ver-

ruimd - bezwaarbrief gemeente (zie correspon-
dentie op onze website)

 6  Stand van zaken en toekomst: ring Utrecht - A27
 7   Onze input in programma’s politieke partijen 

(vraag van SGP en GroenLinks/PvdA)
 8   Verslag van 900 jaar de Bilt
 9 Ruiterpaden
 10 Het plaatsen van informatieborden
 11 Herstel van een ijsbaantje
 12 Onderhoud straatmeubilair
 13  Ingekomen agenda punten tijdens de 
  bijeenkomst
 14 Rondvraag en sluiting
Zie voor meer informatie onze website:  

www.dorpsraadgroenekan.nl 
Mailen of bellen kan ook;

secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
Tel: 0651326520

 

Opheffings-
leegverkOOp
dagelijks vanaf 

10.00 tOt 18.00 uur!!!
(maandag gesloten)

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 - 582 3668
gratis parkeren op eigen terrein

alle dekbedOvertrekken 

50% kOrting!

alle kussens, matrassen 

en bOxsprings 

40% kOrting!

Wij stOppen ermee !!!
alles mag Weg tegen bOdemprijzen 

kOm snel

Want 

Op=Op

alles
mag 
Weg

THE ART OF HAIRCOLORING

De herfst doet zijn intrede!
           Tijd voor een

Pittige coupe & Trendy kleur!!
Loop even binnen en blader door een van 

onze leuke modellenboeken!!

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds open
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11 www.hairdesque.nl

De echte Ibiza Feathers bij ons verkrijgbaar!

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 27 september kunt u weer klaverjassen bij SVM. In 

de kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent 

u van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen kost 3 

euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Eerste tentoonstelling 
Art Traverse geopend

De opening van de eerste tentoon-

stelling van dit seizoen bij Art-

Traverse vond afgelopen zondag 

plaats in de Mathildezaal van ge-

meentehuis Jagtlust te Bilthoven. 

De tentoonstelling ‘Zwart-wit be-

kent kleur’ van Helen Frik werd 

ingeleid door psycholoog Heleen 

Terwijn. Zij is oprichter en direc-

teur IMC Weekendschool, die tien 

vestigingen heeft in Nederland, 

waaronder ook een in Utrecht. 

IMC Weekendschool is opgericht 

als school voor aanvullend on-

derwijs voor gemotiveerde jon-

geren van tien tot veertien jaar uit  

sociaaleconomische achterstands-

wijken. 

Helen Frik woont en werkt in Am-

sterdam en is internationaal be-

kend en actief. Deze zomer was 

haar werk ook te zien in Basel en 

Kopenhagen. Zij is ruimtelijk in-

gesteld en is in Ne-

derland bekend om 

haar tekeningen, 

graiek en beelden. 
De expositie in de 

ArtTraverse is te 

bezichtigen tijdens 

kantooruren maan-

dag, woensdag, 

donderdag en vrij-

dag van 8.30 tot 

17.00 uur en dins-

dag van 8.30 tot 

19.00 uur. 

[HvdB]

Links Helen Frik 

en Heleen Terwijn 

voor werk van 

Helen Frik.

Theetuin Bilthoven 
Op zaterdag 28 september is er afscheid van het tuinseizoen in de Thee-

tuin aan de Spoorlaan 11 te Bilthoven van 10.00 uur tot 16.00 uur (toe-

gang is gratis). De theetuin is een ecologische tuin met verschillende per-

ken in kleur met planten, groenten en kruiden. Nieuw is een schelpenpad 

tegen de geluidswal. De grassen zijn nu op zijn mooist.

Er zijn verschillende kraampjes, er is curiosa en brocante te verkrijgen 

en natuurlijk de eigen gemaakte jam en chutney. Ook kofie en thee met 
home made gebak. In de middag is er de mogelijkheid tot een high tea en 

een lekkere soep. Ook zijn er nog stekjes te verkrijgen.

Wil je dorstig wat water gaan tappen

na een paar uurtjes ijn wezen trappen
dan vind je precies wat je wilt

in het dorp De Bilt

een initiatief waar je best voor mag klappen

Guus Geebel Limerick

Hoogvliet en SportCity
Van maandag 23 september tot en met zondag 20 oktober ontvangen 

klanten van de Hoogvliet in Bilthoven bij besteding vanaf 10 euro aan 

boodschappen een kaartje met een wincode. Met deze wincode maakt 

men kans op een jaar gratis sporten ter waarde van 570 euro bij sport-

school SportCity. Klanten kunnen de wincode tot en met zondag 27 ok-

tober invullen op een speciale actiepagina op de website van SportCity. 

Alle deelnemers ontvangen in ieder geval een dagpas ter waarde van 

17,50 euro om een dag gratis en vrijblijvend gebruik te maken van de 

faciliteiten van de sportschool.



advertentie
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De afgelopen 2 jaar hebben de win-

keliers, die gezien de economische 

situatie toch al de grootste moeite 

hebben het hoofd boven water te 

houden, met zeer veel geduld en 

creativiteit om weten te gaan met 

de langlopende bouwwerkzaamhe-

den en met de regelmatig ingrijpen-

de overlast. Ook is er veel tijd en 

energie gestopt in het overleg met 

de Gemeente over het oprichten 

van een eigen ondernemersfonds 

speciiek voor het centrumgebied. 
Peter Dapper vertegenwoordigt (als 

voorzitter) de winkeliersvereniging 

naast de Huurders Belangen Ver-

eniging: ‘Wij hebben onze proble-

men in een brief aan de gemeen-

teraad onder woorden gebracht. 

Uit dit fonds moet ondersteuning 

tijdens de bouw worden bekostigd, 

o.a. in de vorm van een aan te trek-

ken ‘voorman’, die namens de win-

keliers het contact met Gemeente 

en aannemers kan verzorgen. Maar 

ook ten behoeve van promotieac-

tiviteiten tijdens de bouwfase en 

zeker ook in de periode van weder-

opbouw’.

Falen

‘Wij moeten constateren dat op dit 

moment de bouwplanning faalt, er 

sprake is van onacceptabele over-

last en dat bovendien het College 

van B&W heeft meegedeeld niet 

over te gaan tot de instelling van 

het ondernemersfonds voor het cen-

trum. Voor de winkeliers in het cen-

trumgebied is hiermee de maat vol. 

Ze voelen zich niet langer gesteund 

door het College en ze richten zich 

daarom tot de gemeenteraad met het 

verzoek op de kortst mogelijke ter-

mijn het College opdracht te geven 

een centrumfonds in te stellen spe-

ciiek voor de winkeliers in het cen-

trumgebied en dat zo snel mogelijk 

operationeel te maken’. Ook dringt 

men bij de raad aan dat er onder-

steuning ter beschikking wordt ge-

steld aan de Winkeliersvereniging 

om op dagelijkse basis planning en 

coördinatie van de bouwwerkzaam-

heden te organiseren met Gemeente 

en aannemers. Dit primair om zorg 

te dragen voor een acceptabele toe-

gankelijkheid van het centrum en 

daarmee voor een borging van de 

omzet in het voor de winkeliers zo 

belangrijke najaar seizoen.

Bouwwerkzaamheden 

Dapper geeft enkele voorbeelden 

van de mis-planning van de (bouw-)

werkzaamheden: ‘Er is grote over-

last door busjes van de aannemers 

en onbenoemde extra opslagruimte 

die veel parkeerplaatsen in beslag 

nemen. De deinitieve bestrating 
van de Nachtegaallaan is eerst na 

november gereed. Het oprekken 

van de planning op de Nachtegaal-

laan blijkt desastreuze gevolgen te 

hebben voor de verkeerscirculatie 

vanaf week 40. In week 40+41 wor-

den de rotondes afgemaakt en is er 

geen verkeer over de Soestdijkse-

weg mogelijk. Verkeer kan vanaf 

die datum alleen via de rotonde bij 

de Nachtegaallaan het centrum in 

en via de Boslaan er weer uit (een-

richtingsverkeer). Na week 41 blijft 

het een drama; rotondes en tunnel 

zijn dan open, maar zolang de Juli-

analaan niet ontsloten is, is er geen 

doorstroming door het centrum. De 

Julianalaan is dan namelijk aan bei-

de zijden dicht. Pas na november is 

de Julianalaan vanaf de oostzijde 

weer ontsloten’.

Coördinator

Een belangrijke oorzaak van de 

overlast vanaf week 40 is volgens 

Dapper de weigering van de ge-

meente te investeren in een be-

kwame coördinator, die namens 

de winkeliers bij het bouwoverleg 

aanwezig is en hun belangen behar-

tigt: ‘Met een goede planning had 

de Julianalaan toegankelijk kunnen 

zijn voor al het verkeer, op het-

zelfde moment dat de rotonde bij 

de Nachtegaallaan in bedrijf zou 

worden gesteld. De situatie voor de 

komende twee maanden is dodelijk 

voor ons centrum, dat juist in deze 

maanden een groot deel van zijn 

omzet maakt.

Ondernemersfonds 

Het ondernemersfonds, dat in De 

Bilt is opgericht met de Biltse On-

dernemers Federatie (BOF), kan 

ook voor de Bilthovense winkeliers 

ondersteunend zijn, zoals gebleken 

is bij het Koopstromenonderzoek, 

maar kan volgens Peter Dapper on-

voldoende speciiek worden ingezet 
om de problemen van de winkeliers 

tijdens en na de bouwperiode op te 

lossen: ‘Daarom is op verzoek van 

de Gemeente, geïnventariseerd wat 

het draagvlak zou zijn van de on-

dernemers in het centrum voor een 

eigen centrumfonds. 93 procent is 

voor. De winkeliers hebben echter 

de medewerking van de Gemeente 

nodig om de bijdrage te incasseren. 

Na veelvuldig en langdurig overleg 

blijkt de conclusie te zijn dat het 

College van B&W niet bereid is 

voorstel voor een dergelijk fonds 

aan de Gemeenteraad te doen’.

Gemeente laat winkeliers 
Centrum Bilthoven in de steek

door Henk van de Bunt

Het recente ontsporen van de bouwplanning in het Centrum van Bilthoven en het niet nakomen 

door het College van B&W van eerdere toezeggingen van ondersteuning aan de lokale 

winkeliers heeft volgens Winkeliersvereniging Bilthoven Centrum en de Huurders Belangen 

Vereniging geleid tot een onacceptabele situatie in het centrumgebied.

Woordvoerder Peter Dapper zoekt 

het namens Winkeliersvereniging 

Bilthoven Centrum en de Huurders 

Belangen Vereniging hogerop. 

SGP verbaast zich over 
komst Hoogvliet

De SGP-fractie in De Bilt verbaast zich over het vestigen 

van een nieuwe supermarkt in Bilthoven. Een supermarkt 

op deze locatie is volgens de fractie in strijd met 

vastgelegde beleidsafspraken. 

SGP-fractievoorzitter Johan Slootweg: ‘Nee, wij hebben niets tegen 

supermarkten of tegen Hoogvliet, maar wij denken wel aan de effec-

ten voor andere winkelgebieden.’ Hij noemt dat een extra supermarkt 

buiten de bestaande winkelgebieden tot gevolg kan hebben dat de con-

sument deze winkelgebieden minder (vaak) bezoekt. Dat is volgens de 

SGP in strijd met de wens van het college en de raad om de positie van 

bestaande winkelgebieden in de gemeente te behouden en te verster-

ken. Sterker nog, dit is vastgesteld beleid. De gemeenteraad heeft een 

detailhandelsnota vastgesteld. Hierin staat omschreven wat er mogelijk 

is en wat gewenst is als het gaat om detailhandel. Over ‘verspreide be-

winkeling’, zoals winkels buiten winkelgebieden genoemd worden, is 

besloten dat nieuw-vestiging en substantiële uitbreiding niet gewenst 

is. Johan Slootweg: ‘Het verbaast ons daarom dat een supermarkt op 

deze locatie überhaupt mogelijk is. De gemeenteraad neemt toch geen 

besluiten voor spek en bonen?’ Tenslotte vraagt de SGP-fractie zich ook 

af of het vestigen van een supermarkt in dit pand volgens het bestem-

mingsplan mogelijk is. De SGP-fractie vraagt het college onder meer 

welke stappen er ondernomen zijn om de vastgestelde beleidsafspraken 

te handhaven en de vestiging van een Hoogvliet te voorkomen. 

Financieel gemeentebeleid 
onder de loep

Beter De Bilt organiseert voor burgers en ondernemers

op donderdagavond 10 oktober om 20.00 uur

in het H. F. Wittecentrum in De Bilt een avond

over het inanciële beleid van de gemeente De Bilt. 

Spreker is de registeraccountant drs. L. F. Verhoef, die stelt dat de ge-

meente De Bilt sinds 2003 misleidende jaarrekeningen heeft gepresen-

teerd voor een bedrag van ruim 40 miljoen euro. Op zijn website www.

leoverhoef.nl in het “Dossier: De Bilt” is hierover nadere informatie te 

vinden. De presentatie van de cijfers van het huidige College van B&W 

van VVD, D66 en GroenLinks/PvdA over 2012 is volgens Verhoef een 

voorbeeld van misleiding. Het nadelige saldo in 2012 was niet 6,5 mil-

joen euro, zoals B&W in de jaarrekening heeft gepresenteerd, maar 8,8 

miljoen euro. Deze zienswijze is door gemeenteraadslid Ebbe Rost van 

Tonningen van Beter De Bilt tijdens de behandeling van de jaarstuk-

ken ook naar voren gebracht. Hij stelt dat het beleid van B&W vanaf 

2008 een verlies oplevert van 16 miljoen euro. In 2013 dreigt het eigen 

vermogen onder de 20 miljoen te dalen, niet genoeg om de door B&W 

zelf berekende dekking van ruim 30 miljoen euro aan risico’s te kun-

nen inancieren. De rente over het jaarlijks stijgende vreemd vermogen 
bedraagt inmiddels ruim € 2,5 miljoen op jaarbasis.

Rost van Tonningen zal, vanuit zijn jarenlange praktijk als interim-

bestuurder en crisismanager, aangeven hoe een wethouder inanciën de 
schatkist van De Bilt beter op orde kan houden. Een mogelijkheid om 

de lokale economie te stimuleren ziet hij o.a. in projecten in Bilthoven, 

Maartensdijk en de andere dorpen. Hij heeft jarenlang tegen de meer-

derheid van de gemeenteraad in de jaarstukken van B&W niet willen 

goedkeuren en heeft inmiddels het vertrouwen in het inanciële beleid 
van wethouder Kamminga opgezegd. Van Tonningen vreest dat de re-

kening van dit wanbeleid bij de burgers en bedrijven wordt neergelegd 

in de vorm van een toekomstige belastingverhoging. Er is gelegenheid 

om vragen te stellen. 

GroenLinks&PvdA vraagt 
Rekenkameronderzoek

GroenLinks&PvdA De Bilt vraagt om een onderzoek naar de 

besluitvorming in 2006 over de voorgenomen vestiging van een 

luxe zorgcentrum op het landgoed Beukenburg (Groenekan). 

De plannen werden destijds door bewoners en lokale politiek gezien als 

een aanslag op de natuurwaarden van het gebied. Het bewonersprotest 

leidde tot een ander contract met de ontwikkelaar. Van vestiging op Beu-

kenburg werd afgezien, Beukenburg werd aangekocht door de gemeente 

en de ontwikkelaar werd de mogelijkheid geboden om op een nieuwe 

locatie in De Leijen-Zuid zijn plannen vorm te geven. Uiteindelijk zag 

de ontwikkelaar echter af van de plannen en heeft de gemeente forse be-

dragen moeten afschrijven. ‘De affaire-Beukenburg blijft omstreden in de 

maatschappelijke discussie door de besluitvorming en de grote afschrij-

ving. Het lijkt ons goed als de Rekenkamercommissie een onafhankelijk 

onderzoek doet naar de gang van zaken. ‘De gemeentelijke politiek kan 

uit de resultaten van zo’n onderzoek lering trekken’ aldus de fractie van 

GroenLinks&PvdA: ‘Het is verstandig om bij grote projecten terug te kij-

ken, zeker als er voor de gemeente sprake is van groot inancieel nadeel.’

900 jaar De Bilt
Zes kernen één toekomst

www.900jaardebilt.nl

Leuke winkelcentra en gezonde 
winkels, die eigen inwoners voorzien 
in gezelligheid en een goed product. 
Een ware uitdaging voor centrum 
Bilthoven, als je bedenkt dat wij in deze 
recessie, ook nog eens de bovenmatige 
werkzaamheden moeten overleven.

Mijn hele leven woon ik in deze 
gemeente en wil ik een bijdrage leveren 
aan een dorp dat leeft en een gezonde 
middenstand heeft. Onze gemeente 
heeft reeds fraaie pareltjes, maar 
we moeten er gezamenlijk ook wat 
van maken. Ik ben voorzitter van de 
winkeliersvereniging Bilthoven Centrum. 

In deze rol werk ik al samen met een 
groot aantal serviceclubs, gemeente 
en sinds kort ook maatschappelijke 
organisaties 
Heel leuk en interessant. 
Voor mij laat De Bilt 900 jaar zien 
dat samenwerken loont. Vanuit 
die eerder genoemde functie 
ben ik bij meerder activiteiten 
van 900 jaar De Bilt betrokken. 
Ik vind daarin inspiratie door 
van elkaars expertise en 
faciliteiten te leren en gebruik 
te maken. Juist in deze tijd 
moet je onderzoeken wat 
onderling verbindt. 

In deze rol werk ik al samen met een 
groot aantal serviceclubs, gemeente 
en sinds kort ook maatschappelijke 

Voor mij laat De Bilt 900 jaar zien 
dat samenwerken loont. Vanuit 
die eerder genoemde functie 
ben ik bij meerder activiteiten 
van 900 jaar De Bilt betrokken. 
Ik vind daarin inspiratie door 
van elkaars expertise en 
faciliteiten te leren en gebruik 
te maken. Juist in deze tijd 
moet je onderzoeken wat 

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

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

Peter Dapper
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Festival Uprising V
Op 28 september 2013 organiseert stichting Tjai-konde hun festival Up-

rising V. Het festival wordt gehouden op het voetbalveld aan de Melk-

weg in Bilthoven. Stichting Tjai-Konde is een Surinaamse stichting, 

die in Nederland verschillende activiteiten organiseert. Het geld uit hun 

activiteiten en donaties gaat naar de bouw, onderhoud en lesmateriaal 

voor scholen in het dorp Klaaskreek in Suriname. Tijdens het festival is 

er van alles te beleven. Er zullen vele verschillende muziek-bands op-

treden, mensen kunnen langs vele verschillende kraampjes gaan, voor 

kinderen is er speelplaats en zullen er spelletjes gedaan worden. Het 

huren van een kraampje is nog mogelijk. Neem hiervoor contact op met 

de stichting door een mail te sturen naar info@uprisingtjaikonde.com 

of bel naar 06 20145248. 

Feest verbindt Looydijkers
door Rascha Ravestein

Op zaterdagmiddag 21 september versieren twintig bewoners van de 

Looydijk in De Bilt een mal gevuld met klei. Een jong stel tekent een 

hart, een ander drukt een zeester in de klei of een blauwe smurf. Ieder-

een verwerkt een stuk touw in het kleitablet. Kunstenaar Bob van der 

Putten: ‘De gegoten tegels plaatsen we straks op de tuinmuurtjes aan 

de voorkant. Zo verbindt het touw alle buren van de Looydijk, van de 

Soestdijkseweg tot de Tuinstraat.’

Bewoner Bob van der Putten heeft het idee bedacht. ‘We wilden een 

buurtfeest met het thema ‘verbinding’ en deze activiteit past daar goed 

in.’ De sfeer onder de buurtbewoners op deze zonnige zaterdag is goed. 

Iedereen werkt geconcentreerd aan zijn eigen kleitablet aan een lange 

tafel in de Tuinstraat. Niet alle bewoners kennen elkaar. ‘Weet u dat 

we een half-Canadese baby in deze straat hebben? ’glundert een trotse, 

jonge vader. Hij is er net achter gekomen dat er meerdere bewoners 

hardlopen in het bos aan de overkant. ‘We kunnen nu een hardloop-

groep gaan starten.’

Subsidie

Het buurtcomité ontving subsidie van het Oranjefonds. Daarvan kocht 

Bob 225 kilo gietsteen, kleurstof en heel veel klei. In de avond nemen 

alle buurtbewoners wat lekkers mee voor het gezamenlijke eten in de 

partytent.

De Looydijkers kleien gebroederlijk aan de verbinding.

Aan Dorpsstraat 60 De Bilt is sinds 

mei dit jaar Gelato Burano geves-

tigd. Met ambachtelijk Italiaans 

schepijs, heeft men een grote kring 

ijsliefhebbers weten te binden. 

Vanaf begin oktober introduceert 

Burano het winterconcept. Burano 

eigenaar en ervaren chefkok David 

Kalkman bereidt i.s.m. Miss Fox’s 

Kitchen voor u smakelijke en ge-

zonde gerechten. Elke week  bie-

den zij twee hoofdgerechten, een 

vegetarisch gerecht, twee soepen 

en desserts aan. Uiteraard met een 

selectie van het heerlijke ijs. Voor 

bij het eten bieden zij wijnen aan, 

geselecteerd door buur-ondernemer 

Q-Vignes. 

Kalkman: “wij hebben onze klan-

ten deze zomer gevraagd wat ze 

echt missen in De Bilt en dat bleek 

een gezonde afhaalmaaltijd tegen 

een schappelijke prijs!” Door elke 

week maar één menu aan te bieden, 

zullen de maaltijden voor onder een 

tientje worden aangeboden. Speci-

ale wensen voor groepen vullen zij 

graag in.

U kunt zich nu inschrijven voor 

de WinterBurano Club met naam 

en emailadres. Dan ontvangt u de 

weekmenu’s via e-mail, proiteert 
u van aanbiedingen en wordt u 

uitgenodigd voor de maandelijk-

se proeverij. Inschrijven kan via  

winterburano@gmail.com. Bij aan-

melding ontvangt u een kortings-

bon van €5,-.

Kortingsbon 
Offerta Speciale: 

Nu € 2,- korting op halve liters 

en € 4,- korting op literbakken. 

Tot 5 oktober geldig. 

Gezelligheid troef op 
Westbroekse mannenavond

door Martijn Nekkers

De eerste Westbroekse mannenavond is verlopen zoals te verwachten viel, geanimeerd en 

gezellig. Organisator Ad Verhoef had allerlei activiteiten bij elkaar gebracht. Zo waren er 

op de parkeerplaats bijzonderdere auto’s te bewonderen, ze werden verlicht door twee extra 

lichtmasten met een aggregaat. Die verlichting was afkomstig van Jaap Veldhuizen die bedacht 

had dat zo’n parkeerterrein ’s avonds toch wel erg donker is. 

Het meeste was natuurlijk binnen 

te beleven. Daarbij werd duide-

lijk dat het met een lekker glaasje 

in de hand allemaal nog gezel-

liger wordt. Zo was er ‘schnaps’ 

bij het spijkerslaan en kon je in 

de hoek van de jagers een Jäger-

meister pakken. Jager Jurn Ven-

drik legde nog maar eens uit wat 

het nut van de jacht is en wat het 

verschil is tussen de grauwe gans 

en de Canada gans. Veel belang-

stelling trok ook de stand van 

Jeroen Koetsier met een enorme 

collectie whisky’s, die allemaal 

geproefd konden worden. Er wa-

ren enkele hele dure onder en hij 

vertelde er graag over. Zijn spe-

cialiteit: single malt whisky’s. 

Maar er waren ook mannen die 

het toch maar gewoon bij een 

biertje hielden. 

Motoren

Een indrukwekkende collectie mo-

toren kon bewonderd worden. An-

deren gingen onverstoorbaar verder 

met hun dartspel. Prachtig waren de 

beelden die in het luchtruim waren 

opgenomen door leden van het Para-

chutistencentrum Midden Nederland 

van het vliegveld Hilversum. Vier 

van hen waren geland in het veldje 

achter het dorpshuis, daarbij gade-

geslagen door verschillende dames. 

Knap hoe deze mannen hoog vanuit 

de lucht op zo’n niet al te groot ter-

reintje weten te landen. De para’s 

hebben al toegezegd hun sprong te 

willen herhalen op het eerstvolgende 

Oranjefeest. 

Erg mooi was ook de ilm over de 
laatste Westbroekse Wielerronde. 

Jan Hennipman, één van de orga-

nisatoren wist trots te melden dat, 

mede door een gulle sponsor, het 

eindbedrag voor Spieren voor Spie-

ren is opgelopen tot €4000. Een 

mooi resultaat. Hij hoopt volgend 

jaar op een nog hogere opbrengst. 

Tevreden

Ad Verhoef toonde zich aan het 

einde van de avond een tevreden 

man. Hij had 120 mannen geteld. 

Het was een gezellige avond zon-

der één wanklank, vertelde hij. 

Zeker voor herhaling vatbaar. Het 

zou mooi zijn, denkt Ad, als er een 

projectgroepje kan worden gevormd 

dat nieuwe ideeën aandraagt en wil 

helpen bij de volgende avond. Zo is 

de eerste avond voor mannen een 

succes. Zeker omdat ze na aloop 
zonder uitzondering gewoon weer 

terug gingen naar hun vrouwen. En 

zo hoort het ook.

Jeroen Koetsier met zijn ongeloolijke collectie whisky’s. 

Gelato Burano wordt WinterBurano

Verkoopdag Westbroek groot succes
De jaarlijkse verkoopdag van zaterdag 14 september van en bij de Her-

vormde Kerk in Westbroek was ondanks het regenachtige weer een 

gezellige en geslaagde dag. De verschillende kraampjes en stands met 

eten, bloemen, groente, zelfgemaakte spullen en natuurlijk het rommel-

marktgedeelte werden druk bezocht. 

Tevens was er vanwege Open Monumentendag de mogelijkheid om de 

kerktoren te beklimmen en te genieten van het uitzicht over Westbroek. 

In totaal heeft de dag 11.265 euro opgebracht, bestemd voor de plaatse-

lijke kerk en de zending. 

Westbroek ontmoet
Kent u ze nog, de winkels van Achttienhoven en Westbroek. Met beeld-

materiaal uit verschillende particuliere verzamelingen worden herinne-

ringen opgehaald tijdens Westbroek Ontmoet op dinsdag 1 oktober van 

14.30 tot 16.30 uur in het Dorpshuis van Westbroek

De kosten zijn 3 euro, inclusief een kop kofie of thee. Wanneer u wél 
wilt komen, maar niet weet hoe, kunt u vervoer regelen via de familie 

de Graaf, tel: 0346-281826. Ook wanneer u niet in Westbroek woont, 

bent u van harte welkom.
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Ook basisschool De Regenboog in 

De Bilt wordt vermeld in de lijst 

van RTL. Vervelend genoeg staat 

bij De Regenboog een 4,7 vermeld 

en dat is een heel laag cijfer. Dit 

werd overgenomen door andere 

media zoals het Algemeen Dag-

blad. De school staat echter ten 

onrechte in de lijst met deze score. 

Het kan namelijk helemaal niet dat 

er een score vermeld staat voor de 

school, want De Regenboog is een 

nieuw opgerichte school en heeft 

eerst met ingang van dit schooljaar 

een groep 8. Pas in februari 2014 

wordt de eerste Cito-eindtoets af-

genomen. 

Volgsysteem

De Regenboog scoort op de toetsen 

van het Cito -leerlingvolgsysteem 

voor alle vakgebieden goed tot zeer 

goed. Een Cito -eindtoetsscore is 

voor De Regenboog pas volgend 

jaar aan de orde. Het team van De 

Regenboog vindt ouderbetrokken-

heid erg belangrijk. Hier valt ook 

het informeren over resultaten op 

toetsen onder. Ouders hebben daar 

echt op. De school heeft dan ook 

geen enkel probleem met het open-

baar maken van de gemiddelde sco-

res op de Cito-eindtoets. Maar dan 

niet via de media, maar door scho-

len zelf. 

Inmiddels hebben RTL en het AD 

aangegeven te rectiiceren en wordt 
de foutieve informatie verwijderd.

Onjuiste publicatie Cito-scores
De Regenboog

Vorig weekeinde heeft de discussie rond het publiceren van Cito-eindtoets gegevens (door RTL) 

nogal wat stof doen opwaaien in de media. RTL heeft van alle basisscholen de gemiddelde score 

op de Cito-eindtoets van de afgelopen drie jaar openbaar gemaakt. 

Zeker 200 mensen namen deel aan 

de Werkconferentie Jeugdzorg op 

intiatief van de samenwerkende 

gemeenten De Bilt, Bunnik, Zeist, 

Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij 

Duurstede. Aanwezig waren (be-

leids) ambtenaren en veel verschil-

lende (maatschappelijke) organisa-

ties. De verschillende gemeenten 

zijn druk bezig om zich voor te be-

reiden op de overdracht van taken 

en om, in samenwerking met ande-

ren, het geheel aan ondersteuning, 

hulp en zorg voor de jeugd te ver-

nieuwen en onderling te verbinden. 

Wethouder Herman Mittendorff 

opende de conferentie. Hij startte 

met de vraag - Wat past bij deze 

regio?-, een vraag die de verschil-

lende gemeenten samen met het 

Nederlands Jeugdinstituut proberen 

te beantwoorden. Via verschillende 

workshops werden de deelnemers 

verder ingelicht. Duidelijk is dat 

de transities van de Jeugdzorg van 

het Rijk en de provincie naar ge-

meenten een grootse beweging is. 

De komende periode worden de be-

leidsplannen verder uitgewerkt en 

gaat men door met de pilot Jeugd 

die inzet op samenwerking tussen 

alle verschillende partijen. Voor de 

gemeente De Bilt zijn dat in eer-

ste instantie de samenwerking tus-

sen de huisarts, het Centrum voor 

Jeugd en Gezin, de Stichting Mens 

en Jeugdhulp op Maat (Lijn 5, De 

Rading en Intermetzo). [MD]

Werkconferentie Jeugdzorg
Als alle kabinetsplannen werkelijkheid worden komt de Jeugdzorg in 2015 in zijn 

geheel over naar gemeenten. Het gaat dan over beleid inzake preventie, jeugdhulp, 

kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering maar ook de uitvoering ervan.

De werkconferentie Jeugdzorg leverde een goed gevulde zaal op.

Open dag Steinerschool
Zaterdag 28 september opent de Rudolph Steinerschool 

(Weltevreden De Bilt) het lustrumjaar vanaf 10.00 uur 

met een sfeervolle vrij toegankelijke nazomermarkt op 

het schoolplein. Ook houdt de school die dag Open Dag. 

Op de nazomermarkt zijn duurzame producten te koop zoals speelgoed 

van hout of stof, kleding gemaakt van natuurlijke materialen en biolo-

gische honing. Er is een gezellig restaurant met zelf zelfgebakken taart 

bij kofie of thee. Voor de kinderen zijn er een aantal kleine creatieve 
activiteiten.

Rondkijken 

Wie ook even wil binnenkijken is van harte welkom, want school én 

kindercentrum Weltevreden (peuterspeelzaal en naschoolse opvang) 

houden die dag Open Dag. In de klaslokalen is werk tentoongesteld 

van de kinderen van groep 1 t/m 8. Schoolleiding, bestuursleden en 

leerkrachten zijn aanwezig om uitleg te geven over het vrije-school-

onderwijs. Ook het kindercentrum is te bekijken; dat ligt aan hetzelfde 

schoolplein. 

Sport en spel in de Bieb!
Leef je uit met sport, spel en boeken tijdens de spelletjesmiddag in de 

Kinderboekenweek. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de gehele middag 

meedoen aan sportieve spelletjes en workshops tijdens de spelletjes-

middag woensdag 2 oktober van 13.30 tot 16.00 uur in Bibliotheek 

Bilthoven en op woensdag 9 oktober van 14.30 tot 16.30 uur in de Bi-

bliotheek van Maartensdijk. Sportief in de Bieb wordt georganiseerd 

in het kader van de  Kinderboekenweek, van 2 tot en met 13 oktober. 

Het thema van de  Kinderboekenweek is Klaar voor de start! en draait 

vooral om sport en spel in boeken. 

Jeugd EHBO cursussen
Het Rode Kruis afd. De Bilt organiseert ook dit jaar weer Jeugd EHBO 

cursussen in Maartensdijk. De cursus Jeugd Eerste Hulp A is bestemd 

voor jongeren van 11 en 12 jaar. De cursus Jeugd EHBO B is bestemd 

voor jongeren van 13 t/m 15 jaar. De cursussen worden wekelijks op 

woensdagavond gegeven in de recreatieruimte van Toutenburg, Kie-

vitlaan 81-A in Maartensdijk. De cursus start op woensdag 2 oktober 

2013 en duurt tot het voor¬jaar van 2014. De cursus wordt afgesloten 

met een examen. Lestijden zijn van 19.00 tot 19.45u. Meer infor-matie 

en/of aanmelden bij Annelies van Heeringen, AvanHeeringen@gmail.

com of tel. 030 2205723.  

Voor kinderen tussen 6 en 9 jaar is 

er een spannende foto-speurtocht 

met opdrachten. Voor de 10 tot 

15-jarigen maken de Scouts het 

moeilijker. Die groep loopt een toer 

op bolletje pijltje. Dus net als in een 

autorally. Met uiteraard de nodige 

stempels en opdrachten langs de 

route. Voor ouderen is er een uurtje 

spannend Geo-Caching. Wil je daar 

aan meedoen, dan moet je zorgen 

dat je een opgeladen smartphone 

bij je hebt. 

Alle activiteiten beginnen op de 

rotonde Hessenweg. Daar maak je 

meteen kennis met Scouting Ben 

Labre en krijg je informatie over 

hoe het er bij Scouting toegaat. 

Overigens worden alle tochten 

begeleid door ervaren scouts, dus 

onderweg kun je ook nog van alles 

vragen. Alle tochten eindigen op 

het clubhuis aan de Kerklaan ach-

ter de kerk. Daar zorgt de scouting 

voor broodjes, soep, limonade en 

kofie of thee. En natuurlijk brandt 

het kampvuur. Want hoe kun je an-

ders marshmallows roosteren? Elke 

avonturentocht duurt een half uur 

tot drie kwartier. 

Ouders mogen natuurlijk meelo-

pen. Maar ze kunnen er ook voor 

kiezen hun kinderen onder begelei-

ding van de scouts te laten lopen en 

ze weer op te halen op het clubge-

bouw. Ook voor hen is er kofie en 
ze zijn welkom om samen met hun 

kinderen nog even om het vuur te 

zitten. 

Avonturentocht voor de jeugd
Scouting Ben Labre in De Bilt organiseert op zaterdag 28 september tussen

10.00 en 15.00 uur drie verschillende gratis avonturentochten door het dorp. 

Bezoek aan ouderen
De doelstelling van de Stichting 900 jaar De Bilt is om álle generaties 

iets te laten meebeleven van 900 jaar De Bilt. Deze week is de aandacht 

gericht op de allerjongsten en de ouderen. De peuters van verschillende 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gaan op bezoek bij enkele 

zorgcentra. [HvdB]

Kinderen van Kinderopvang ’t 

Mereltje bezochten ouderen van  

verzorgingshuis d‘Amandelboom.

(boven)

Kinderen van Peuterspeelzaal 

Juliaantje waren te gast bij woon- 

en zorgcentrum De Koperwiek, 

waar een vijftal bewoners hen 

graag voorlas. (links)



een. Tijd: 20.00-21.30 uur. Plaats: Van Dijckschool. Kosten: 

€ 115,- . Aanmelding en informatie: 030-2970726 / info@

astara-coaching.nl / www.astara-coaching.nl

Yoga-ontspanningslessen voor jong en oud in Bilthoven. 

Erkend docente met 25 jaar ervaring. 6 Lessen € 85,00 

eenmaal per 14 dagen op woensdag 20.00 - 21.15 uur, 

Bilderdijklaan 118. Data: 2, 16, 30 oktober, 13 en 27 novem-

ber, 11 december. Tel. 06-20489781 www.levens-school.nl; 

e-mail: info@levens-school.nl

T.a.v. Kunstliefhebbers 27 september begint Aldwin 

Kroeze een spannende cursus op de Bilderdijklaan 92 te 

Bilthoven: Acht karakters van de 19e eeuw (8 lezingen op 

vrijdag avond en 2 excursies op zondag ochtend). Alle cul-

turele aspecten komen aan bod: kunst, muziek, ballet, archi-

tectuur, literatuur en mode in Parijs van de 19de eeuw. Voor 

aanmelden en info: Aljona Belyaeva AB.vertaalbureau@

gmail.com of tel.: 030-2290358, 06-40208334

Pilates in Maartensdijk. Met Pilates wordt u bewust van 

uw houding en maakt u een sterker en flexibeler lichaam. 

Pilates is interessant voor mensen met weinig sportervaring, 

ervaren sporters en ouderen. De lessen worden elke woensdag 

gegeven om 19:30 en 20:30 uur op de Kon. Julianalaan 26. 

Meldt u aan voor een gratis proefles. Ook privé-trainingen 

zijn mogelijk. Voor meer informatie en/of vragen, bel naar 06 

30 44 34 85 of surf naar www.drbm.nl. 

Nootjes
Te koop aangeboden

Canon MG6150 kleurenprin-

ter, zonder inktcartridges. 

€ 30,-. Tel. 06-20727674

Hargoortafel, tafel 47x87cm; 

blad 44 cm uitgeklapt. € 50,-. 

Tel. 06-20727674

2 Autobahnvignetten 

Zwitserland; ongebruikt. 

€ 25,-. Tel. 06-20727674

Brita waterzuiveringkan met 

elementen. € 6,95. Tel. 030-

2286381

Oude, zinken teil, 75 cm. 

€ 40,-. Een oude, zinken teil, 

35 cm. € 15,-. Oude, zin-

ken wasketel. € 20,-. Oude, 

zinken gieter. € 7,50. Tel. 

06-53441095.

Gewatteerde skibroek, zwart, 

rucanor, maat XXL. € 15,-. 1 

x gebruikt. Tel. 030-2284394

Dameswinterjas, maat 40, 

nooit gedragen, chocolade-

bruin, imitatiebont gevoerd. 

€ 35,-. Gekocht bij Doek. Tel. 

0346-212805

Z.g.a.n. witte gel openhaard 

met toebehoren. € 50,-. 

Groot computerscherm 

met toetsenbord en muis. 

€ 50,-. Schaatsen noren 

Vikings, maat 38. € 15,-. Tel. 

06-10738981.

Leren klompen met een open 

hak, houten zool, maat 38, 

42, 43, 46 en 47. € 12,50. Tel. 

06-10060427

Elektrische schaaf merk AEG 

type HTH 75 900 watt, 10.000 

omwentelingen per minuut. 

Zeer zware uitvoering. € 45,-. 

Tel. 06-10367169

Gebruikte boeken tot € 15,- 

op gebied van bewustzijns-

ontwikkeling, spiritualiteit. 

Aanvraag boekenlijst via: 

ejl@wxs.nl of 06-33701080

Bladblazer (merk Gamma), 

2500 Watt, variabel toeren-

tal, z.g.a.n. € 40,-. Tel. 0346-

282302

Etalagepop meisje wit. € 15,-. 

Tel. 0346-281433

Gratis afhalen complete 

Oosthoek encyclopedie, 16 

delen. Tel. 0346-281433

Ouderwetse zinken teil dia-

meter 70 cm voor € 27,50. Tel 

030-2204505

3 Kanten kleedjes voor € 30,-. 

Tel. 030-2204505

Kantelbare fietsendrager. 

€ 45,-. Tel. 0346-820494

Fietsenrek Twinny load voor 

achter op de auto. € 40,-. Tel. 

0346-212532

3-Delig kaststel, pauwen motief. 

€ 40,-. Tel. 0346-211738

Openhaardhout, zelf wegha-

len. € 50,-. Tel. 0346-214084

Leuke kast voor in de kamer 

of voor keuken. Gratis afha-

len. Tel. 0346-213591

Fiets kaarthouder, is nog 

nieuw. € 7,50. Tel. 0346-

214084

Aparte baby-/kinderledikantje 

120x60cm. Kleur: grijs gemê-

leerd + matras. € 30,-. Tel. 

0346-214084

Douwe Egberts beer als thee-

muts, ziet er netjes uit. € 10,-. 

Tel. 0346-214084

Elektrisch fornuis. € 10,-. Tel. 

035-5771895

Bruin leren 2-zitsbank voor 

slechts € 25,-. Tel. 035-

5771895

Petroleumkachel. € 10,-. Tel. 

035-5771895

Staande brievenbus beton. 

Gratis ophalen. Tel. 0346-

211870

Fietsen/brommers

Heeft u een oude OMAFIETS 

28 inch, dan wil ik hem graag 

overnemen. Tel. 06-30018588

Personeel gevraagd

Wij zoeken per direct nog 

een Vierklankbezorger voor:

wijk 3: Schepersveld 

in het bos tot aan Lage 

Vuursche (Vuursche 

Dreef), Binckhorstlaan en 

Karnemelksweg. 

Per 1-1-2014 komt onder-

staande wijk vrij:

Wijk 10: Berkenlaan, 

Eiklaan, Grothelaan, 

Veldlaan en Vijverlaan.

Voor meer info bel 0346-

211992 of mail naar info@

vierklank.nl

GEZOCHT: Naschoolse 

opvang aan huis voor 3 kin-

deren minstens 9, maximaal 

15 uur per week maandag, 

dinsdag en donderdag. 15.00 

tot 18.00 uur. Goed te combi-

neren met bijvoorbeeld studie 

in De Bilt. Contact: Caroline 

06-51623039

Personeel aangeboden

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Aangeboden huishoude-

lijk HULP € 12,50 per uur. 

4 jaar ervaring referenties 

mogelijk. Beschikbaar op 

maandagmiddag, woensdag-

ochtend en vrijdagochtend. 

Tel. 06-10666002 Carola 

Wiemelink liefst omge-

ving: De Bilt, Bilthoven of 

Maartensdijk.

Het najaar in met een goed 

onderhouden TUIN? Bel dan 

Rein: 06-82004441

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

Voor een goed model kom 

je naar BETTY'S CORNER! 

Elke woensdag en vrijdag bij 

"kapper Hans". Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

Per 1 dec. WEIDEGANG 
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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 laptopproblemen 

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. ZOMERTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

Mediation met u voor conflicten van nu. Uw Mediatior: 

Karin van der Willigen. Tel. 0346-281444/06-36142989 

www.mediationmetu.nl

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 

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 

34, Groenekan voor al uw tuinplanten, coniferen, bomen, 

haard en kachelhout, grond, zand, grind, meststoffen, gewas-

bescherming- en onkruidbestrijdingsmiddelen, verder voor 

al uw tuin- en erfwerkzaamheden. Zie: www.vanvliettuin-

service.nl.

Nieuw in De Bilt! Nagelsalon Sendima. U kunt hier terecht 

voor manicure of een mooie set nagels. Voor meer informatie 

kijkt u eens op de site www.sendima.nl

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

06-27480128 of kijken op www.green-man.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

Op zoek naar een leuke part-time baan? Dolderse Sportclub 

D.O.S.C. zoekt per direct een coördinator/beheerder (m/v) 

voor de horeca activiteiten voor 28 u. per wk. Inlichtingen: 

06-27563162 en www.dosc.nl. Reacties per mail: vacature@

dosc.nl

Aanbieding: senioren herfstvakantie uitstekende busexcursie 

- hotelreis van 4 dagen in De Achterhoek. Datum 22 – 25 

oktober. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus, bel even 

voor inlichtingen over deze mooie reis. Reisleiding Hennie en 

Henk Broekhuizen. Tel. 0346-212288 – 06-53853557

1e hulp bij klussen 06-10998494. Een paar extra handige 

handen kunnen u wellicht van dienst zijn. Ook computer- en 

iPadhulp.

NIEUW! Helicontrol. 06-10796705 Vanuit de lucht dichtbij-

opnamen van uw dak, verfwerk, gevelreparatie. Ook extra 

ondersteunend bij verkoop van uw huis. Vanaf € 75,-.

U zoekt extra inkomsten: een hoofdberoep of tweede inkomen 

(pensioen, studie kinderen)? Bent u ambitieus, inventief en 

toekomst gericht en de omgang met mensen is ook uw sterke 

kant, neem dan contact met ons op. Wij hebben een moge-

lijkheid zelfs om financieel onafhankelijk te worden, zonder 

risico. Mail of bel ons: E: doornenbal-boogaard@planet.nl  

T: 0346-212687.

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 10 voor de VVSO WVT cursussen!

Kennismaken met Mediteren - De Kunst van Zijn - in 

Bilthoven. Op maandagavond 30 sept. start er weer een 

meditatietraining olv.Peter Valstar. Hij combineert meditatie 

met Tai Chi, gericht op eigen levendigheid, kracht en ontspan-

ning. De cursus is niet prestatiegericht en geschikt voor ieder-

met schuilstal voor paard. 

Voordorpsedijk 37, G’kan. 

Tel. 06-40902765

GOSPELKOOR 50+ zoekt 

bassen en tenoren voor 

woensdagmorgen 10.30-

12.00 uur. Jasmijnstraat 6, De 

Bilt. Tel. 030-6959679

OPSLAGRUIMTE (ca. 

23m²) te huur in een gedeelte 

van een schuur. Gageldijk te 

Maarssen. Tel. 06-36142989. 

Raaijen  

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Danssalon 

Dansliefhebbers kunnen 

zondagmiddag 6 oktober 

a.s. terecht in Cultureel 

Centrum HF Witte in De 

Bilt, waar de Danssalon 

met een Thé Danssant het 

nieuwe dansseizoen opent. 

Danssalon biedt een dans-

middag van 14.00- 18.00 

uur met muziek in strikt 

danstempo, verzorgd door 

een dj met een ruime erva-

ring in dansmuziek. Zie 

ook www.de-danssalon.nl 

Koorleden gezocht

Cantucinni is een koor van 

14 dames en een gewel-

dige dirigent. Elke woens-

dagavond van 20.00 tot 

22.00 uur komt het koor 

samen in de Montessori-

school te Bilthoven. Het 

koor zingt moderne en 

klassieke liederen in het 

Engels, Duits en in het 

Nederlands. Twee a drie 

keer per jaar is er een uit-

voering. Cantucinni zoekt 

nog nieuwe koorleden, 

die bij de bestaande groep 

wil aansluiten: ervaren 

of onervaren, iedereen is 

welkom. Wat bindt is het 

plezier in het zingen en 

het gevoel van saamho-

righeid onderling. Meer 

informatie bij koorlid Ria 

Morres-Holtkamp, tel. 

030 6955968.

Dansend de wereld rond

De leeftijd kan geen struikelblok zijn bij de cursus 

Stijldansen van de Stichting MENS. Voor iedereen 

die met plezier wil dansen met andere senioren en 

(daardoor) wil werken aan de conditie is de cursus 

Stijldansen een sportieve uitdaging voor dames en 

heren van 55+. Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 

uur in de Duiventil, Jasmijnstraat 6 te De Bilt. Info 

en aanmelding bij Will Meijer, docente. Tel. 033 

4722136 of e-mail dansen.willmeijer@ziggo.nl
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advertentie

30 minuten itness voor vrouwen 

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

Al snel bleek dat er van enige span-

ning geen sprake zou zijn, want de 

mannen uit De Bilt pakten het initi-

atief en toonden in de beginfase van 

deze wedstrijd dat zij duidelijk de 

bovenliggende partij waren. In het 

eerste kwartier waren er wel wat 

kansjes, maar echt gevaarlijk was 

FC De Bilt ondanks het grote veld-

overwicht niet. In de 15e minuut 

nam Michael The een mooie corner 

waar Bobby Reijerse wel raad mee 

wist en hij kopte de bal prima in. 

Daarna volgde weer een kwartier 

met kleine kansjes en aan het ein-

de van het tweede kwartier begon 

Michael The aan een schitterende 

solo die hij met een voortreffelijke 

schuiver afrondde waardoor de 2-0 

op het scorebord verscheen. Het 

had voor rust al deinitief beslist 
kunnen worden, maar de meestal 

zo trefzekere spitsen van FC De 

Bilt hadden niet het broodnodige 

geluk. Maar ondanks dat was het 

niet spannend, want de verdediging 

en het middenveld hadden de zaak 

dusdanig onder controle dat de Bilt-

se keeper Ricardo Pouw niet echt in 

actie hoefde te komen. 

In de tweede helft bleek maar weer 

dat het conditioneel wel goed zit met 

het keurkorps van De Bilt. Het team 

bleef goed verzorgd voetballen en 

het was ook niet verwonderlijk dat 

de score rustig opliep. Twee doel-

punten van Mike Versloot, zodat 

hij zijn gemiddelde per wedstrijd 

op peil kon houden en een doelpunt 

van Dennis Adelaar brachten een 

mooie 5-0 als eindresultaat. Een 

bijkomend voordeel van het laatste 

doelpunt was dat deze score niet al-

leen drie punten oplevert voor de 

ranglijst, maar ook drie punten op 

de website www.voetbalnederland.

nl. Op die interessante site staan 

alle voetbalclubs vermeld met hun 

uitslagen, standen, selectie, historie 

en nog veel meer informatie. Door 

het resultaat van jl. zaterdag heeft 

FC De Bilt, voor het eerst in haar 

historie, de magische grens van 

1000 punten behaald. Het tweede 

team won van CDW2 met 6-0. 

Fabian Polman scoorde vier keer. 

Doordat de keeper geblesseerd uit 

moest vallen, stond Siros de tweede 

helft onder de lat en hij stopte vlak 

voor tijd een penalty.

FC De Bilt dendert door
Na twee ruime overwinningen volgde op zaterdag 21 september de thuiswedstrijd van FC De Bilt 

tegen het Utrechtse Hercules. De eerste van diverse derby’s, welke dit jaar in de derde klasse D 

worden gespeeld. Hercules is de competitie begonnen met een nederlaag en een winstpartij; dus 

ook zij waren gebrand op een goed resultaat om bij de kopgroep aan te kunnen haken. 

Een van de trefzekere doelpunten van FC De Bilt. (foto Henk Willemsen)

Nova had vooraf zich ingesteld om 

zich te revancheren voor het feit 

dat ze de eerste drie wedstrijden op 

rij nog niet wisten te winnen. Ze 

gingen lekker van start en in korte 

tijd stond er 0-2 op het scorebord. 

Achilles liet snel zien dat ze niet 

van plan waren zich opzij te laten 

zetten. Nova was verdedigend niet 

scherp in de korfzone, waar juist de 

thuisploeg goed de kansen wist te 

vinden. Via 6-3 liep de Haagse for-

matie uit naar een 13-5 ruststand.

Bij Nova leek maar weinig te luk-

ken. De punten waren al snel ver-

deeld, maar om een pak slaag te 

voorkomen moesten alle zeilen bij-

gezet worden. Met de inbreng van 

twee spelers uit het reserveteam, 

Lianne van Kouterik en Pelle Wage, 

probeerde coach Maikel Bouthoorn 

nog wat te forceren. Dankzij twee 

benutte vrije worpen van Kim Hoep 

kwam Nova iets dichterbij, maar op 

het moment dat Achilles aanzette, 

kon de gastploeg hier maar weinig 

tegenover zetten. Eindstand 21-9.

Komende zaterdag ontvangen beide 

teams van Nova Fluks uit Noord-

wijk; het tweede om 14.00 uur en 

het eerste om 15.30 uur.

NOVA verder op achterstand
Het vlaggenschip van korfbalvereniging Nova wist afgelopen zaterdag voor de vierde maal op 

rij geen punt te pakken. 21-9 kreeg het Biltse achttal aan de broek in Den Haag.

Onder leiding van de nieuwe trai-

ner-coach Sebastiaan Werner be-

gonnen de heren vol energie aan de 

wedstrijd in Soest tegen het thuis 

spelende Sovoco. Er werd enorm 

verdedigd en de tegenpartij kreeg 

vrijwel geen bal op de grond. De 

eerste set eindigde dan ook in winst 

voor Salvo met 17-25. De heren van 

Sovoco bleken echter in de tweede 

set hun draai te hebben gevonden 

waardoor zij meer grip op de wed-

strijd kregen. Dit had zijn weerslag 

op de mannen van Salvo die moeite 

hadden hun energieke spel voort te 

zetten. Na een motiverende time-

out en een paar knallende aanval-

len van Erik Janssen kwam Salvo 

weer op zijn niveau. Helaas was dit 

te laat om de set nog te redden. De 

setwinst ging naar Sovoco met 25-

21. Ondanks de sterke service van 

onder andere Bas van Tricht boden 

de mannen van Salvo in de derde 

set niet genoeg tegenstand om de 

set te pakken en verloren deze ook 

met 25-20. De vierde set kregen de 

heren echter weer een extra boost. 

Sovoco kreeg geen kans meer om 

uit te lopen en er ontpopte zich een 

gelijk opgaande strijd. Beurtelings 

namen de teams een voorsprong in 

deze spannende wedloop. Op het 

eind durfden de Salvo mannen niet 

meer hard aan te vallen uit angst 

fouten te maken. Daardoor was het 

uiteindelijk de tegenstander die aan 

het langste eind trok en won met 

26-24. De eerste nederlaag met 3-1 

is een feit.

Ondanks het verlies hebben de 

mannen van Salvo goed gespeeld. 

Het jeugdige team is pas drie we-

ken in training en moeten nog wen-

nen aan het niveau en alle verande-

ringen die een nieuwe trainer-coach 

met zich meebrengt. Werner is erg 

optimistisch over het seizoen en 

ziet volop ruimte voor ontwikke-

ling bij dit leergierige team. 

De dames zijn het seizoen eerder 

begonnen met de bekercompetitie. 

De heren en de dames spelen hun 

volgende wedstrijd op zaterdag 28 

september om 15.15 uur in thuisha-

ven de Vierstee in Maartensdijk.

Salvoheren starten sterk ondanks verlies 

Op vrijdag 20 september is de competitie voor het jeugdige Herenteam van Salvo ’67 van start 

gegaan. Hun entree in de 3e klas was in Soest tegen Sovoco. De jonge mannen zagen de eerste 

wedstrijd met vertrouwen tegemoet. De tegenstander bleek net te sterk en Salvo verloor met 3-1 

Tweemaal Zes herpakt zich 
Werd er vorige week nog eenmaal gescoord in de tweede 

helft, deze week waren dat er 14. Dit zorgde voor een 22 – 21  

overwinning op de ongeslagen koploper KVA.

Na de offday vorige week tegen Dos Kampen, had TZ wat recht te 

zetten. De tegenstander waar dit tegen moest gebeuren was KVA. Een 

goede ploeg die vorig jaar TZ wist te verslaan in het kampioenschap in 

de zaal. In deze krachtmeting was het allereerst zaak om speltechnisch 

en mentaal de zaken op orde te hebben, voordat er aan de overwinning 

gedacht mocht worden.

Scherp

TZ kwam scherp, geconcentreerd en enorm gemotiveerd uit de start-

blokken wat resulteerde in een 6 – 3 voorsprong. Bij deze stand ver-

zuimde Tweemaal Zes om het verschil op vier punten te brengen, door 

het missen van een strafworp. Dit zorgde voor een boost bij KVA wat 

zich terug knokte in de wedstrijd en middels een hoog schotpercentage 

pakte zij het initiatief in de wedstrijd. De ploeg uit Amstelveen, ge-

traind door oude bekende Marjan Teeuwen, ging rusten met een 8 – 9 

voorsprong.

Rust

Na rust bleef de wedstrijd gelijk opgaan, al pakte KVA drie keer een 

voorsprong van twee punten. TZ bleef rustig en in aanvallend opzicht 

gedisciplineerd spelen, waarmee goed gescoord werd. Vier minuten 

voor tijd kwam TZ op 20 – 20 en vanaf dat moment lag het initiatief bij 

de Maartensdijkers. Twee minuten voor tijd was er een voorsprong van 

twee punten. KVA deed nog eenmaal wat terug, maar dit was niet vol-

doende om TZ van de winst af te houden. Eindstand 22 – 21. Volgende 

week staat de lastige uitwedstrijd tegen ZKV op het programma. Een 

mooie wedstrijd om te kijken of de ploeg een volgende stap kan zetten.

SVM te sterk voor FC Driebergen
FC Driebergen had de eerste 2 wedstrijden met ruime cijfers 

verloren. SVM daarentegen is in de winning mood. Op het 

prachtige complex van SVM - nu ook met een fraai digitaal 

scoringsbord - nam de thuisploeg direct het initiatief.

Björn Engel had al na 40 seconden de 1-0 moeten maken maar schoot 

tegen de paal. Een waarschuwing voor FC Driebergen. Met Sjoerd Bur-

gers weer in de ploeg voor de zieke Jorn Brefeld. Al na 10 minuten spe-

len rondde spits Mike de Kok een snelle aanval keurig af 1-0.De anders 

trefzekere middenvelder Marcel Melissen liet nog al wat kansen liggen 

anders had SVM al eerder de wedstrijd kunnen en moeten beslissen. De 

2-0 kwam ook van de voet van Mike de Kok. Direct erna liep Marcel 

Melissen goed door en scoorde de 3-0.

In de rust wisselde Wout van Dronkelaar Sjoerd Burgers voor Bas 

Temme. SVM speelde rustig en goed controlerend voetbal. Het was 

gewoon wachten op meer treffers. De vaak en goed opkomende rechts-

back Rick Lith had de kans om de 4-0 te maken, maar schoot te gehaast 

de bal over. Even later lukte dat Mike de Kok wel (4-0) . Diederik Haf-

kemeijer verliet licht geblesseerd het veld. Jeroen Geurtsen viel goed 

in. Dat SVM er niet in slaagde om meer doelpunten te maken mag de 

ploeg zich zelf verwijten. In de 80 minuut scoorde Marcel Melissen 

fraai de 5-0.

SVM doet met 3 gewonnen wedstrijden mee om de bovenste plaatsen. 

Samen met FC de Bilt en Kockengen zijn de geelblauwen nog ongesla-

gen. SVM 2 slaagt er nog niet in om te winnen.Thuis werd onnodig met 

2-1 verloren van TOV. Programma voor de volgende week: Hercules 

1- SVM 1. SVM 2 speelt uit bij Desto 2.

Nieuwe bordsponsor bij DOS

Korfbalvereniging DOS is trots dat weer een Westbroeks bedrijf 

bordsponsor bij de vereniging is geworden. Het bedrijf Meubel- en 

interieurbouw De Bruijn maakt meubels op maat, maar ook keukens. 

Het bedrijf van Freek de Bruijn is 

gevestigd op de 1e verdieping van 

de Pr. Christinastraat 3, boven 

zwager Ruth Nagel van Vink 

Witgoed. Rechts Freek de Bruijn 

en links vader Steef de Bruijn 

(gelankeerd door (klein-)kinderen 
en voorzitter Cornel Boere. 
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Henk van den Broek is vanuit de 

landbouw vanaf het begin betrok-

ken bij het project. Hij werd in 

1986 lid van de voorbereidings-

commissie. ‘Omdat de druk op het 

gebied groot was hadden de land-

bouworganisaties al eerder een 

ruilverkaveling aangevraagd. De 

gemeente Utrecht sprak enige tijd 

over het omklappen van Overvecht, 

met woningbouw aan de andere 

kant van de Gageldijk. Dat wilde 

de landbouw beslist niet en daarom 

werd het nodige voorwerk verricht, 

waarmee de voorbereidingscom-

missie aan de slag ging. Het her-

inrichtingsplan moest berusten op 

drie peilers: natuur, recreatie en 

landbouw. ‘We hadden de plekken 

waar natuur en recreatie moest ko-

men en waar de landbouw versterkt 

moest worden al aangewezen. Voor 

de landbouw waren er twee proble-

men. Dat waren de ontzettend lange 

kavels die soms wel vier kilometer 

lang waren en de versnipperde ver-

kaveling. Ook de natuurgebieden, 

waar boeren met stukken grond tus-

sen lagen, waren versnipperd. We 

hadden toen al een beeld van hoe 

we het moesten inpassen. Wat nu 

gerealiseerd is wijkt niet veel af van 

wat we destijds voor ogen hadden, 

al waren er best wel eens moeizame 

discussies in de commissie’, vertelt 

Henk van den Broek. 

Trilvenen

In de landinrichtingscommissie 

waren alle belangen vertegenwoor-

digd. ‘Je staat allemaal voor een 

bepaald belang, maar als leden van 

de commissie hebben we goed kun-

nen samenwerken. We hebben in 

al die jaren maar één keer over een 

onderwerp moeten stemmen. Ver-

der zijn we er altijd in goed over-

leg uitgekomen. Het was soms wel 

eens moeilijk om het naar je ach-

terban uit te leggen.’ Het Noorder-

park omvat een gebied van 5.900 

hectare, waarvan 3.300 hectare 

cultuurgrond. ‘Er was al heel veel 

natuur, maar dat werd bedreigd en 

is nu veiliggesteld. We hebben hier 

de unieke trilvenen, waarvan je 

om de zestig jaar de petgaten moet 

opengraven. Veel van deze gronden 

waren in het bezit van agrariërs en 

die hadden er vaak niet de middelen 

voor om die petgaten opnieuw uit 

te graven. De natuurgrond kwam 

nu in handen van Staatsbosbeheer, 

dat samen met Natuurmonumenten 

het beheer ervan kreeg. Zij hadden 

middelen om de petgaten uit te gra-

ven en zo heb je weer het verlan-

dingsproces gekregen.’ 

Procedures

Binnen het gebied zijn tien nieuw 

boerderijen gebouwd. Een aantal 

agrariërs is met geld van de Land-

inrichting naar buiten het gebied 

verplaatst. In 1995 stelde het col-

lege van GS van Utrecht het her-

inrichtingsplan Noorderpark vast. 

Henk van den Broek was in de 

periode 1999-2003 lid van Provin-

ciale Staten. ‘Toen ik in de Staten 

kwam, was het Noorderpark in de 

uitvoeringsfase, dus op de vaststel-

ling van het plan heb ik als Staten-

lid geen invloed gehad. Tijdens het 

Statenlidmaatschap had ik wel wat 

voordeel als het over landinrichting 

ging, omdat ik daar wat meer van 

afwist.’ De tijdsbesteding voor de 

Landinrichtingscommissie Noor-

derpark was heel wisselend en 

werd bepaald door procedures. ‘Als 

een plan van toedeling wordt uitge-

werkt heeft de commissie weinig te 

doen, maar bij de tervisielegging 

van het plan zijn we wekenlang ac-

tief.’ 

Prachtig

Op het plan van toedeling kwamen 

ruim 400 bezwaren, de lijst gelde-

lijke regelingen leverde 170 bezwa-

ren op. Een bezwarenbehandeling 

kost veel tijd. Ondanks de kritiek 

die Van den Broek dan vaak kreeg, 

vond hij het heel boeiend en leer-

zaam. ‘Ik vond het ook niet verve-

lend om naar de rechtbank te gaan. 

Daar heb ik best veel geleerd en je 

leert zo ook allerlei mensen ken-

nen.’ Van den Broek vindt dat het 

hele project eigenlijk te lang heeft 

geduurd. Daardoor werd je vaak 

door de feiten achterhaald. Als je 

kijkt naar de schaalvergroting in de 

landbouw, dan moet je concluderen 

dat de nieuwe bedrijven die in het 

gebied zijn begonnen naar de huidi-

ge maatstaven alweer aan de krappe 

kant zijn. Ook nieuwe regelgeving 

en procedures hebben ertoe geleid 

dat het hele proces langer heeft ge-

duurd dan we in 1986 dachten. Over 

het resultaat is Henk van den Broek 

duidelijk. ‘Als er geen landinrich-

tingsproject geweest was vraag ik 

me af of het er zo mooi bijgelegen 

zou hebben. Ambtenaren die in het 

hele land werkzaam waren zeiden 

eens tegen mij, als je uit de grote 

stad komt vind je hier een oase van 

rust. Het is gewoon een prachtig ge-

bied, je hebt hier alles.’

Noorderpark vijf sterren landschap
door Guus Geebel

Gedeputeerde Bart Krol zal donderdag 26 september de Landinrichtingscommissie 

Noorderpark van haar taken ontheffen. Daarmee wordt de herinrichting van het Noorderpark 

afgesloten. Henk van den Broek, vicevoorzitter van de landinrichtingscommissie, kwaliiceert 
het gebied zoals het er nu bijligt als een vijf sterren landschap. 

Henk van den Broek heeft het project Herinrichting Noorderpark van 

begin tot eind meegemaakt.

Paddenstoelenwandeling 

IVN De Bilt 
Paddenstoelen zijn er het hele jaar door, maar de piek ligt toch duidelijk 

in de herfst. Wanneer en in welke aantallen ze precies boven de grond 

komen, hangt af van temperatuur en vochtigheid. Na een droge zomer, 

heeft september ons regen gebracht. Dat geeft hoop op een rijke pad-

denstoelenoogst.

Wilt u zich laten verrassen door wat de natuur voor ons in petto heeft? 

Ga dan op zondag 29 september met de gidsen van het IVN De Bilt, 

mee op pad. Tijdens een wandeling van ongeveer 2 uur lang wordt over 

het ontstaan en de functie van paddenstoelen verteld en hoe de verschil-

lende soorten kunnen worden herkend. De wandeling is gratis. Aan-

melding vooraf is niet nodig. De start is om 11.00 uur op de parkeer-

plaats van dagrecreatieterrein Drakensteijn, Hoge Vuurscheweg, Lage 

Vuursche. Inlichtingen bij Ina van den Berge (030 2286511) of Enrico 

van Barneveld (06 33930797).

Vliegenzwammen.

Het ABWC (Algemeen Brandweer 

Wedstrijd Comitee) organiseert elk 

jaar weer vaardigheidstoetsen in 

diverse klassen. Via provinciale en 

gewestelijke wedstrijden kan men 

de landelijke inale bereiken. De 
Groenekanse brandweer deed dit 

door in Maarsseveen een 2de en in 

Smilde (Dr) een 1ste plaats te be-

halen.

Midden in het centrum van Waal-

wijk kregen de 11 deelnemende 

ploegen (van uit heel Nederland) 

een pittig en zwaar scenario voor-

geschoteld. Er werd een melding 

gedaan van een gasbrand in een 

kelder van een kantoorpand. In de 

kelder waren 2 werknemers bezig 

met slijpwerkzaamheden aan een 

gasleiding die nog niet afgesloten 

bleek. Een brand in de kelder met 

een doorslag naar de begane grond 

was het gevolg. 

Een van de werknemers kon de kel-

der niet meer verlaten, zijn collega 

wel, en hij kwam met een in brand 

staande arm naar buiten op het mo-

ment dat de gealarmeerde brand-

weer arriveerde. Een medewerker 

kon zijn kantoor op de 1ste verdie-

ping door de rookontwikkeling niet 

meer verlaten en vluchtte naar het 

aangrenzende platte dak, waar hij 

geduldig op zijn redding wachtte. 

Al met al genoeg ontwikkelingen 

die in maximaal 45 minuten opge-

lost moesten worden.

Prachtige prestatie Brandweer Groenekan

Sinds afgelopen zaterdag mag de Groenekanse brandweer zich ‘vice-landskampioen’

noemen door het behalen van een 2de plaats in de landelijke inale van 
de klasse Tas-Hd die in Waalwijk (Br) werd gehouden. 

De Groenekanners zijn vice-landskampioen.

High Tea en wandelen 
De afdeling De Bilt van Groei en Bloei viert op zaterdag 

5 oktober haar 90-jarig bestaan met een wandeling door 

landgoed Sandwijck en een bijzondere High Tea 

in De Bilt. Iedereen is welkom.

Deelnemers worden om 14.00 uur verwelkomd in het voormalige tuin-

centrum Europatuin in De Bilt waar rijschool Veronica gehuisvest is. 

De wandeling door landgoed Sandwijck vindt plaats onder begeleiding 

van IVN-gidsen en duurt anderhalf uur. Daarna is er een High Tea, met 

vele lekkernijen en een bier- en wijnproeverij. Bij de High Tea bestaat 

de mogelijkheid een eigen theemelange samen te stellen door verse 

kruiden te knippen die op originele wijze gepresenteerd worden. De 

High Tea duurt tot 18.00 uur. 

Aanmelden voor deze middag kan per mail naar info@bilt.groei.nl 

voor 30 september. Groei & Bloei is een vereniging voor mensen die 

van tuinen, tuinieren en bloemschikken houden. Groei & Bloei De Bilt, 

Bilthoven en omstreken is een 

actieve vereniging die maande-

lijks lezingen en activiteiten or-

ganiseert. 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Zat. 28 sept. gesloten i.v.m. personeelsuitje!

Woe.
25-9

Gebakken kabeljauwfilet 
met Hollandaise saus

of
Gebakken eendenborstfilet 

met sinaasappelsaus

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
26-9
Vrij.
27-9
Woe.
2-10

Gebakken Zeewolffilet met 
paprika-dille saus

of
Jachtschotel, rode kool, 
puree en appelcompôte

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
3-10
Vrij.
4-10


