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Renovatie Vierstee wordt 
gezamenlijk project

door Henk van de Bunt

Met de slogan ‘De Vierstee is van en voor ons allemaal’ is enkele weken geleden Stichting 
‘Vierstee 2.0’ officieel opgericht. Stichting ‘Vierstee 2.0’ gaat zich samen met 
de gebruikersgroepen van De Vierstee inzetten voor het realiseren van een 

betere en uitgebreidere renovatie van het complex. 

De gemeente De Bilt heeft voor 
deze renovatie 1,5 miljoen euro be-
schikbaar gesteld. Voor realisatie 
van alle wensen van de gebruikers-
groepen is er echter meer geld no-
dig. Geld, dat moet komen vanuit 
sponsorbijdragen en andere fonds-
wervingen. Voorzitter Edwin Plug 
over de plannen en wensen: ‘Het is 
bijzonder te merken dat ons initi-
atief om gezamenlijk zorg te wil-
len dragen dat bij renovatie van de 
Vierstee nog allerlei extra dingen 
uitgevoerd kunnen gaan worden nu 
al gedragen en ondersteund wordt. 
We hebben er zoveel leuke reactie 
ontvangen.’

Stoel
Penningmeester Frank Mulder: ‘In 
de reacties zijn ons ook een paar 
vragen gesteld. Zoals bijvoorbeeld 
de vraag of Stichting Vierstee 2.0 
bij de renovatie niet op de stoel 
van de gemeente gaat zitten. Dat is 
duidelijk niet het geval! Al het geld 
wat we inzamelen gaat gebruikt 
worden om zaken die de Vierstee 
voor alle gebruikers aantrekkelij-
ker maakt, te realiseren. Dit zijn 
zaken die anders niet uitgevoerd 
kunnen en gaan worden. De ge-
meente renoveert het pand, de ge-
bruikers en de inwoners van de ge-
meente De Bilt gaan via stichting 
Vierstee 2.0 voor de extra’s zorgen. 
Dit kan een overdekte fietsenstal-
ling zijn, maar ook een WiFi instal-
latie. Daarnaast willen we met het 
bij elkaar gehaalde geld nieuwe en 
extra mogelijkheden voor gebruik 

van het gebouw, als bijvoorbeeld 
een ontmoetingsplaats voor oude-
ren, creëren. Wel werken we uiter-
aard nauw samen met de gemeente. 
Tijdens de ‘Vierstee Open Dag’ op 
zaterdag 28 november willen we 
graag alle plannen uitvoerig met 
anderen delen en toelichten’.

Portemonnee
Secretaris Henny van der Heijden: 
‘Iemand vroeg ons: ‘Moeten wij 
als burgers dan alleen onze por-
temonnee trekken, da’s toch een 
druppel op de gloeiende plaat?’ 
Gelukkig niet… Stichting Vierstee 
2.0 heeft op dit ogenblik al voor 
een heel fors bedrag aan onder-
steuningsverzoeken uit staan bij de 
diverse goede doelen fondsen. Hier 
blijft het niet bij; er gaan binnen-
kort nog meer aanvragen verstuurd 
worden. Met het bedrag wat we 

van deze fondsen hopen te ontvan-
gen kunnen heel veel extra dingen 
gerealiseerd worden. Dat is wat 
onder andere Stichting Vierstee 2.0 
doet, maar daar moet het niet bij 
blijven’.

Opmaat
Lieneke Geurtsen (algemeen be-
stuurslid) vult nog aan: ‘Dat is ook 
gelijk de opmaat naar een andere 
opmerking, die we een aantal ke-
ren hebben gekregen: ‘Kunnen we 
al iets doen voor onze Vierstee?’ 
Dat kan zeker. Stichting Vierstee 
2.0 wil tijdens de Vierstee Open 
Dag een veiling organiseren. Heeft 
u voor deze veiling bijzondere 
goederen of een mooie dienst be-
schikbaar, die u wilt laten veilen? 
Neem dan contact met ons op via 

bestuur@vierstee.nl. Tijdens de 
open dag zullen er verder eenma-
lige machtigingen beschikbaar 
zijn, waarmee een bijdrage te leve-
ren is aan een mooi gerenoveerde 
Vierstee. Hierbij komt ook weer 
de certificaten actie, net als 38 jaar 
geleden.’

Bibliotheek
Edwin Plug tenslotte: ‘Een vraag 
die ons ook regelmatig wordt ge-
steld is die over het ‘blijven’ van 
een bibliotheekvestiging in De 
Vierstee. Deze vraag kan geluk-
kig beantwoord worden met ja! 
Op zaterdag 28 november lichten 
we samen met anderen, dat graag 
toe. Zijn er met betrekking tot 28 
november nog vragen. Stel ze ons 
vast via bestuur@vierstee.nl’.

V.l.n.r. Lieneke Geurtsen, Frank Mulder, Edwin Plug en Henny van der Heijden bemerken een grote betrokkenheid 
bij de Viersteeplannen.

Nachtbus Maartensdijk
Vanaf 13 december is Maartensdijk ook zaterdagnacht 

bereikbaar met het openbaar vervoer. Op die datum breidt 
busvervoerder U-OV het nachtbusnetwerk uit met een nieuwe 

nachtbusverbinding van Utrecht, via Bilthoven naar Hilversum. 

De bus rijdt drie keer per nacht. Langs de Dorpsweg komen twee ex-
tra haltepalen: één ter hoogte van de Koningin Julianalaan en één bij 
de Nachtegaallaan. De gemeente De Bilt heeft daartoe een zogenaamd 
‘haltebesluit’ genomen. 

Groei
De busvervoerder heeft goede ervaringen met de nachtbus in deze om-
geving. Bilthoven was al een belangrijke bestemming, waar U-OV in 
een weekendnacht ongeveer 15 reizigers veilig naar huis brengt. Met 
de uitbreiding verwacht de busmaatschappij een groei van het aantal 
reizigers van naar schatting 10 naar Bilthoven en 10 naar Maartensdijk. 
De bussen vertrekken elke zaterdagnacht om 1.45 uur, 3.00 uur en 4.15 
uur vanaf het Janskerkhof in Utrecht.

Tel: 030 - 29 801 88
Mobiel: 06 - 12 73 91 00

Werkzaamheden 
Onderdoor Leijenseweg 

De realisatie van de onderdoorgang bij het spoor over de 
Leijenseweg gaat definitief van start op maandag 23 november. 

Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling en ontstaat 
op deze plek een veilige (ongelijkvloerse) kruising met het spoor. 

In verband met de werkzaamheden, die ongeveer 1,5 jaar in beslag ne-
men, zal ook de spoorwegovergang aan beide zijden vanaf maandag 
23 november worden afgesloten. Gedurende de werkzaamheden zal de 
wijk De Leijen niet bereikbaar zijn via de Leijenseweg.  Om er voor 
te zorgen dat de wijk tijdens de werkzaamheden goed en op een vei-
lige manier bereikbaar blijft, heeft de gemeente een tijdelijk verkeers-
circulatieplan (VCP) opgesteld. Dit plan is zorgvuldig afgestemd met 
een werkgroep van bewoners. Eind mei/begin juni zijn het plan en de 
omleidingsroute in de praktijk getest. Meer informatie: www.debilt.nl/
leijenseweg

Na 22 november is de spoorovergang bij de Leijen afgesloten.
[foto Henk van de Bunt]
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De nieuwe kaartcollecties
zijn binnen. Bestel ze tijdig



Bilthoven
Pr. Centrumkerk

1/11 • 10.30u - Mevr. drs. J.J. Allewijn

De Biltsche Hof
1/11 • 10.30u - Mevr. ds. L.J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
1/11 • 9.30u - Ds. J. Vroegindeweij
1/11 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
1/11 • 10.30u - Ds. P. Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

1/11 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
1/11 • 10.30u - Pastor A. van Kempen
2/11 • 19.30u - Pastor G. Weersink en 

Mevr. J. Mourits

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

1/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
1/11 • 17.00u - Ds. H.J. Room
4/11 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

1/11 • 10.00u - Ds. P. van Duijvenboden
1/11 • 19.00u - Ds. M.J. Schuurman

4/11 • 19.30u - Ds. C. van Andel

Pr. Gem. Immanuelkerk
1/11 • 10.00u - geen dienst

Pr. Gem. Opstandingskerk
1/11 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
1/11 • 10.30u - Dhr. J. Houben

2/11 • 12.00u - Begraafplaats Brandenburg, 
zegening van de graven

2/11 • 19.30u - Parochiekerkhof, zegening 
van de graven

Volle Evangelie Gemeente
1/11 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

1/11 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser 
(Viering Heilig Avondmaal)

Herv. gemeente Blauwkapel 
1/11 • 10.00u - Kand. J.A.J. Pater 
1/11 • 18.30u - Ds. M. van Kooten

4/11 • 10.00u - Proponent 
drs. G.A. van Ginkel

4/11 • 19.30u - Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk
1/11 • 10.30u - Kand. G.M. Bosker
1/11 • 16.00u - Kand. J.R. van Vugt

4/11 • 14.00 en 19.30u - Ds. W.J. op ‘t Hof

Onderwegkerk Blauwkapel
1/11 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

1/11 • 10.00u - Gezamenlijke dienst in 
Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

1/11 • 10.00u - Ds. K. Timmerman
1/11 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

4/11 • 19.30u - Proponent 
drs. G.A. van Ginkel

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

1/11 • 10.00 en 18.30u  en 
4/11 • 10.00 en 19.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
1/11 • 10.00u - Samen met Kapel 

Hollandsche Rading
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
31/10 • 19.00u - Woord- en 

Communieviering
1/11 • 10.30u - Pastor J. Skiba

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

1/11 • 10.00u - Hr. C. Hoogendoorn
1/11 • 18.30u - Ds. J.W. Ploeg

4/11 • 19.30u - Ds. E.A.W. Mouissie

PKN - Herv. Kerk
1/11 • 10.00u en 

4/11 • 11.00 en 19.00u - 
Ds. M. van der Zwan

1/11 • 18.30u - Kand. A.N.J. Scheer
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Vrijwilligersbanenmarkt

Nieuwsgierig naar vrijwilligers-
werk en naar wat er allemaal 
mogelijk is in gemeente De Bilt? 
Ga dan langs bij de Vrijwilli-
gersbanenmarkt op 31 oktober 
aanstaande tussen 12 en 14 uur. 
Dan presenteren ruim 30 lokale 
organisaties zich, met de meest 
actuele vacatures.

Repair café

Zaterdag 31 oktober is er weer 
Repair Café in het dorpshuis in 
Hollandsche Rading van 10.00 
uur tot 14.00 uur. Alles wat stuk 
is of het niet meer doet wordt 
samen gerepareerd.

Reformatieherdenking

Sinds 1999 wordt er in Maar-
tensdijk een lezingenserie belegd 
door IRS Gooi & Sticht. Het 
seizoen 2015/2016 begint met 
een Reformatieherdenking op 31 
oktober in de Hervormde Dorps-
kerk te Groenekan met mede-
werking van Petry van Erkelens, 
Dianne van Woudenberg (viool), 
Jacquelien van Woudenberg 
(dwarsfluit) en Ann-Ruth Eits 
(dwarsfluit).
Dit seizoen wordt daarbij aan-
dacht besteed aan één van de 
grote hervormers, Maarten 
Luther. Petry van Erkelens geeft 
een korte inleiding op Luther en 
zijn liederen. Er is deze avond 
volop samenzang en Drs. G. A. 
van Ginkel houdt een korte medi-
tatie over één van deze liederen. 
Aanvang 19.30 uur.

Muziek in Huis in Schutsmantel

Zondag 1 november  geeft het 
ensemble Duo Heemsbergen 
& Van Jaarsveld een concert in 
zorgcentrum Schutsmantel. Het 
duo brengt een gevarieerd klas-
siek programma met werken van 
o.a. Mozart (Adagio uit Klarinet-
concert), Poulenc en Gershwin. 
Het programma duurt één uur, 
zonder pauze. Toegang is gratis. 
Het concert begint om 15.00 uur 
in Schutsmantel aan de Gregori-
uslaan 35 te Bilthoven. 

Expositie

Op zondag 1 november start de 
vierde expositie in Galerie Mi. Er 
zullen opnieuw zeven verschil-
lende kunstenaars exposeren; 
tijdens de feestelijke opening 
kunnen zij u alles vertellen over 
hun kunstwerken. Naast schil-
derijen, kermiek en o.a. beelden 
van brons in combinatie met hout 

zijn er ook handgemaakte tassen. 
Galerie toont emotie in kunst van 
1 november tot 19 december van 
15.00 - 18.00 uur. Toegang is 
gratis. Zie ook www.galeriemi.nl

Boskapelconcert 

Na de Avondmaaldienst in de 
Boskapel op 1 november te Groe-
nekan is er een concert met Klaas 
van Boggelen (orgel), Michiel 
Plomp (trompet) en Piet Pan-
nekoek (klarinet). Het concert 
begint om 11.30 uur. Daarna is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten 
bij een kopje koffie of thee. De 
eraan voorafgaande kerkdienst 
(aanvang 10.30 uur) is ook voor 
iedereen toegankelijk.

In Between Café 

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 2 november van 9.30 
tot 11.30 uur weer een bijeen-
komst in Wijkrestaurant Bij de 
Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14, De Bilt. 

Spreekuur Cliëntenraad 

Elke 1e dinsdag van de maand 
houdt de Cliëntenraad Sociale 
Zaken spreekuur in restaurant Bij 
de Tijd, Prof. Dr. P.J.W. Debije-
weg 1 in De Bilt. Op 3 november 
is men er van 9.00 tot 11.00 uur 
voor informatie of vragen over 
uw bijstandsuitkering.

Westbroek ontmoet

Herinneringen aan de Westbroek-
se Binnenweg, vastgelegd in 
zwart-wit beelden, krijgen kleur 
met de toelichting door Evert de 
Graaf tijdens de bijeenkomst op 
dinsdag 3 november van 14.30 
tot 16.30 uur in het Dorpshuis 
van Westbroek. De kosten zijn 
3 euro, inclusief een kop kof-
fie of thee. Wanneer u wél wilt 
komen, maar niet weet hoe, kunt 
u vervoer regelen via de fami-
lie Kalisvaart, tel: 0346-281181. 
Ook wanneer u niet in Westbroek 
woont, bent u van harte welkom. 
Om een idee te krijgen of om 
herinneringen op te halen, kunt 
u onder de titel Westbroek Ont-
moet op YouTube een samenvat-
ting van de afgelopen jaren zien.

Anders fotograferen in de tuin

Groei en Bloei afdeling De 
Bilt e.o.  houdt op dinsdag 3 
november een bijeenkomst met 
als thema ‘Anders fotografe-
ren in de tuin’. Marcel Batist is 

uitgenodigd om over dit onder-
werp een presentatie te geven. 
Als natuurfotograaf en enthou-
siast tuinliefhebber, combineert 
hij deze hobby’s bij boeiende 
lezingen. Aanvang 20.00 uur in 
de Koperzaal VZH Koperwiek, 
Koperwieklaan 3, Bilthoven. Zie 
ook www.bilt.groei.nl. 

Collecte Alzheimer Nederland

In 2014 was dementie voor het 
eerst doodsoorzaak nummer 1 in 
Nederland. Dagelijks worstelen 
honderdduizenden mensen met 
de gevolgen van dementie. Als 
patiënt, of als naaste. De ziekte 
vernietigt uiteindelijk het meest 
waardevolle dat een mens bezit: 
zichzelf. Alzheimer Nederland 
gaat de strijd aan, voor een toe-

komst zonder dementie. In de 
week van 9 tot en met 14 novem-
ber vindt de collecte van Alzhei-
mer Nederland plaats. 

Soefi-bijeenkomst

Op woensdag 11 november  van 
20.00 tot 22.00 uur gaat men 
tijdens deze Soefi-bijeenkomst 
‘Dansend naar Vrede’ met Simo-
ne Wils. De Dansen van Uni-
versele Vrede zijn eenvoudige 
kringdansen waarbij mantra’s 
worden gezongen uit verschil-
lende religieuze tradities. Woord, 
klank en gebaar hebben een 
diepe werking op het hart en 
kunnen ons dichter brengen bij 
levenskracht en bezieling.
De locatie is de Woudkapel, 
Beethovenlaan 21, Bilthoven.

Met diepe droefheid delen wij u mede dat door de Heere uit ons 
midden is weggenomen onze innig geliefde zeer zorgzame
moeder, oma en oude-oma

Willemijntje Everdine van Ginkel-Floor
sinds 1 mei 1972 weduwe van Gerrit Adrianus van Ginkel

in de leeftijd van 97 jaar.

Onze dank gaat uit naar het personeel van de Wijngaard,
afdeling Laurier, te Bosch en Duin voor de liefdevolle wijze waarop 

zij onze moeder en oma hebben verpleegd.

 W.J. van Ginkel
 J. van Ginkel
 G. van Ginkel-Westeneng
  Gert en Jolanda
   Jorien en Marnix, Jonathan, Gerlinde,
   Mirjam, Leendert, Femke, Nadine
  Henk-Jan en Fryda
   Johan, Dirk-Jan en Nelske,
   Gerco en Mathilde, Caroline, Wim
  Wilma en Leonard
   Jan, Gerdine, Jochem, Joas
  Marco en Evelien
   Joanne, Mark, Bram
 J. Snoei

23 oktober 2015
Dorpsweg 184A
3738 CL Maartensdijk

Moeder is thuis.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op Deo Volente 
woensdag 28 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in het Hervormd
Centrum, Dorpsweg 42B (achter de Hersteld Hervormde Kerk)
te Maartensdijk.

De rouwdienst zal gehouden worden op Deo Volente
donderdag 29 oktober om 11.00 uur in bovengenoemd
Hervormd Centrum, waarna omstreeks 12.30 uur de begrafenis
zal plaatsvinden op de Hervormde Begraafplaats aan de
Dierenriem te Maartensdijk.

Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren
in het Hervormd Centrum.

Geen bloemen



 De Vierklank 3 28 oktober 2015

advertorial

Koninklijke Onderscheiding  
voor theoloog

door Henk van de Bunt

De heer Martien Brinkman uit De Bilt is benoemd tot Ridder in de Orde van  
Oranje Nassau. De bij deze Koninklijke onderscheiding behorende versierselen werden 
op 23 oktober door burgemeester Arjen Gerritsen uitgereikt tijdens zijn afscheid van  

de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Dr. Martien Brinkman (1950) was 
hoogleraar theologie aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam en was 
vele jaren verbonden aan het Cen-
trum voor Interculturele theologie 
(IIMO) te Utrecht. Ook verschenen 
van hem diverse publicaties. 

De Bilt
De heer Brinkman is sinds 1987 
meelevend lid van de Gereformeer-
de Kerk van De Bilt en heeft zich 
als lid van de kerk meer dan ver-
dienstelijk gemaakt. Van 2011 tot 
2013 was hij lid van de werkgroep 
liturgievernieuwing, die zich bezig 
hield met vernieuwing en aanpas-
sing aan de moderne tijd van de 
kerkdienst en sinds dit jaar (2015) 
is hij voorzitter van de kerkenraad. 

Internationaal
Martien Brinkman heeft de interna-
tionale theologische vereniging van 
vakgenoten, het International Re-

formed Theological Institute (IRTI) 
uitgebouwd en gerelateerd aan de 
brede internationale interkerke-
lijke organisaties. IRTI is een in-
ternationaal netwerk van theologen 
verbonden met de Gereformeerde 
Traditie. In 2005 werd hij gekozen 
tot directeur van het IRTI.  Sinds 
1994 begeleidde Brinkman als ad-
viseur van het Moluks Theologisch 
Beraad (MTB) de zoektocht naar 
een eigen Molukse theologie. Sinds 
2011 is de heer Brinkman voorzitter 
van de Adviesraad van het Moluks 
Theologisch Seminarie te Houten. 

Decaan 
De heer Brinkman stond als decaan 
aan de wieg van het Centrum voor 
Islamitische Theologie (CIT). Hij 
zette daarmee in samenspraak met 
zijn collega’s aan de VU, een be-
langrijke ontwikkeling in de weten-
schappelijke wereld in Nederland 
in gang. Het CIT is sinds 2005 aan 

de VU gevestigd. Dit heeft geleid 
tot een brede academische gemeen-
schap, die recht doet aan de ver-
schillende identiteiten en waar le-
ren in dialoog centraal staat. 

Dit is één van de eerste initiatieven 
die in West-Europa van de grond 
zijn gekomen en jaren later zijn in 
Europa enkele universiteiten ge-
volgd zoals in Duitsland en recente-
lijk nog in België̈. Tientallen mos-
limstudenten zijn opgeleid door het 
CIT. Een aanzienlijk aantal imams 
in het publieke domein (gevange-
nissen, zorginstellingen en de land-
macht) zijn door het CIT opgeleid. 

Afscheid
Ter gelegenheid van zijn afscheid 
als hoogleraar hield de gedeco-
reerde professor een rede getiteld 
‘Een goede schepping? In dit af-
scheidscollege werd het proza van 
de schrijver Oek de Jong en de po-
ezie van de dichter Rutger Kopland 
getypeerd als werkelijkheidsmys-
tiek en in verband gebracht met een 
aantal centrale noties van de chris-
telijke scheppingsleer. Na zijn onderscheiding hield Brinkman zijn afscheidsrede.

Alles over veiligheid 
Op zaterdag 31 oktober worden alle vragen op het gebied 
van veiligheid beantwoord in in het Mobile Media Lab bij 

het Lichtruim aan de Planetenbaan 2 in Bilthoven. Het 
Mobile Media Lab staat er tussen 10.00 en 15.00 uur. 

In het rondtrekkende lab wordt, door middel van een enquête, feedback 
gevraagd over het gebruik van social media door de politie, de politie-
app, inbraakpreventiefolders en voorlichtingsfilms. Het doel is uiter-
aard de communicatie waar nodig te verbeteren. 

Preventietips
Ook de wijkagenten zijn aanwezig, inclusief de nieuwe wijkagent voor 
Bilthoven Zuid en De Leijen: Floris Moons. Zij staan open voor een ge-
sprek over actuele onderwerpen. Ondersteund door een gecertificeerde 
slotenspecialist geven zij preventietips om woninginbraak te voorko-
men. De brandweer geeft brandpreventietips en een vertegenwoordiger 
van de gemeente De Bilt vertelt over Burgernet. Alle inwoners uit de 
gemeente De Bilt zijn van harte welkom. De slotenspecialist is een lo-
kale ondernemer en van de gemeente zijn de veiligheidsadviseurs aan-
wezig.

Voedselbank hard op 
zoek naar donateurs
Voedselbank De Bilt is hard op zoek naar mensen die de 

organisatie financieel willen ondersteunen. Het aantal 
donaties is de afgelopen jaren terug gelopen, terwijl de 

organisatiekosten sterk zijn gestegen.

Voorzitter Richard Vester: ‘Met name onze koelbus is vanwege verze-
keringen, belasting en brandstof natuurlijk een relatief grote kosten-
post. Maar dankzij die koelbus, die we vorig jaar met donaties hebben 
kunnen aanschaffen, zijn we wel in staat voedsel koel te vervoeren en 
de voedselveiligheid te waarborgen. We voldoen aan de eisen van de 
Voedsel- en Warenautoriteit en dit maakt het voor winkels makkelijker 
om voedsel te doneren’.

Uitgaven
De Voedselbank betaalt niet voor voedsel en álle medewerkers werken 
onbetaald, maar net als bij andere organisaties zijn er dus wel vaste 
lasten. Naast kosten voor de koelbus gaat het om onderhoud van de 
koel- en vriesinstallaties, ICT, schoonmaakspullen, etc.  Richard Ves-
ter: ‘We proberen onder meer inkomsten te genereren door busstickers 
te verkopen aan bedrijven, of een keer non-food producten te verkopen 
op een braderie, maar dat levert nog niet voldoende op. Daarom zijn we 
nu op zoek naar mensen die eenmalig, of liever nog iedere maand een 
vast bedrag naar ons willen overmaken’.
Mensen die de Voedselbank willen steunen, kunnen contact opnemen 
via contact@voedselbankdebilt.nl. 

Voorzitter Richard Vester in de uitgifte-ruimte van de Voedselbank. 

Een warm en intiem afscheid

Christel vertelt me dat ze haar 
dementerende moeder al jaren 
thuis verzorgt en dat ze haar 
zo graag nog een tijdje thuis wil 
houden. “Kan dat?” “Ja”, zeg ik en 
ik leg uit dat we haar thuis samen 
kunnen verzorgen en op haar 
eigen bed opbaren. “We komen 
naar je toe.”

Christel is in het huisje van haar 
moeder, midden in het bos van 
Hollandse Rading. We rijden 
een aardedonker bospad in. Na 
een paar honderd meter staat 
iemand met een zaklamp te 
zwaaien. Daar zal het zijn. We 
stappen uit en lopen naar het 
huisje. Christel vraagt ons te gaan 
zitten. “Mogen wij eerst bij je 
moeder kijken?” vraag ik. Ze gaat 
ons voor naar het kleine ach-
terkamertje, waar haar moeder 
in bed ligt. Ze lijkt heel vredig te 
zijn ingeslapen. “In dit bed ben 
ik geboren”, zegt Christel. Ik kijk 
rond en waan me terug in de tijd. 

We gaan zitten en Christel vertelt 
mij haar verhaal. Over de relatie 
met haar moeder, haar jarenlan-
ge zorg, omdat ze haar moeder 
niet naar een zorginstelling wilde 

Het is ongeveer één uur ‘s nachts als de telefoon gaat. “Met Christel. Mijn moeder is overleden. Ik ken 
u niet, maar ik lees altijd uw stukjes in de krant en daarom heb ik u gebeld”. Ik condoleer Christel met 
het verlies van haar moeder en stel enkele vragen, waarop ze niet direct een antwoord heeft.  Ze is 
erg aangedaan.  Soms hebben mensen even tijd nodig en tijd hebben we altijd. “Denk er maar even 
over na en bel me later dan terug”. Een half uur later doet ze dat.

laten verhuizen. Ze heeft er voor 
gezorgd dat haar moeder uitein-
delijk kon sterven in haar eigen 
omgeving, midden in het bos. 
Christel wil graag samen met ons 
haar moeder verzorgen.

Samen wassen we haar moeder 
en kleden haar in een favoriete 
zelfgemaakte rok en een wit 
truitje. Heel zacht leggen we haar 
daarna samen terug in haar eigen 
bed, waarin we een koelplaat 
hebben gelegd. Zo kan ze thuis 
blijven tot de dag van de uitvaart. 
Christel zal de komende dagen 
vaak bij haar moeder zitten en 
tegen haar praten en op deze 
vertrouwde plek vrienden ont-
vangen. Zo kan ze goed afscheid 
nemen. 

In de ochtend bespreken we de 
uitvaart. Een aula en een kof-
fiekamer in een crematorium 
passen echt niet bij Christel en 
haar moeder. Het moet anders. 
Op de dag van de uitvaart komen 
tien genodigden naar het huisje 
in het bos. Vrienden, naaste 
familie, een paar bekenden. 
Christels moeder ligt in een zelf-
gemaakte wade op een takken-

baar van wilgentenen. Iedereen 
haalt herinneringen op en luistert 
naar muziek. Een warm en intiem 
afscheid. 

Op het bospad staat onze rouw-
auto. Niet zwart, maar lichtgrijs. 
Christel en haar gasten dragen 
haar moeder na de bijeenkomst 
zelf naar buiten en leggen haar in 
de auto, die daarna het bospad af 
rijdt, gevolgd door de belangstel-
lenden. Die zwaaien als de auto 
de weg op draait. In crematorium 
Den en Rust volgt een crematie 
zonder aanwezigen. 

Indrukwekkend vond ik deze 
uitvaart.

Koop Geersing, uitvaartverzorger

06 - 51 24 77 43
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    VOORDEEL HELE WEEK

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN DUO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Kip-kerrie salade
Filet Americain
Bieslook paté 3 x 100

gram 3.98

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

Gegrilde kipfilet 
met peppadew en rosbief 

VOORDEEL HELE WEEK

Gevulde kipdijtjes

Hollandse biefstuk

6 hamburgers

Reclame geldig vanaf 
donderdag 29 oktober
t/m woensdag 4 november

Maertensplein 18
 3738 GK Maartensdijk 

Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

KLEINE VARKENSHAASJES
Extra donderdag voordeel:

Procureur rollade

Lamsrack
naturel of gemarineerd

100
gram 3.75

100
gram 1.98

Nu    5.-

100
gram 1.25

4.982 x 150
gram

KLEINE VARKENSHAASJES

Lekker makkelijk!

In peperroomsaus

5.-500
gram 4.98250 

gram
STOMPETOREN
JONG HUISMIX

3.98Per 
stuk

6.982 
voor

UTREGSE KAASKOEKJES6.50500
gramEXTRA BELEGEN

Boeren

Heerlijk gekruid!

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

3 biefstuk, 4 schnitzels 
of 6 tartaar

Woensdag 4 november zijn wij gesloten i.v.m. dankdag.

6.-9.991 Kg. Super mals!

500
gram 5.-

Met kaas en spek

Overheerlijke
ONZE OVERHEERLIJKE
VARKENSHAAS

Voor slechts

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
Stoofkip
MET PADDESTOELEN EN GROENTERIJST

________________________ 100 GRAM 1,25
Kapucijnersschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
ER IS WEER..

Wildgoulash
MET RODEKOOL EN PUREE

________________________ 100 GRAM 1,49
Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse

Prei
HÉÉL KILO

Goudreinetten of
Gieser Wildeman 
roodstovers

Vers gewassen

Spinazie
ZAK 300 GRAM

ALLEEN MAANDAG 2, DINSDAG 3
EN WOENSDAG 4 NOVEMBER

0,79 0,990,79

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GESCHRAPTE

Bospeen
____________________500 GRAM 0,99
Elstar handappel
____________________HÉÉL KILO 0,99
Penne Pasta
MET KIP, PADDESTOELEN EN POMPOEN

____________________100 GRAM 1,25

Volop binnen
Clementines Mandarijnen 

Zonder pit! De lekkerste!
Kom proeven!

Zeer groot assortiment
Paddestoelen  20 soorten!

héél kilo
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Maandag 2 november  
viering Allerzielen

door Walter Eijndhoven

Op initiatief van de Raad van Kerken De Bilt e.o., gemeente De Bilt en Tap DELA Uitvaartzorg 
is maandagavond 2 november weer gelegenheid om overleden dierbaren op  

bijzondere wijze te gedenken. De bijeenkomsten vinden plaats op begraafplaats, 
natuurbegraafplaats en crematorium Den en Rust en de Opstandingskerk in  

combinatie met begraafplaats Brandenburg. 

‘Op deze dag wordt onze verbon-
denheid met de overledenen her-
dacht’; aan het woord is dominee 
Gert Landman, predikant in De 
Bilt en voorzitter van de Raad van 
Kerken De Bilt e.o. Hij vervolgt: 
‘Al meer dan duizend jaar vieren 
de Katholieken deze dag in no-
vember’. In 998 bepaalt abt Odilo, 
afkomstig uit één der verbonden 
kloosters met Cluny, dat op de dag 
na Allerheiligen, de gestorvenen 
op bijzondere liturgische wijze 
herdacht moeten worden. In de 
veertiende eeuw werd deze herden-
kingsdag algemeen in de Rooms-
Katholieke Kerk. Landman: ‘Niet 
alleen de Katholieke Kerk herdenkt 
haar overledenen. Zo herdenkt de 
Lutherse Kerk haar gestorvenen 

op Eeuwigheidszondag, ook in no-
vember. Deze dag vindt altijd plaats 
op de laatste zondag voor het begin 
van Advent. Dit jaar is dat dus op 
zondag 22 november’. Tegenwoor-
dig herdenkt de Katholieke Kerk, 
samen met de Protestanten de over-
ledenen.

Harpmuziek
Joke Temming, evenementenco-
ordinator bij coöperatie DELA, 
vertelt: ‘Sinds 2009 zijn wij ver-
antwoordelijk voor de viering van 
Allerzielen in de gemeente De Bilt. 
Het eerste jaar kwamen 45 mensen 
op ons evenement af, vorig jaar 
waren reeds meer dan 500 mensen 
aanwezig en dit jaar verwachten 
wij er nog meer’. Door alle bran-

dende kaarsen ziet de begraafplaats 
er heel sfeervol uit. Maar voordat 
iedereen met een brandende kaars 
naar het graf van zijn of haar gelief-
de gaat, vindt een dienst plaats in de 
aula van Den en Rust, of in de Op-
standingskerk. Landman: ‘Tijdens 
de bijeenkomst in de ontmoetings-
ruimte wordt gezongen en worden 
gedichten voorgedragen, met als 
thema: verlies, troost en vooruit-
zicht. Dit alles wordt afgewisseld 
met harpspel. 

Glühwein
Na de dienst kan men naar het graf, 
of de urn, van een dierbare. Bij de 
uitgang van de aula worden kaarsen 
uitgereikt en kan naar het graf of 
de urn worden gelopen, in groep-
jes of alleen. Op Den en Rust staan 
ongeveer 2.000 fakkels, verspreid 
over de hele begraafplaats. Ook op 
Brandenburg vindt een bijeenkomst 
plaats. Elk pad is verlicht, zodat 
u de weg eenvoudig kunt vinden. 
Temming: ‘Omdat november al 
koud en nat kan zijn hebben wij nog 
een tent opgezet, waar onze gasten 
warme chocolademelk of glühwein 
kunnen verkrijgen. Bij terugkeer in 
de ontmoetingsruimte, of in de hal 
van de Opstandingskerk, is ieder-
een vrij om nog wat na te praten 
met elkaar onder het genot van kof-
fie of thee’. 

Locatie
Arie van Lunteren en Aart van 
Neerbos, beiden locatiemanager 
bij Den en Rust zijn verantwoorde-

lijk voor het goed verlopen van de 
avond. Van Lunteren: ‘Wij zorgen 
niet alleen voor de inrichting van 
de aula, maar ook moet de hele be-
graafplaats netjes zijn, wij zorgen 
dat 2.000 kaarsen langs de paden 
staan en wij zorgen voor voldoende 
olie. Van Neerbos valt zijn collega 
bij: ‘ Ook alle voordrachten moeten 
kloppen met de harpmuziek, zodat 
alles op elkaar is afgestemd. Wij 
doen er alles aan om het de nabe-
staanden naar de zin te maken’. 

De bijeenkomst in de Opstandings-
kerk vindt plaats onder begeleiding 
van Dr. Gert Landman, predikant 
in De Bilt. De bijeenkomsten op 
Den en Rust vinden plaats onder 
begeleiding van pastor Lauk Spel-
berg, verbonden aan De Woudkapel 

in Bilthoven en predikant Koosje 
Vos-Butijn, zij is nu met emeri-
taat. Na de ontvangst en de dienst 
in de Opstandingskerk kan de gang 
worden gemaakt naar het graf op 
Brandenburg. Dit geldt ook voor de 
bezoekers van begraafplaats Den 
en Rust. Bij beide begraafplaatsen 
is de ontvangst vanaf 17.00 uur, de 
dienst begint om 17.30 uur en de 
gang naar het graf met kaars be-
gint om 18.00 uur. Voor de goede 
orde: op Den en Rust vindt ook nog 
een tweede dienst plaats: ontvangst 
vanaf 18.00 uur, de dienst begint 
om 18.30 uur, waarna de gang naar 
het graf om 19.00 uur aanvangt.
Temming: ‘Oh ja, voor ik het ver-
geet, iedereen is van harte welkom, 
ook als u geen, of een ander geloof 
aanhangt’. 

De urnenmuur op Den en Rust.

Huisvesting statushouders vergt 
extra zorg en inzet

In het licht van de actuele internationale ontwikkelingen, is het aantal vluchtelingen  
in deafgelopen maanden flink toegenomen. De vluchtelingenproblematiek is ook voor  
tde gemeente De Bilt van betekenis. Zo is nog onlangs een tijdelijke crisisnoodopvang  

gerealiseerd in De Vierstee te Maartensdijk.

Naast het huisvesten van vluchte-
lingen, geldt landelijk een taakstel-
ling voor de huisvesting van status-
houders. Zodra de Immigratie- en 
naturalisatiedienst van het Minis-
terie van Veiligheid en Justitie een 
vluchteling een verblijfsvergunning 
verleent, wordt deze ‘statushou-
der’. Elke gemeente heeft op basis 
van haar inwonertal van rijkswege 
een taakstelling voor een aantal te 
huisvesten statushouders. Ook deze 
taakstelling is het afgelopen jaar 
verhoogd en zal verder stijgen. 

De Bilt
De gemeente De Bilt zet zich in 
om aan de taakstelling te voldoen 
in nauwe samenwerking met het 
Centraal Orgaan opvang asielzoe-
kers (COA), het Steunpunt Vluch-
telingen De Bilt en de Biltse Woon-
stichting SSW. De SSW biedt de 
statushouder eenmalig een woning 
aan en na acceptatie van de woning 

biedt het Steunpunt Vluchtelingen 
De Bilt de statushouder
gedurende twee jaar begeleiding.

Achterstand
Evenals de meeste andere gemeen-
ten, heeft ook De Bilt te maken met 
een achterstand in de huisvesting 
van statushouders. Aanvang 2015 
bedroeg de achterstand uit 2014 
nog 11 personen, vermeerderd met 
de nieuwe taakstelling voor 2015 
van 72 personen. Van de aldus in 
het lopende jaar te huisvesten 83 
statushouders, zijn nu 31 personen 
gehuisvest. Om te voldoen aan de 
voor 2015 resterende taakstelling 
van 52 te huisvesten personen, on-
derneemt de gemeente de navol-
gende acties:
• het betrekken van particuliere ver-

huurders bij de huisvestingstaak; 
• meer statushouders gezamenlijk 

huisvesten; 
• het in samenwerking met de SSW 

uitbreiden van de voorraad sociale 
huurwoningen 

• het creëren van tijdelijke woon-
ruimte in de vorm van woonunits; 

• het omvormen van kantoren en 
andere leegstaande panden tot 
woonruimte.

Sober
Op 12 oktober 2015 heeft de rege-
ring besloten om statushouders niet 
langer een voorrangspositie te ver-
schaffen ten opzichte van de regu-
lier woningzoekenden. Daarnaast
kiest de regering voor het ‘sober’ 
huisvesten van statushouders in tij-
delijke woningen. Over de concre-
tisering van dat beleidsvoornemen 
en de cijfers voor 2016 ontbreken 
nadere gegevens. De gemeente De 
Bilt zegt toe de gemeenteraad en 
(daardoor ook) haar inwoners te 
zullen blijven informeren over de 
verdere ontwikkelingen en haar 
vertaling daarvan.

Koop Geersing nodigt uit voor 
herinneringsbijeenkomst 

Verwerken van het verlies van een dierbare verloopt 
zelden voorspelbaar. Soms gaat het ‘best goed’, soms -en 

vaak op onverwachte momenten- voelen de achterblijvers 
de pijn van het moeten missen heel sterk. Daarom biedt 

uitvaartverzorger Koop Geersing met verschillende collega’s een 
herinneringsbijeenkomst aan. De ervaring leert dat het samen 

met anderen herdenken van familieleden of vrienden die er niet 
meer zijn, helpt bij de verwerking van dit verlies.

Op donderdag 29 oktober is iedereen die daar behoefte aan heeft vanaf 
17.00 uur van harte welkom in het uitvaartcentrum van Yarden aan de 
Floridadreef 9 in Utrecht. Er wordt live muziek gespeeld door het duo 
Lace (zang en gitaar) waarvoor ter plekke verzoeknummers ingediend 
kunnen worden. In het met fakkels en vuurkorven verlichte gedenkpark 
worden kaarsen uitgereikt om aan te steken.

Vanaf 18.45 uur gaat het programma binnen verder met een lezing door 
Willem Glaudemans over zijn visie op het onderwerp levensmissie. 
Durft u van de gebaande paden af te gaan om uw missie te vinden en 
waar te maken? Een boeiende spreker geeft de luisteraars een duwtje in 
de rug in een voor hen moeilijke periode. 

De herinneringsbijeenkomst is voor iedereen vrij toegankelijk; voor de 
lezing is, om teleurstelling te voorkomen, een aanmelding via www.
yarden.nl/aanmelden aan te raden. Koop Geersing geeft graag meer in-
formatie over deze bijeenkomst en is bereikbaar via 06 51247743. Voor 
wie twijfelt over een bezoek aan de herinneringsbijeenkomst en het nut 
ervan, kan een gesprekje vooraf met Koop Geersing wellicht helpen.

Koop Geersing licht graag het nut van een dergelijke bijeenkomst toe.



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

Met vakmanschap en passie
voor uw tuin in alle seizoenen...

Cor van Vliet hoveniersbedrijf

Dierenriem 7

3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

HET ADRES VOOR:

Tuin ontwerp/aanleg/onderhoud
Grond en straatwerk

Boomverzorging
Dak/sedumtuinen

Vijvers/waterparti jen
Gladheidbestrijding

10
jaar

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

elektrotechnisch installatiebedrijf
waarborginstallateur

J. Boshuis
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken
Boomklever 2 - Maartensdijk

tel. 0346 - 21 15 16
mobiele tel. 06 - 53351430

 

 

Voor Buitengewoon Zorgzaam is Accolade Zorggroep op zoek naar enthousiaste

Woongroepbegeleiders (verzorgende ig)

Coördinator(en) zorg (BIG-geregistreerd, MBO-4)

Wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Emmy Bruinius (regiomanager de Bilt/ Amersfoort), 
tel: 06 – 836 066 36.

Voor Buitengewoon Zorgzaam is Accolade Zorggroep op zoek naar enthousiaste

woongroepbegeleiders (verzorgende ig)

coördinator(en) zorg (BIG-geregistreerd, MBO-4)

Begin 2016 starten nieuwe teams aan de voorbereiding van wonen in kleinschalige zorg voor ouderen 
met dementie. 
Heb je interesse om deze uitdaging aan te gaan, stuur dan een brief met motivatie en CV vóór 10 
november a.s. naar afdeling P&O, (personeelszaken@accoladezorggroep.nl). Wil je meer informatie, 
neem dan contact op met Emmy Bruinius (regiomanager de Bilt/ Amersfoort), tel: 06 – 83606636. 

   Begin 2016 starten nieuwe teams aan de voorbereiding van wonen in kleinschalige 
zorg voor ouderen met dementie.

Heb je interesse om deze uitdaging aan te gaan, stuur dan een brief met motivatie en CV 
  vóór 10 november a.s. naar afdeling P&O, (personeelszaken@accoladezorggroep.nl). 

Zaterdag 31 oktober 2015
12.00-14.00 uur

Wijkrestaurant Bij de Tijd
Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14, De Bilt

www.mensdebilt.nl

MENS De Bilt

Banenmarkt 
voor vrijwilligers

Komen proef
vrijwilligers-

werk

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

20%
KORTING
OP ONS GEHELE ASSORTIMENT

HEROPENING
DONDERDAG 29 OKTOBER

Voor de eerste 100 klanten
een leuke attentie,
laat je verrassen!

NIEUW

Guess
Double Dare
Bijv.: eau de toilette, 30 ml
33.- 25.50

Calvin Klein
CKIN2U
Eau de toilette, voor dames
of heren 100 ml.7.50

KORTING 19.99
49.-

  met uitzondering van:
- geneesmiddelen
- niet voorradige producten
- cadeaubonnen
- cadeaucards
- babyvoeding
- luiers 
- accessoires Riviéra Maison
- geen korting over korting
- op = op

Vikorn van € 1,60
nu € 1,25

Nieuw, Stoofperen 
taartje met stoofperen naar grootmoeders recept! Kom proeven voor maar € 9,95

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

BIER proeverij
Vrijdag 13 november a.s. 

vanaf 18.00 uur 

Wij organiseren samen met brouwerij De Leckere een 
bierproeverij.  In combinatie met een walking dinner 

serveren wij 5 gangen met 5 bijpassende bieren!

€ 35,- per persoon (alleen op reservering)

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

De nacht bepaalt uw dag!

Maak van
een goed kussen
uw hoofdzaak

Linnerie Annelies geeft
100% tevredenheid garantie

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 
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Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Tijdens de fairtrade week* 
15% korting op alle

Thaise food producten!
*Actie loopt van 24 t/m 31 oktober

Reactie op uitbreidingsvergunning 
tuincentrum

Donderdag 29 oktober behandelt de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning Universiteitsweg 2 De Bilt. In een persbericht geeft dierenarts 

Marien Korthals Altes, mede namens een aantal ondernemers en omwonenden,  
een reactie op de gang van zaken rond deze vergunning.

‘B en W van De Bilt proberen de 
omstreden vestiging van het groot-
schalige tuin- en dierencentrum 
achteraf te legaliseren met een uit-
zonderlijke juridische procedure’, 
aldus het persbericht. ‘Via een 
procedure voor buitenplanse afwij-
king probeert het college de uitbrei-
dingsvergunning rond te krijgen. 
De gemeenteraad zou in een spe-
ciale spoedprocedure hiervoor als-
nog toestemming moeten verlenen. 
De bewoners en ondernemers zijn 
zeer kritisch en voelen zich niet ge-
hoord.’

Ontheffing
‘Deze zomer tikte de Bezwaar-
schriftencommissie van de gemeen-
te het college op de vingers omdat 
de vestiging van Ranzijn in strijd 
is met het geldende bestemmings-
plan. B en W hadden onvoldoende 
gemotiveerd waarom daarvan is 
afgeweken en moesten het besluit 
heroverwegen. Ook de voorzienin-
genrechter uitte in een kort geding 
kritiek op de manier waarop het 
gemeentebestuur de vergunning 

heeft verleend. Op 8 januari 2015 
verleende het gemeentebestuur de 
landelijke winkelketen een omge-
vingsvergunning voor een nieuwe 
vestiging op het oude Europatuin 
complex. Het college verleende een 
speciale ontheffing voor een uit-
breiding van het winkeloppervlak 
en voor de komst van een dierenkli-
niek in het winkelcentrum. De Be-
zwaarschriftencommissie verwees 
het besluit naar de prullenbak.’

Oproep raadsleden
‘In september besloot het college 
de procedure voort te zetten en 
bovendien de buitenplanse proce-
dure te starten om de uitbreiding 
gewoon door te laten gaan. Het 
college vraagt de gemeenteraad 
om toestemming voor deze bijzon-
dere procedure in een zogenaamde 
Verklaring van geen bedenkingen. 
Daarmee zou de raad haar bevoegd-
heden in de verdere ruimtelijke or-
deningsprocedure overdragen aan 
het college. De bewonersvereni-
ging Kloosterpark en lokale on-
dernemers verzetten zich tegen de 

procedure. Zij zijn verbijsterd over 
deze handelwijze en roepen de raad 
op hier niet mee in te stemmen.’ 

Buitenspel
Volgens de bezwaarmakers is het 
de zoveelste keer in deze procedure 
dat de gemeenteraad buitenspel 
wordt gezet. ‘Eerder al werd de 
raad niet geïnformeerd dat de plan-
nen niet binnen het bestemmings-
plan passen. Marien Korthals Al-
tes van Dierenkliniek De Bilt, een 
van de ondernemers die zich inzet 
voor een eerlijke procedure, zegt 
dat de wethouder de gemeenteraad 
eerder voorhield dat de plannen in 
het bestemmingsplan pasten. Dat 
bleek niet te kloppen. Nu wordt het 
plan in een onduidelijke procedure 
alsnog voortgezet, zonder dat de 
raad daarover helder wordt geïnfor-
meerd.’

Feiten
‘Het college zegt dat het allemaal 
wel door kan gaan omdat het om 
kleine verruiming gaat. Maar dat 
klopt niet, de verruiming bedraagt 

niet 15% vloeroppervlak, maar 
meer dan 25%. Het gaat om 1117 
vierkante meter detailhandel in het 
buitengebied zuid. Natuur wordt 
schade berokkend, omdat er niet 
getoetst is aan de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Omwonen-
den en ondernemers verzetten zich 

al langer tegen deze gang van zaken 
en het ontstaan van een nieuw win-
kelcomplex. Bewoners vrezen af-
wenteling van effecten op de natuur 
en de wijk. Ondernemers vrezen 
dat de lokale ondernemers schade 
wordt berokkend en arbeidsplaat-
sen en winkels verloren gaan.’

Dierenarts Marien Korthals Altes doet een beroep op de raad. 

Bijscholing voor automobilisten
De afdeling De Bilt van Veilig 
Verkeer Nederland organiseerde 
een Bijscholing van automobilis-
ten (> 50 jaar) en woonachtig in 
de gemeente De Bilt op maandag 

26 oktober. 
Deelname was mogelijk voor één 
van beide dagdelen (van 9.00 tot 
12.15 uur of van 13.00 tot 16.15 
uur). Burgemeester Gerritsen 

(12.00 uur) en wethouder Van 
Hulst (16.00 uur) reikten de certi-
ficaten uit aan automobilisten, die 
de bijscholingscursus voldoende 
afsloten.

Brug afgesloten
 
De brug in de Veldlaan in Groene-
kan is om veiligheidsredenen ge-
sloten nadat deze beschadigd raakte 
door een vrachtauto. De precieze 
schade en de kosten, die reparatie 
of vervanging met zich zullen mee-
brengen, moeten uit nader onder-
zoek blijken. De gemeente grijpt de 
gelegenheid aan om te bekijken of 
de nieuwe brug voor alle verkeer 
toegankelijk moet blijven.

De brug blijft in elk geval tot begin 
2016 dicht voor alle verkeer. 

Drie biggetjes
In Tienhoven is een nieuw barbe-
cue restaurant gevestigd waar je 
betaalbaar kan genieten van een 
uitgebreid assortiment vlees. 

In een gezellige sfeer wordt er 
traditioneel op houtskool gebarbe-
cued. En naborrelen bij de open-
haard maakt een avondje uit hele-
maal gezellig. 

De drie biggetjes is gevestigd aan 
de Westbroekse Binnenweg 42a.
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Voordeel

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

399

199 099

100

Geldig van donderdag 29 t/m zaterdag 31 oktober 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Slagers
rookworst
per stuk
van

€2,79

Kistje
mandarijnen
2,3 kilo

Honig
erwtensoep
van

€1,21

Speculaas
gevulde koek
Vers uit eigen oven 
2 stuk
van

€1,38

Zaterdag 31-10-2015 zijn er weer vers gebakken oliebollen
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Hessen Apotheek naar een nieuwe locatie
Vanaf vrijdag 30 oktober is de Hessen Apotheek gevestigd in het nieuwe gezondheids-
centrum aan de Henrica van Erpweg 2 te De Bilt. Op dit adres kunnen wij u nog beter 
van dienst zijn. In het nieuwe gezondheidscentrum zijn namelijk meerdere zorgverleners 
gevestigd, waaronder de huisartsen van de praktijk Essenkamp en Rinnebeek, alsook 
Fysiotherapie de Bilt. Alle zorg onder één dak!

Wat betekent deze verhuizing voor u?
Allereerst dezelfde ruime openingstijden, dezelfde vertrouwde gezichten en dezelfde 
naam. Daarnaast heeft het voor u als klant van de Hessen Apotheek verschillende voor-
delen dat alle zorg onder één dak komt. Als uw huisarts uit de Bilt nieuwe medicatie 
voorschrijft dan kunt u meteen doorlopen naar de apotheek om deze af te halen. Als er 
onduidelijkheden zijn over uw recept is snel overleg mogelijk met de huisarts. Ook biedt 
de nieuwe locatie ruime parkeermogelijkheden. Kortom, uw vertrouwde zorg nog beter!

Waar haalt u uw medicijnen gedurende de verhuizing?
Op woensdag 28 en donderdag 29 oktober verhuist de Hessen Apotheek naar de Henrica 
van Erpweg 2 in de Bilt. Gedurende de verhuizing is de oude locatie aan de Hessenweg 
192 alleen open voor het afhalen van medicatie die vóór dinsdagmiddag 27 oktober 2015 
16.00 bij de arts is aangevraagd. Medicatie die op woensdag of donderdag door de huis-
arts is voorgeschreven kunt u afhalen bij Apotheek Planetenbaan (Winkelcentrum Pla-
netenbaan, Planetenbaan 3 te Bilthoven). Op vrijdag 30 oktober is de Hessen Apotheek 
weer tot uw dienst op de nieuwe locatie: Henrica van Erpweg 2, de Bilt. De nieuwe locatie 
is 300 meter verwijderd van de oude locatie op de Hessenweg.

VERHuIzInG
Hessen Apotheek

nieuw adres:

Henrica van Erpweg 2A

3732 BG De Bilt

Tel: 030-2200383
nieuw

Oud

Gezamenlijke verklaring
Gemeente De Bilt en de opstellers van de vorige week verstuurde 
open brief aan de gemeenteraad inzake de eventuele verplaatsing van 
de Plus supermarkt hebben gezamenlijk een verklaring opgesteld. 
Deze luidt als volgt:

Afspraken over aanpak eventuele verplaatsing Plus supermarkt

“Naar aanleiding van een open brief aan de gemeenteraad over de 
mogelijke verplaatsing van de Plus supermarkt in Bilthoven, hebben 
de wethouders Hans Mieras en Jolanda van Hulst op 16 oktober jl. 
gesproken met de briefschrijvers. In dit gesprek zijn van beide kanten 
standpunten nader toegelicht. Dit heeft geleid tot beter wederzijds be-
grip en een toezegging van beide wethouders over de verdere aanpak. 
Daarmee is een bijdrage geleverd aan het herstel van het onderling 
vertrouwen.

Zowel de gemeente als de Winkeliersvereniging Julianalaan, de Huur-
dersbelangenvereniging Kwinkelier en de Klankbordgroep Centrum 
Bilthoven onderkennen de moeilijke situatie waarin de ondernemers 
in het centrum van Bilthoven zich al lange tijd bevinden. Beide wet-
houders hebben nogmaals benadrukt dat de verdere versterking en 
ontwikkeling van het centrum hoge prioriteit heeft en op geen en-
kele wijze ter discussie staat. Dat beleidsgegeven is een belangrijk 
uitgangspunt bij de weging van de belangen in de beoordeling van 
initiatieven zoals de mogelijke verplaatsing van de Plus. Betrokkenen 
zijn het erover eens dat daarbij nadelige invloed op andere winkelge-
bieden voorkomen moet worden. Mede daarom heeft het college aan 
het besluit over de principe uitspraak de voorwaarde verbonden een 
distributieplanologisch onderzoek te doen naar de effecten van een 
eventuele verplaatsing. Hieraan gekoppeld start de gemeente onder-
zoek om het gehele detailhandelsbeleid binnen de gemeente te herij-
ken in het licht van de actuele marktsituatie. Bij dit onderzoek worden 
kennis en kunde van alle belanghebbende partijen betrokken.

In het gesprek is uitgesproken dat er verwarring bestaat omtrent de 
reikwijdte van een Principe Uitspraak, zeker als dat gekoppeld is aan 
een bestemmingsplanprocedure. Vanuit beide wethouders wordt nog-
maals benadrukt dat het slechts een eerste voorzichtige stap betreft 
voor een mogelijke verplaatsing van de Plus supermarkt. De brief-
schrijvers en wethouders hebben afgesproken dat in het vervolg initi-
atieven en ontwikkelingen die ingrijpen in de bestaande beleidskaders 
in een vroeg stadium worden besproken in de bestaande overlegorga-
nen tussen gemeente en ondernemers.”

Liedrecital in de Woudkapel
De Nederlandse sterzangeressopraan Lenneke Ruiten geeft, aan de vleugel begeleid  

door Thom Janssen een prachtig recital in de Woudkapel. 

Lenneke Ruiten maakte na het win-
nen van het Internationale Vocalis-
tenconcours in ‘s-Hertogenbosch 
(zij won toen alle prijzen), een gro-
te internationale carrière. Zij zong 
in 2014 in de Salzburg Festspiele 
de rol van donna Anna in Mozarts 
Don Giovanni. In het theater ‘An 
der Wien’ had zij de rol van Iphi-
génie en in de beroemde Scala in 
Milaan speelde zij Giunia in Lucio 
Silla. Kortom: een Nederlandse 
sopraan, die wereldwijd grote aan-
dacht trekt. Het Liedrecital is zater-
dag 14 november om 20.00 uur. 
Kaartverkoop is bij de Bilthovense 
Boekhandel en bij Boekhandel 
Bouwman. Reserveren kan ook via 
06 54397074 of e-mail:
mezzofortepiano@gmail.com

Soroptimist FilmFeest met loterij
Met de vertoning van twee mooie films én een loterij op vrijdag 30 oktober in de Tuinzaal  

van Huize Het Oosten, hoopt de Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven veel geld  
op te halen voor de AFRIpads Foundation.

Op vrijdagochtend 30 oktober 
wordt om 10.30 uur de komische 
film ‘La famille Bélier’ vertoond. 
’s Avonds begint om 20.00 uur de 
prachtige film ‘Desert Flower’. 
Die avond is er ook een loterij met 

mooie prijzen. Op de Julianaschool 
worden die dag eveneens films 
vertoond. Wie een van de films 
wil zien, kan een mail sturen naar 
FilmFeestDeBilt@ gmail.com, met 
naam, voorstelling en het aantal 

kaarten. Telefonisch aanmelden 
kan ook: 06 40514572 (Wanda) of 
035 5312201 (Denise).

Check-In bij Seniorenweb 
Windows 10 Check-In biedt de mogelijkheid om de legale versie van 
uw huidige Windows 7- of Windows 8.1-versie te laten upgraden naar 
Windows 10. In de Check-In verzorgt het servicecentrum van Mens de 
upgrade van het besturingssysteem. U brengt uw desktop, laptop (of 
Windows tablet) mee naar het leercentrum, Servicecentrum Maartens-
dijk, Maertensplein 96 in Maartensdijk. Aanmelden kan op tel. 0346 
214161 of per e-mail naar servicecentrummaartensdijk@mensdebilt.nl 
Er wordt een afspraak gemaakt. De upgrade is van vele factoren afhan-
kelijk en duurt ca. 2,5 uur. Het is ten zeerste aan te bevelen dat u een 
backup (kopie) van uw persoonlijke bestanden maakt. 

Parkinson Café en 
de Wadden

De eerstvolgende bijeenkomst van het Parkinson Café Bilthoven
is op maandag 2 november. Dit keer geen lezing maar

een middagje ontspanning over een
herkenbaar deel van Nederland.

Historicus dr. Anne Doedens schreef het boek ‘Canon van de Wadden’, 
waarin de geschiedenis van de eilanden met alle overeenkomsten en 
verschillen, over Geuzen, wrakken, strandingen, Jan Wolkers, reddin-
gen, VOC-vaarders, walvisvangst enz. aan de orde komen. Hij zal u op 
boeiende wijze deelgenoot maken van zijn bevindingen. 

Mensen met de ziekte van Parkinson, naasten en belangstellenden zijn 
van harte welkom in de Koperzaal van Zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven. De bijeenkomst begint om 14.30 uur. 
De toegang is gratis, maar een bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Info bij Ankie van Dam, tel. 0346-211814 of via e-mail:
b.van.dam@hetnet.nl.

ingezonden mededeling
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De Meindl info dag is 
donderdag 29 oktober
van 10.00 - 16.00 uur

VARKENSHAAS MET BOSPADDESTOELEN
Gemarineerde varkenshaasblokjes in een lobbige roomsaus.
Heerlijk met o.a. pasta. Kort en zachtjes roerbakken. 100 gram 1,95

BLACK ANGUS PICANHA
Super smaakvolle rosbief met laagje vet erop, graan gevoerd
& lang gerijpt. Aan één stuk of plakken. 100 gram 2,60

YAKITORI SATE
Oosters sprookje. Gemarineerde kippendijen, heerlijk in de oven
of op de bakplaat. Ca. 12 min. in de oven 150°C. 100 gram 1,50

TOURNEDO STEAKS
Super malse steak met een plakje vetspek omwikkeld en
een toefje kruidenboter. Lekker rosé te bakken. 100 gram 2,15

BIEFSTUK PANNETJES
Biefstuk reepjes in een oven pannetje. Lekker gemarineerd en
mals. Kort bakken 10-12 min. Op 170°C in de oven. 100 gram 1,95

TIP:
GORDON SUISSE

Lekker gepaneerd � letlapje met ham en kaas gevuld. 100 gram 1,45 
MEGA BURGERS

Iets doorregen gepaneerd lapje. Wordt niet droog! 100 gram 1,00

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 26 t/m zaterdag 31 oktober 2015. Zetfouten voorbehouden.

HAZENPEPER
Vol gevuld met hazenstoofvlees en groente. Alleen opwarmen.
Lekker met puree en spruitjes of rode kool. 100 gram 2,15

BENG!- Energy Battle 
Wie bespaart het meest met de Wattcher? 

De Biltse energiecoöperatie BENG! organiseert dit na-
jaar een wedstrijd in het besparen van energie. Inwoners 
van de zes Biltse Kernen De Bilt, Bilthoven, Groenekan, 
Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek gaan 
met elkaar de strijd aan. U kunt gratis meedoen. Ook is 
mogelijk om binnen uw eigen kern, onder deskundige 
begeleiding van BENG! een Energy Battle Kernploeg 
te vormen en ervaringen uit te wisselen. Samen sparen 
levert nóg meer op.

Energie-ambassadeur 
Doet u mee? Dan komt de energie-ambassadeur van 
BENG! bij u langs, om de zogenoemde ‘Wattcher’ aan 
te sluiten op uw meterkast. Deze monitor reageert op 
het in- of uitschakelen van een huishoudelijk apparaat. 
Hij wijst uit waar en hoeveel energie in huis wordt ver-
bruikt. De energie-ambassadeur kan u helpen om het 
verbruik nog verder omlaag te brengen. 

Duidelijk resultaat 
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de Wattcher 
al snel een besparing oplevert van 15% op elektra en 
16% op gas. Een gebruikster van de Wattcher vertelt: 
‘het leuke van deze wedstrijd is dat je op een positieve 
manier bewust wordt gemaakt. Thuis hebben we de 
spotjes van elk 50 watt inmiddels vervangen door LED-
lampen. Als Kernploeg wisselen we onderling tips uit. ‘

Aanmelden
Ook meedoen aan de BENG!- Energy Battle?
Er is ruimte voor dertig deelnemers. Aanmeldformulier 
op www.beng2030.nl - Energy Battle. Vragen:
energybattle@beng2030.nl of bel: Elma 06-45634961. 

BENG! - leden krijgen voorrang.
Lid worden? Kijk op:
www.beng2030.nl

Eigenaren van zonnepanelen kunnen helaas om technische redenen niet meedoen.

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

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

30-10 tot 1-11 zijn wij in Jim, Maastricht

Out� ts Boots Accessories

BotaBoots
on tour!

Blessed by
Comfort
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Van Rossum in Maartensdijk 
heropent

door Walter Eijndhoven

Na een grondige verbouwing wordt drogisterij/ parfumerie Van Rossum aan het Maertensplein 
in Maartensdijk donderdag 29 oktober heropend. Naast het gebruikelijke assortiment zijn  

er nu ook exclusieve woonartikelen van Rivièra Maison te vinden. 

De werkzaamheden in de nog zo 
goed als lege winkel zijn in volle 
gang. ‘Een week voor de opening 
moet nog veel worden gedaan, 
maar wij zijn op de goede weg’, al-
dus Jannie van Rossum, eigenares-
se van de drogisterij aan het Maer-
tensplein. Zij vervolgt: ‘Eén keer in 
de zoveel jaar willen wij een volle-
dige verandering van onze winkel, 
met onze tijd meegaan. Niet alleen 
voor onszelf, maar ook de klant 
vraagt dat van ons’. De klant van 
nu wordt steeds veeleisender en 
ondernemers moeten daarop zo-
veel mogelijk inspringen. 

Rivièra Maison
Van Rossum is vooral trots op haar 
nieuwe merk Rivièra Maison. In 
maart 1948 openden de heer en 
mevrouw Teunissen een bloemen-
winkel aan de Amsterdamse Over-

toom. Het begin van het huidige 
exclusieve merk. Van Rossum: ‘Na 
een strenge selectie door Rivièra 
Maison mogen wij deze artikelen 
aan onze klanten aanbieden. Het 
merk is heel erg hot en wij zijn er 
dan ook trots op dat onze winkel 
het enige verkooppunt is binnen 
de gemeente’. Van Rivièra Mai-
son zijn niet alleen artikelen te 
verkrijgen voor de keuken en de 
huiskamer, zoals lampen en klok-
ken, maar ook bad- en bodypro-
ducten. Van Rossum: ‘Als iemand 
iets koopt voor 25 euro aan Rivièra 
Maison artikelen, krijgt hij van ons 
een ‘winterwelcome’, namelijk een 
‘frosty votive’. En, als wij een ar-
tikel onverhoopt niet in de winkel 
op voorraad hebben, dan kunnen 
wij het bestellen bij onze leveran-
cier. Zo proberen wij het onze klant 
zoveel mogelijk naar de zin te ma-

ken’. 
Workshops
Om klanten naar de winkel te trek-
ken is nog veel meer veranderd. 
Het winkelend publiek wil zoveel 
mogelijk zijn of haar gang gaan. 
Daarom staat zelfbediening hoog 
in het vaandel bij Van Rossum. Zij 
vertelt verder: ‘Klanten willen ook 
meer beleving in de winkel. Daar 
proberen wij op in te spelen, bij-
voorbeeld door koffie aan te bie-
den. Ook de uitbreiding van ons 
huidige assortiment aan geuren, 
wij geven ook een geurenfolder 
uit, en babyproducten wil ik hierbij 
graag vermelden. In onze winkel 
kunnen klanten ook terecht bij de 
schoonheids- en pedicuresalon en 
zij kunnen hier gelnagellak en gel-
nagels laten aanbrengen.Daarnaast 
willen wij workshops aanbieden 
over manicure en huidverzorging. 

Kortom, voor ieder wat wils.
De eerste workshop komt er al snel 
aan. Op donderdag 5 november 
is iedereen welkom bij een work-
shop over make-up. Van Rossum: 
‘Ik hoop dat wij op deze manier 

een mooie winkel, met enthousi-
aste medewerkers, neerzetten in 
Maartensdijk en dat wij het Maer-
tensplein weer een stukje kunnen 
upgraden, samen met de andere 
winkeliers hier op het plein’. 

Deze week van 28 okt t/m 3 nov

GaULtHeRIa
“winter kisses” 2,99
tolakkerweg 138   
Hollandsche Rading 
www.karelhendriksen.nl

volg ons op:

3 voor

Een grote ploeg staat klaar om de winkel opnieuw in te richten.

Schoeisel voor najaarsweer
George In der Maur Beterlopenwinkel organiseert op 

donderdag 29 oktober opnieuw een speciale Meindl-dag.

Het is raadzaam uw schoeisel voor het soms onvoorspelbare najaars-
weer met beleid te kiezen. Tijdens de Meindl dag ontvangt u geheel 
vrijblijvend advies op maat, zodat u tot de juiste keuze komt. Deze dag 
is in het bijzonder gericht op wandelaars die bestand willen zijn tegen 
gladheid, sneeuw en andere ongemakken in de natuur. Maar ook speci-
aal voor ouderen zijn er o.a. schoenen met multigripzolen.

Traditie
Het merk Meindl dat deze dag bijzondere aandacht krijgt, kent een lan-
ge en rijke traditie van schoenambacht. Het was in 1683 in het stadje 
Kirchanschöring, dat Petrus Meindl aan de slag ging als zelfstandig 
schoenmaker. Inmiddels wordt het bedrijf gerund door de elfde gene-
ratie, en zijn haar schoenen dankzij de George In der Maur Beterlo-
penwinkel nu ook verkrijgbaar in regio Utrecht. Het merk wordt ge-
kenmerkt door het vermogen om traditionele maakwijzen te behouden, 
terwijl zij tegelijkertijd moderniseert en innoveert. Er wordt gebruik 
gemaakt van kwaliteitsleer, van runderen die een diervriendelijk leven 
hebben geleefd. 

Waterdicht
Zo kunt u nu zelf tijdens de Meindl-special kennis maken met o.a. de 
Goretex voeringen: deze maken een schoen waterdicht, zodat men pro-
bleemloos kan (door)lopen tijdens nat weer of door bedauwd grasland. 
Maar ook Meindl Vakuum is noemenswaardig: deze schoen is voorzien 
van traagschuim in de schacht, die zorgt voor een optimale ondersteu-
ning- en houvast van de enkelvork. In combinatie met de afwikkeling in 
de schoen, zorgt dit traagschuim ervoor dat de voet in de juiste afwikke-
ling wordt gebracht. Op deze manier kan men voorvoet- en knieklach-
ten bestrijden. De bergschoenen van Meindl zijn er in verschillende ca-
tegorieën, voor begaan van een gemakkelijk vlak terrein tot trektochten 
door ruwer gebied.

Zonnebloem te gast bij  
Hotel van der Valk

Dat de beursvloer mooie matches op kan leveren bleek afgelopen woensdag nog weer eens. 
Tijdens de laatste beursvloer leverde een match met Klaas van der Valk een uitgebreide  

lunch op voor de gasten van de Zonnebloem.

Eerst was er een mooie herfsttocht 
door de bossen waarna de Zonne-
bloemgasten welkom werden ge-
heten bij Hotel van der Valk in De 
Bilt. Na een heerlijke maissoep en 
vervolgens een verrukkelijke kro-
ket was er volop keuze aan een 
warm of een koud buffet. Koffie, 
thee en vruchtensap waren er in 

overvloed. Iedereen liet het zich 
goed smaken en waar nodig werden 
de gasten bij het eten halen geas-
sisteerd door de vrijwilligers van 
de Zonnebloem. Op de terugweg 
werd er weer volop genoten van de 
prachtige herfstkleuren, waarmee 
een mooie middag werd afgesloten.

2e match
De beursvloer heeft nog een ander 
resultaat opgeleverd: in het voor-
jaar zijn de gasten van de Zonne-
bloem te gast bij het KNMI te De 
Bilt voor een excursie. Wederom 
een uitje waar nu al volop naar uit-
gekeken wordt. (Joop Vesters )

Zonnebloemgasten genieten van een overvloedige lunch bij Van der Valk.

Veel aanmeldingen  
‘Beste Biltse Ondernemer’

Ruim zestig winkeliers, ondernemers en starters zijn genomineerd voor de titel  
‘Biltse Ondernemer van het Jaar’. De aanmelding sloot per 15 oktober af. 

De kar werd in eerste instantie ge-
trokken door Lions en BOF. Later, 
met de instelling van een Onderne-
mersfonds, werd de rol van de ge-
meente prominenter. De gemeente 
faciliteert vooral, in de eerste plaats 
door op de finaledag 25 november 

gastheer te zijn. De finale wordt ge-
houden in de Mathildezaal. De ge-
meente levert ook een bescheiden 
financiële bijdrage. Daarnaast is er 
ambtelijke ondersteuning. De amb-
tenaren gaan nu eerst kijken hoe het 
zit met de bedrijven die naar voren 

zijn geschoven. Na de ambtelijke 
screening volgen de bedrijfsbezoe-
ken. De jury splitst zich op en gaat 
telkens twee aan twee bij bedrijven 
langs om te zien of ze aanspraak 
mogen maken op de titel ‘Beste 
Ondernemer. [HvdB]
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drinkpakkenmetaalplastic

Metaal en drinkpakken 
bij het plastic

VANAF 9 NOVEMBER 2015

Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl/pmd

Met gemak
     in één zak!

WESTBROEK - Het Zweedse witgoedmerk ASKO is 30 jaar in 
Nederland vertegenwoordigd. Ook Vink Witgoed in Westbroek is 
sinds 1985 dealer van het witgoedmerk ASKO. In de showroom 
aan de Pr. Christinastraat staan vaatwassers, wasmachines, 
wasdrogers en inbouwapparaten van ASKO opgesteld. 
Het 30 jarig jubileum wordt bij Vink Witgoed gevierd met een   
speciaal actiemodel: de ASKO Eco-wasmachine.

...de beste... van nederland 
De reden van het succes van ASKO is het streven naar perfectie, 
met het oog op duurzaamheid en milieu in de breedste zin van het 
woord. Dit heeft geresulteerd in machines die qua  bedienings-

gemak, technische mogelijkheden, verbruik, design en duurzaam-
heid met glans elke vergelijking doorstaan. 
“Top klasse dus en misschien wel de beste machine van Neder-
land”, aldus Ruth Nagel, die al weer 14 jaar eigenaar is van Vink 
Witgoed in Westbroek.
Vink Witgoed heeft kwaliteit, degelijkheid, duurzaamheid en ser-
vice hoog in het vaandel staan. Een merk als ASKO past dan ook 
precies in ons pakket: een degelijk product, goede service, maar 
daarnaast een uitgebreide garantie!

eXtreeM ZUInIG Wassen
De ASKO Eco-wasmachine gaat op het gebied van duurzaam-
heid nog een stap verder. Deze uiterst duurzame wasmachine is 
geschikt voor een warmwaterbron en behaalt daarmee extreem 
zuinig topprestaties. De Eco-wasmachine doet bovendien super-
snel zijn werk.
Met de machine speelt ASKO in op de opkomst van zonnecol-
lectoren. Steeds meer huishoudens kiezen voor zo’n energiebron 
op het dak. Met de aanschaf van een ASKO Eco-wasmachine ha-
len ze meer rendement uit deze energie-investering. Dankzij de 
aansluiting op een warmwaterbron werkt deze sneller en effec-
tiever en dat leidt tot extra besparingen op de energierekening.
Het voordeel is aanzienlijk. Uitvoerige testen wijzen uit dat de 
machine op 60 graden met 60 procent minder energie toe kan. 
Tegelijkertijd is de was ook nog 25 minuten eerder klaar. En bij 
wasbeurten op 40 graden zijn nog hogere besparingen mogelijk. 
Kortom, de ECO-wasmachine past bij milieubewuste gezinnen, 
maar ook bij huishoudens die nog nadenken over de aanschaf 
van zonnecollectoren. Tot die op het dak liggen, functioneert deze 
ASKO namelijk ook op traditionele wijze uitstekend. 

Deze machine laat zien dat zuinigheid en gemak heel goed sa-
men kunnen gaan. Daarom is de ASKO-Eco wasmachine uitge-
roepen tot jublieummodel bij Vink Witgoed en nu extra voordelig 
in aanschaf.

tevreden Klanten
Als u met een defect apparaat in uw woning staat, wilt u snel 
vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieuwe aankoop 
meestal binnen een week en eventueel ook ‘s avonds. 
Kom eens langs bij Vink Witgoed en laat u vakkundig voorlichten, 
onder het genot van een kopje koffie, over de aanschaf van uw 
witgoedapparatuur. De showroom van Vink Witgoed kenmerkt 
zich door een uitgebreid assortiment. Wie niet in de gelegenheid 
is om naar de showroom te komen, kan alvast een kijkje nemen 
op onze website. 

VINK WITGOED VIERT 30 JARIG ASKO JUBILEUM MET ASKO-ECO

Alleen zondags de gehele dag en 
woensdag na 12.00 uur gesloten.
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Grote belangstelling voorspeelavond 
Kunst en Genoegen

door Walter Eijndhoven

De jaarlijkse voorspeelavond van de Maartensdijkse muziekvereniging Kunst en Genoegen in 
De Vierstee viel weer in goede aarde bij het toegestroomde publiek en met de aanmelding van 

zeker vijf nieuwe leden en nog twee apirantleden die erover denken om lid te worden van  
de muziekvereniging, kan gesproken worden van een groot succes. 

De muziekvereniging Kunst en Ge-
noegen bestaat alweer 92 jaar en 
kent een lange en kleurrijke geschie-
denis. Nel Raven, voorzitter: ‘Ik was 
veertien jaar toen ik bij de vereni-
ging kwam, een leuke club mensen, 
waarbij gezelligheid voorop stond. 
Gelukkig is dat nog steeds zo’. 

De vereniging bestaat uit ongeveer 
vijftig leden en is opgebouwd uit een 
harmonieorkest, bestaande uit on-

der andere dwarsfluit, saxofoon en 
clarinet en een slagwerkgroep. Een 
nieuw lid hoeft niet direct te kunnen 
spelen, maar kan dan muzieklessen 
krijgen van de dirigent. Naast het 
harmonieorkest wordt binnenkort 
gestart met een zwarte pietenorkest 
en dankzij de toeloop van nieuwe 
leerlingen kan binnenkort ook wor-
den gestart met een leerlingenorkest. 
De voorbereidingen zijn al in volle 
gang. Raven: ‘Ons huidige orkest 

bestaat uit 38 leden, 4 slagwerkers 
en 8 leerlingen, tussen 10 en 80 jaar’.

Muziekactiviteiten
Eén keer per jaar, in oktober, wordt 
een voorspeelavond gehouden door 
de vereniging. Op deze avond wor-
den kleine groepjes gevormd met 
bijvoorbeeld alleen trompetten of 
saxofoons. Peter Abels, penning-
meester vertelt: ‘Dit jaar was dat een 
groot succes. Diverse mensen heb-

ben zich opgegeven als lid. Ik heb 
echt het idee dat de muziekvereni-
ging leeft binnen onze gemeenschap. 
Ook éénmaal per jaar geven wij een 
groot concert in april. Meestal wordt 
een bepaald thema belicht. Volgend 
jaar staat ons optreden in het teken 
van de musical. Iedereen is dan van 
harte welkom om te komen luiste-
ren’. Het laatste concert werd be-
zocht door liefst 250 toeschouwers. 

Omlijsting
Natuurlijk is dit nog lang niet alles 
aan activiteiten binnen de vereni-
ging. Geregeld wordt het orkest ge-
vraagd voor een muzikale omlijsting 
van lokale evenementen en feestda-
gen. Raven: ‘Op 28 november gaat 
een zwarte pietenorkest, bestaande 
uit twintig leden, naar de openings-
dag van De Vierstee, daarna gaan 
wij direct door naar de Plusmarkt in 
Bilthoven en van daaruit weer terug 
naar De Vierstee en rond 19 decem-
ber, de datum staat nog niet vast, 
staan wij op het Maertensplein’. De 
komende periode is dus van alles te 
doen. 

Bruikleen
Het verder ontwikkelen van de 
muziekvereniging vergt ieder jaar 
financiële inspanningen. Door het 

bestuur van Kunst en Genoegen is 
hier iets op gevonden via het Instru-
menten- en Opleidingsfonds. Dank-
zij dit fonds worden instrumenten 
van de vereniging onderhouden en 
nieuwe instrumenten betaald. Abels: 
‘Ouders, voor wie het financieel 
niet haalbaar is om hun kind naar 
de muziekschool te sturen, kunnen 
worden ondersteund door de U-pas 
of het Cultuur Jeugdfonds. Het in-
strument wordt dan in bruikleen ge-
geven aan hun kind. Op deze manier 
hopen wij de drempel te verlagen 
en kunnen kinderen kennismaken 
met muziek’. Met het project MoS, 
Muziek op School, hoopt Kunst en 
Genoegen, samen met de scholen uit 
Maartensdijk, meer jeugd te betrek-
ken met het maken van muziek en 
meer leerlingen te betrekken bij de 
muziekvereniging. 

Kennismaken
Mocht u eens willen kennismaken 
met Kunst en Genoegen, dan kunt 
u iedere vrijdagavond, vanaf 19.30 
uur de repetitieavond bezoeken in 
De Vierstee en kijken of het iets 
voor u is. Voor meer informatie kunt 
u de website van Kunst en Genoe-
gen bezoeken. Voor vragen kunt u 
terecht bij Nel Raven, telefoon: 030-
2287052.

Het voltallige orkest in actie op de voorspeelavond

Fairtrade voorleesuurtje bij 
Bouwman Boeken

Op zaterdag 31 oktober om 10.30 uur leest Truus te Pas, lid van de Biltse werkgroep Fairtrade, 
voor kinderen van 4-7 jaar een verhaal voor over duurzaamheid en eerlijke handel. 

Het voorleesuurtje vindt plaats bij Bouwman Boeken op de Hessenweg en maakt 
deel uit van de activiteiten in het kader van de landelijke Fairtrade Week.

Er zal één verhaal worden voorge-
lezen uit ‘Nog lang en gelukkig’. 
Speciaal voor de Dag van de Duur-
zaamheid is deze verhalenbundel 
samengesteld met verhalen die ge-
schreven zijn door bekende auteurs 
en nieuw talent. Het thema is duur-
zaamheid en geluk en legt de na-
druk op de positieve kant van duur-
zaamheid. De verhalenbundel is 

geschikt voor de gehele basisschool 
en bevat in totaal negen verhalen. 
Drie verhalen voor de onderbouw, 
drie voor de middenbouw en drie 
voor de bovenbouw.

Fairtrade Week
De Fairtrade Week duurt van 24 ok-
tober tot 1 november en gedurende 
deze periode komen de supermark-

ten met  aanbiedingen en besteden 
diverse  winkels en bedrijven aan-
dacht aan Fairtrade. Het doel is de 
vraag naar producten uit de eerlijke 
handel zo te vergroten, dat steeds 
meer producenten een eerlijke prijs 
krijgen voor hun producten, zij een 
duurzaam en goed bestaan kunnen 
opbouwen en hun kinderen naar 
school kunnen gaan. 

Martha van Seters (staand) heeft de dagelijkse leiding bij Bouwman Boeken. Truus te Pas zal het verhaal 
voorlezen.

Concertgebouwfilm  
in Filmhuis 

Op donderdag 29 oktober om 19.30 uur vertoont Filmhuis De Woud-
kapel Om de wereld in 50 concerten. In deze prachtige documentaire, 
gemaakt in 2013, ter gelegenheid van het 125-jarige jubileum het Ko-
ninklijk Concertgebouw Orkest, volgt filmregisseur Heddy Honigmann 
dit orkest op een wereldreis. Een reis naar de kern en de kracht van 
muziek, die mensen overal op de wereld bezielt, onvermoede emoties 
weet te treffen en helpt de pijn om te leven te doorstaan. Een film met 
veel prachtige muziek en bevlogen musici die een bijzondere inkijk 
geeft in alle momenten voor en na concerten die we als luisteraars nog 
niet eerder te zien kregen. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar.

Mantelzorgers in de 
schijnwerpers

Op 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg.
Reden voor Steunpunt Mantelzorg De Bilt om een dag te 

organiseren waarop alle mantelzorgers in De Bilt 
 in de schijnwerpers staan.

Op het programma staan diverse workshops, een heerlijk diner, een 
verassingsgeschenk en de kick off van de lokale campagne Werk & 
Mantelzorg. De campagne Werk & Mantelzorg duurt 3 maanden en zal 
verschillende organisaties en bedrijven in deze gehele gemeente bezoe-
ken om werkende mantelzorgers te bereiken. Hiervoor wordt samen-
gewerkt met Samen voor De Bilt. Op 10 november vanaf 10.30 uur is 
de VIP-bus het decor voor de start van de campagne. De VIP-bus, een 
omgebouwde SRV-wagen, staat de hele dag op het terrein van Zorgcen-
trum d’Amandelboom met informatie en activiteiten voor de medewer-
kers in de zorg en mantelzorgers in de gehele gemeente. 

Aanmelden  
Mantelzorgers in De Bilt die willen deelnemen aan de Dag van de 
Mantelzorg kunnen zich voor 2 november gratis aanmelden via man-
telzorg@mensdebilt.nl. 

Je ziet aan het blad van de bomen
dat aan de zomer een eind is gekomen 
de klok ging terug
dat went wel weer vlug
maar aan de winter valt niet te ontkomen

Guus Geebel Limerick



14
 

TFI is dé specialist in boom- 
en terreinbeheer. We 

gebruiken onze 
zelfontwikkelde TFI-

methode® om de natuurlijke 
weerstand van bomen te 

verhogen. Na een eenmalige 
behandeling van de 

groeiplaats leven bomen op 
en kunnen ze weer vele jaren 

vooruit. Problemen met 
wateroverlast, wortelopdruk, 

luizen en andere plagen 
behoren gegarandeerd tot 

het verleden. 

Secretaresse (m/v) 
Voor 24 – 36 uur per week 

Ben jij een administratieve duizendpoot op zoek naar een nieuwe uitdaging?  
 
Je leeft op bij TFI! 
Door het hele land geven we bomen de ruimte die ze nodig hebben om zich verder te 
ontwikkelen. Bij ons op kantoor krijg jij alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.  
 
Als secretaresse bij TFI is geen dag hetzelfde. Op het ene moment verwerk je de 
post, even later sta je een klant te woord. Daarna werk je een offerte uit en houd je 
de projectadministratie bij. Verder ga je aan de slag met VCA & Arbo. Kun jij goed 
zelfstandig werken en vind je het minstens zo leuk om in teamverband dingen op te 
lossen? Dan is dit de ideale carrièrekans voor jou! TFI is een succesvol bedrijf op het 
snijvlak van innovatie en groenbeheer, jouw energie kunnen we goed gebruiken..  
 
Wat vragen we van je?  
Je bent heel goed in Nederlands en goed in Engels en Duits. Je kunt lezen en 
schrijven met MS Office en als je ook nog van aanpakken weet, wordt het nu echt 
tijd om aan je sollicitatiebrief te beginnen 
 
Stuur je sollicitatiebrief met cv binnen tien dagen naar info@tfi.nl, dan nemen we 
snel contact met je op. Heb je nog vragen, bel dan gerust even naar 035-5770970. 
We horen graag van je! 
- contactgegevens toevoegen - 

Fysiotherapie “De Bilt”
gaat verhuizen

Per 30 oktober 2015
Ons nieuwe adres:
Henrica van Erpweg 2b
3732 BG  De Bilt

Tel. ongewijzigd: 030 220 23 65
E-mailadres: info@fysiotherapiedebilt.nl
Website: www.fysiotherapiedebilt.nl

LET OP !!

Ons oude adres:
Kerklaan 87
3731 EH  De Bilt

Talentklas Muziekschool repeteert
Op 7 november aanstaande geeft de Talentklas van de Biltse Muziekschool 
een concert in Het Lichtruim in Bilthoven. In aanwezigheid van
Cultuurwethouder Hans Mieras laten de 11 kinderen en jongeren horen en 
zien wat ze kunnen op trompet, klarinet, trombone, accordeon, dwarsfl uit, 
viool, piano en harp.

Concert in de Grote Zaal van Cultureel Centrum Het Lichtruim Bilthoven 
Medewerking en begeleiding: de Big Band van de Muziekschool.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. De toegang is vrij.

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

Voor deze wijken zoekt
De Vierklank nog bezorgers

Wijk 107:  Fitislaan, Goudhaantjeslaan, Koperwieklaan, Kwikstaartlaan,
Lijsterlaan, Roodborstlaan, Staartmeeslaan, Winterkoninglaan, 
Zwaluwlaan 

Wijk 113:  Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan,
ten Katelaan 

Wijk 116: Bachlaan, Handellaan, Mozartlaan, Schubertlaan, Wagnerlaan 
Wijk 117:  Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60,

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

van Ostadelaan 
Wijk 147:  Aardelaan, Jupiterlaan, Neptunuslaan, Saturnuslaan,

Uranuslaan, Venuslaan, Zonneplein 
Wijk 177: Looydijk (4-126)
Wijk 181:  Emmalaan, Kloosterlaan, Oude Bunnikseweg, Prinsenlaan,

Universiteitsweg, Wilhelminalaan
Wijk 185:  Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan -

Albert Cuyplaan - Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 
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Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! 
Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.

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

Acties zijn geldig van woensdag 28 oktober t/m dinsdag 3 november 2015

Alleen geldig op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 2015

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

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

   Hoogvliet,

 Feeststol
600 gram
1.99

Lay’s chips XXL 
Alle zakken van 300 gram
2 zakken
3.24

2.492.492.492.
2 zakken

Per kilo 4.15Amstel 
Krat met 24 fl essen van 0.3 liter
13.29

8.998.998.998.
per krat

Per liter 1.25

1.491.491.491.
600 gram

Per kilo 2.48

Boer-Gondische markt

Landwinkel De Hooierij aan de 
Universiteitsweg 1 in De Bilt 
houdt op zaterdag 31 oktober een 
Boer-Gondische markt. Een gezel-
lige pure markt met diverse kramen 
strekt zich uit over het erf van de 
boerderij. De boerderijwinkel met 
vlees, biologische- en streekgebon-
den producten is de hele dag open. 
Kinderen kunnen zich vermaken op 
de boerderij, bij het springkussen en 
met een leuke speurtocht. Het boer-
derijterras op het culinaire plein 
voorziet iedere bezoeker met lek-
kere trek van een hapje en drankje. 
Parkeren en toegang tot de Boer-
Gondische markt is gratis.

Helden in Concert

Zondag 1 november om 14.00 uur 
geeft de Brandweerharmonie haar 
muzikale interpretatie van uiteen-
lopende helden op het witte doek. 
Van Rapunzel, de prachtige prinses 
met de magisch lange vlecht, tot 
Zorro in de muziek van ‘The mask 
of Zorro’ uit de gelijknamige speel-
film uit 1998. Het wordt een concert 
voor iedereen. Jong en oud kunnen 
genieten van een middag vol afwis-
selende muziek. Tarzan, Jack Spar-
row (The pirates of the Caribbean), 
Toy Story passeren de revue. Het 
leerlingenorkest neemt u mee door 
deze muzikale verhalen. De toegang 
is gratis. Locatie: Basisschool ‘De 
Rietakker’ Abt. Ludolfweg 109, De 
Bilt.

Jubileumconcert Cantatekoor

Op zondag 29 november geeft het 
Cantatekoor Bilthoven een concert 
om 15.30 uur in de Opstandings-
kerk aan de 1-ste Brandenburger-
weg in Bilthoven. Het concert staat 
in het teken van het 40-jarige diri-
gentschap van Herman Schimmel. 
Het Cantatekoor Bilthoven bestaat 
sinds 1997 en is vanaf het begin ge-
leid door Herman Schimmel. Jaar-
lijks organiseert het koor twee pro-
jecten met een studielooptijd van 6 
tot 10 weken, deelnemers kunnen 
zich per project opgeven en mee 
zingen; het biedt velen de gelegen-
heid te zingen zonder de verplich-
ting van een lidmaatschap. Kaarten 
kunnen worden gereserveerd via 
website www.cantatekoorbilthoven.
nl of email cantatekoorbilthoven@
gmail.com .Voorverkoop kan ook 
via de Bilthovense Boekhandel, 
Thuiskantoor Dapper, Gemakshop 
Henk Hillen, Boekhandel Bouw-
man en Optiek van Eijken. 

Najaars-concert in Westbroek

Zaterdag 31 oktober verzorgt Mu-
ziekvereniging Vriendenkring uit 
Westbroek het Najaarsconcert 2015. 
Het thema is ‘Love and Crazy’. Er 
is een gevarieerd programma sa-
mengesteld. Naast het orkest wordt 
medewerking verleend door Fan-
fare ‘Excelsior’ uit Putten en zan-
geres Rose. Na de pauze laten o.a. 
de jeugdleden het publiek genieten 
van muziekstukken die zij samen 
met hun muziekdocent hebben in-
gestudeerd. Ook de slagwerkgroep 
staat te popelen om van zich te laten 
horen. Er is een verloting, waarbij 
leuke prijzen zijn te winnen. De toe-
gang is gratis, aanvang 20.00 uur in 
de zaal van het Dorpshuis in West-
broek aan de prinses Christinastraat. 
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Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook….
De Dag van de Mantelzorg
Op 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Het 
Steunpunt Mantelzorg, onderdeel van MENS De Bilt, 
organiseert voor alle mantelzorgers in de gemeente 
een dag vol activiteiten. De dag is bedoeld om te 
ontspannen, ervaringen te delen  en informatie uit te 
wisselen. Een blijk van waardering voor mensen die 
langdurig zorg bieden aan een naaste en om te laten 
zien dat ze er niet alleen voor staan. Bent u mantelzor-
ger en wilt u deelnemen? Meldt u dan gratis aan via 
mantelzorg@mensdebilt.nl  Voor meer informatie over 
het programma en de activiteiten kijkt u op:
www.mensdebilt.nl

Meedoen en Samen 

Start regionale campagne
Werk & Mantelzorg
Op de Dag van de Mantelzorg start de regionale cam-
pagne Werk & Mantelzorg. Een campagne die gericht 
is op werkende mantelzorgers en werkgevers. Lang-
durige zorg voor een naaste kost tijd en vraagt ener-
gie. Zeker wanneer iemand daarnaast ook een baan 
heeft. Een goede balans is daarom belangrijk. Wanneer 
werkgevers hier oog voor hebben, staat de mantelzor-
ger er niet alleen voor. Voor meer informatie over de 
campagne kijkt u op www.mensdebilt.nl

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. PJW Debijeweg 1 De Bilt, 030-7440595 
of Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein,
0346-214161

HOERA
1 JAAR!
1 November a.s. zitten we
1 jaar op de Looydijk 113 in
De Bilt.

Wie jarig is trakteert!
Daarom ontvangt u, tegen
inlevering van deze originele
advertentie, maar liefst
10% korting op uw gehele
bestelling!*
 
Tot ziens op de Looydijk!

* Actieproducten en bestellingen van de wijnproeverij uitgezonderd. Deze actie

 geldt t/m15 november 2015.

Sint Maarten
Ook dit jaar organiseert de Sint Maartenkerk in Maartensdijk 

weer de traditionele lampionnenoptocht door Maartensdijk. 

Op woensdagavond 11 november kunnen de kinderen verzamelen bij de Ontmoe-
tingskerk aan de Julianalaan. Van daaruit start om 19.00 uur de optocht naar de 
Sint Maartenskerk aan de Nachtegaallaan. Uiteraard gaat Sint Maarten te paard 
weer voorop en zorgt Muziekvereniging Vriendenkring uit Westbroek voor de 
muzikale begeleiding. In de Sint Maartenskerk worden de bekende Sint Maarten-
liedjes gezongen. 

Verhaal
Het verhaal over Sint Maarten zal worden verteld door Jan de Vries en Simonet 
Schoon uit Eemnes; twee ervaren verhalenvertellers die onder de naam ‘Weg van 
verhalen’ jong en oud weten te boeien met hun levendige en eigenzinnige manier 
van vertellen. Na het verhaal is er chocolademelk, limonade en speculaas. Rond 
19.45 uur zijn de activiteiten in de Sint Maartenskerk afgelopen. Dan kunnen de 
kinderen het dorp door om aan te bellen bij de huizen, liedjes te zingen en snoep 
te verzamelen. 

Bazaar en 
rommelmarkt

De jaarlijkse bazaar van WVT wordt in het vereni-
gingsgebouw aan de Talinglaan 10 in Bilthoven ge-
houden op donderdag 29 oktober vanaf 14.00 uur en 
vanaf 19.00 uur vrijdag 30 oktober vanaf 19.00 uur 
en zaterdag 31 oktober van 13.00 tot 15.00 uur. Op 
zaterdag 31 oktober is er van 10.00 tot 15.00 uur te-
vens een grote rommelmarkt. 

Eendje bij Bilthovense 
Boekhandel

De etalage van de Bilthovense Boekhandel is opgesierd met een grote badeend 
in verband met deelname aan een benefi etactie. [foto Henk van de Bunt]

Bakpret in Maartensdijk
door Rob Klaassen

Vrijdag 30 oktober aanstaande vindt er in de Sojos aan de Dorpsweg 51 in Maartensdijk 
‘Bakpret Maartensdijk’ plaats. De bakles staat in het teken van Halloween. Op initiatief 
van Brigitte van der Heijden is zij met assistentie van Nelleke Reitsma begin dit jaar met 

‘Bakpret Maartensdijk’ gestart voor kinderen van 8 tot 12 jaar in groepen van 
maximaal 8 kinderen voor 8 lessen per periode.

Bakpret is één van de activitei-
ten van Mens: Koekjes, taartjes 
en andere lekkernijen bakken, 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 
De kinderen kunnen deze bak-
sels meenemen naar huis of ge-
zellig samen opeten. 

Na de laatste les krijgen de kin-
deren een receptenboekje mee 
met daarin de recepten van de 
gemaakte lekkernijen. In deze 
cursus wordt de kinderen spe-
lenderwijs geleerd hoe leuk het 

is zelf baksels te bereiden. Ze 
werken zelf met materialen als: 
keukenweegschaal, kommen, 
schalen, messen, lepels, vorken 
etc. Uiteraard gaan ze ook lek-
ker met hun handen in de bloem, 
meel, boter, eieren, melk, voe-
dingskleurstoffen etc. gaan.

Sponsoren
Nelleke Reitsma vertelt: ‘Stich-
ting Mens De Bilt ondersteunt 
dit initiatief en heeft geld (voor 
het kopen van outillage) en 

ruimte (Sojos) beschikbaar ge-
steld om deze baklessen te re-
aliseren. Brigitte en ik doen dit 
op vrijwillige basis; de kinderen 
betalen een kleine bijdrage voor 
de te kopen ingrediënten. Begin 
september zijn wij alweer gestart 
met de derde groep kinderen en 
de baklessen worden soms ge-
sponsord door Bakker Bert Bos 
en Jumbo Jelle Fahrenhorst’. In-
formatie kan verkregen worden 
via e-mail:
bakpretmaartensdijk@gmail.com

Bakker Bert Bos en Jumbo Jelle Fahrenhorst sponseren Bakpret Maartensdijk.
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Herfstvoetbalkamp bij SVM  
groot succes

door Rob Klaassen

72 jongens en meisjes van 7 tot 14 jaar hebben tijdens de herfstvakantie op de accommodatie 
van SVM vier dagen kunnen genieten van een heus voetbalkamp. 80% van hen was 
Maartensdijkers, de rest kwam uit de regio. Het was de eerste keer dat er bij SVM  

zo’n voetbalkamp werd georganiseerd.

De organisatie van een dergelijk 
voetbalkamp lag bij de stichting 
Pro Talents. Deze stichting orga-
niseert normaliter sportactiviteiten 
voor leerlingen van praktijkscho-
len. Pro Talents ontwikkelt in sa-
menwerking met zowel de school 
als de leerlingen sportactiviteiten. 
Het draait hierbij om de bevorde-
ring van de gezondheid. 

Nevenactiviteiten
Pro Talents heeft haar activiteiten 
de laatste jaren uitgebreid door ook 
‘sportevents’ aan te bieden, waar-
onder voetbalkampen. Maartens-

dijker Hans Nauta is teammana-
ger bij Pro Talents. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat hij bij SVM 
aanklopte met de vraag of de club 
er iets voor voelde om tijdens de 
herfstvakantie een voetbalkamp te 
willen huisvesten. De accommoda-
tie werd hiervoor 4 dagen intensief 
gebruikt. 

Financiering
Hans Nauta: ‘Zonder de medewer-
king van een voetbalclub kan zo’n 
kamp dus nooit van de grond ko-
men. Maar als je dat eenmaal rond 
hebt, moet je ook nog sponsors zien 

te vinden. 
We zijn erg blij dat dat de plaatse-
lijke Jumbo veel van het eten en 
drinken heeft verzorgd. Ook zijn 
we erg blij met onze andere spon-
sors waardoor er van de ouders nog 
slechts een relatief kleine bijdrage 
gevergd werd.’

Vrijwilligers
Veel is te danken aan een groot aantal 
moeders van SVM deelnemers. Zij 
hebben vier dagen lang de catering 
van de lunches verzorgd. Daarnaast 
heeft SVM een aantal jeugdtrainers 
geleverd en zijn ook spelers vanuit 

de selectie druk doende geweest. 
Vooral dank zij deze enorme enthou-
siaste inzet is het voetbalkamp een 
groot succes geworden. 

Programma
De deelnemers werden ingedeeld 
in groepen van 10-12 personen. Er 
werden heel veel verschillende on-
derdelen gedaan, zoals penalty’s 
schieten, pannavoetbal, levend tafel-
voetbal en daarnaast werd er natuur-
lijk ook flink op techniek en motiva-
tie getraind. Het hoogtepunt vormde 
de vrijdagmiddag. Er konden toen 
penalty’s worden geschoten op de 
keeper van het eerste van SVM. 

Glen Helder
De deelnemers werden donderdag 
verrast door de komst van Glen Hel-
der, voormalig speler van het Ne-
derlands elftal en o.a. Arsenal. Hij 
heeft een carrière gehad die zowel 
hoogtepunten als ook dieptepunten 
kende. Hij sprak daar open en eer-
lijk over. De kinderen hingen aan 
zijn lippen, al had vrijwel niemand 
ooit eerder van hem gehoord. Aan 
het eind van het kamp kreeg iedere 
deelnemer een medaille. Een zeer 
tevreden voorzitter van SVM, Frans 
van de Tol, keek dan ook terug op 
een week die uitsluitend winnaars 
heeft gekend.

Het levend tafelvoetbal

Penalty’s schieten

NOVA haalt geld op voor  
‘Spieren voor Spieren’

NOVA heeft in een ‘niet bestaand’ uur 414 euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. 
In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober werd de klok teruggezet naar de wintertijd. 

In het kader daarvan heeft Spieren voor Spieren de Wintertijd Challenge opgezet.
Daarin werden sportverenigingen opgeroepen geld in te zamelen  

door hun eigen spieren in te zetten. 

NOVA deed hieraan mee en orga-
niseerde een Nachtkorfbaltoernooi. 
Bijna 50 mensen kwam ’s nachts 
naar de veldlocatie Casa Nova om 
van 02.00 uur (zomertijd) tot 02.00 
uur (wintertijd) een toernooi te spe-
len. Ondanks het bijzondere tijdstip 
was er een hoop publiek aanwezig. 
De warme chocolademelk werd 
mogelijk gemaakt door supermarkt 
Hoogvliet. En vereniging NOVA 
heeft zelf een bijdrage geleverd 
door 50% van de baromzet van 
deze nacht te doneren.

Wintertijd Challenge
Totaal deden er ruim 2.500 deelne-
mers mee aan de Wintertijd Chal-
lenge van stichting Spieren voor 
Spieren. Er waren zo’n 150 ver-
schillende initiatieven verdeeld 
over Nederland. Het eindbedrag 
dat is opgehaald is nog niet bekend 

omdat er nog steeds gedoneerd kan 
worden. Zondagavond 25 oktober 
stond de teller op 240.000 euro. Het 

geld wordt door de stichting Spie-
ren voor Spieren ingezet voor kin-
deren met een Spierziekte.

Één van de deelnemende teams om 2.00 uur ’s nachts.

Kaap gaat op in Tweetakt 
De afgelopen twee jaar zijn de Utrechtse festivals Tweetakt 
en Kaap geleidelijk aan samengevoegd. Samen boden ze een 
avontuurlijk programma van theater, muziek en kunst voor 

alle leeftijden. Dit bleek een succes, de meerwaarde is 
niet alleen artistiek bewezen maar ook 

op het gebied van publieksbereik. 

Afgelopen jaar bezochten 40.000 mensen het programma in de diverse 
theaters in Utrecht en op het historische Fort Ruigenhoek in Groene-
kan, van oudsher de locatie van Kaap. Daarom is het nu een logische 
stap om beide festivals definitief samen te smelten tot één groot kun-
stenbreed festival voor alle disciplines en voor alle leeftijden, onder 
de noemer Tweetakt. De naam Kaap verdwijnt, maar het programma 
van (interactieve) beeldende kunst voor kinderen en families blijft een 
volwaardig onderdeel van het festival. 

2016
Tweetakt biedt in 2016 een uitdagend, multidisciplinair programma 
van theater, dans, beeldende 
kunst, cabaret, muziek, shortfilm 
en interactieve (digitale) instal-
latie voor jong én oud. Het festi-
val vindt plaats tussen 1 april en 
29 mei 2016. Van 1 t/m 17 april 
in de Utrechtse binnenstad en op 
Fort Ruigenhoek van 9 april t/m 
29 mei in de weekenden. Het 
festivalprogramma bevat meer 
dan 100 verschillende theater- en 
dansvoorstellingen, cabaretoptre-
dens, muziekconcerten, beeldende 
kunstwerken, games en interactie-
ve installaties, voor alle leeftijden. 
Zelfs voor de allerkleinste peuters 
zijn er activiteiten. Het festival is 
daarmee als vanouds niet alleen 
aantrekkelijk voor gezinnen met 
kinderen, maar ook voor scholie-
ren, studenten en volwassenen. 

advertentie

Tafeltennis kampioenschap
Tafeltennisvereniging Iduna organiseerde op vrijdag in de herfstvakantie het Biltse 

Scholierenkampioenschap. Leerlingen van basisschoolgroep 5 t/m 8 en de 1e en 2e klas  
van het voortgezet onderwijs konden hieraan meedoen.

Iedereen kan tafeltennissen op de 
camping en in de sportkantine en 
dat was ook goed te zien aan de 
deelnemers. Sommigen hebben ook 
nog het balgevoel van een voet-
baller, hockeyer of een tennisser, 
waardoor er vaak mooie tafelten-
nispartijen kunnen ontstaan.

Gratis
De winnaar van het toernooi werd 
Zico van den Berg van de The-
resiaschool. Op de tweede plaats 
eindigde Ole van Hoorn van de Mi-
chaelschool. Op dinsdagavond tus-
sen 19.00 en 20.00 uur is de jeugd-
training van Iduna in de gymzaal 
van Het Nieuwe Lyceum. Iedereen 

die mee wil spelen is van harte wel-
kom. De eerste 3 trainingen zijn 

gratis. Zie ook: ttv-iduna.n l
(Jan Willem Wieltink)

Een deel van de deelnemers.



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Wegens overcompleet 2 heer-
lijke zwartleren FAUTEUILS 
dame + heer in één koop 
t.e.a.b.. Tel. 06-15274894

Poppenhuis vouwboek victo-
riaans € 15,-. Meggendorfer 
€ 15,-. Samen € 20,-. Tel. 
030-2203365

Solexboekje en zware druk-
platen voor afdruk € 10,-. Tel. 
030-2203365

14-delige encyclopedie van 
standaard/spectrum € 7,50. 
Hoekmeubel massief natuur-
materiaal voor tv, audio en 
video € 22,50. Tel. 030-
2614315

Eettafel met uitschuifblad 
maat 129, 74x83 cm + 4 stoe-
len donkerbruin met beige 
bekleding € 22,50. Tel. 030-
2614315

Hangende vitrine kast van 
Ikea 165x33,5x17 cm. Wit 
met licht beige deur. € 25,-. 
Tel. 06-36101523

Z.g.a.n. 2 dikke katoenen 
slaapzakken blauw/geel, 
220 cm lang € 25,-. Tel. 
06-36101523 
Polijst- poetsmachine nieuw 
in doos. BT-PO 90 Einhell 
€ 25,-. Tel. 06-22175528

Mooie biologische kweek-
peren, 10 kilo voor € 8,-. 
Ophalen in De Bilt. Tel. 
06-46033975

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

Ruim 150 kinder- voor-
lees- sprookjesboeken. O.a. 
Lijsterboeken, Grimm/
Anderson, Disney en Carry 
Slee. In een koop € 50,-. Tel. 
0616380350

Sleep-dream verstelbare lat-
tenbodem als nieuw, maat 
90x200 cm € 50,-. Tel. 
06-44334907

Tomado sapcentrifuge 
1x gebruikt € 10,-. Tel. 
06-44334907

9-delige messenset in mooie 
etui nieuw € 30,-. Tel. 
06-44334907

Gratis op te halen matras 
90x200 cm, geen beschadi-
gingen. Tel. 06-44334907

Eichhorn houten trein-
set 146 onderdelen i.z.g.s. 
€ 49,99. Tel. 06-21415798 of 
06-45937138
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Bladblazer/zuiger Flymo 
2500 i.z.g.s. werkend te zien 
€ 27,50. Tel. 06-21415798 of 
06-45937138

Gourmetset 8 personen merk 
Princess slechts 1x gebruikt 
€ 15,-. Tel. 06-21415798 of 
06-45937138

Z.g.a.n. zwart fluwelen cap, 
merk Kavalkade, maat 56 
€ 15,-. Tel. 06-10119383

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

Oude bandrecorder compleet 
met veel banden € 30,-. Tel. 
030-2205540

Moderne nieuwe hanglamp, 
zilverkleurig € 17,50. Tel. 
030-2205540

Z.g.a.n. Perzische ganglo-
per, mooi motief 325x55 cm 
€ 45,-. Tel. 030-2205540

Zwarte rolcontainer, 
inhoud 500 liter € 50,-. Tel. 
06-51811073

Blauwe wollen zweetde-
ken met halsstuk voor paard 
maat 195 cm € 30,-. Tel. 
06-52837331

Oud toplicht, roodkoper met 
messing brandt elektrisch 
€ 45,-. Tel. 0346-212069

12 grijze gebaksschoteltjes 
met bordeaux stippen motief. 
Gemaakt bij potterie “De 
Groenekan” € 15,-. 0346-
212069

4 seizoenendekbed van 
240X220 cm met vulling van 
eendendons en veren € 30,-. 
Tel. 06-10604464

Te koop gevraagd
Oude RACEFIETS jaren 
70-80-90 voor hobbyist. Tel. 
06-83235321

Personeel gevraagd
SCHOONMAKER m/v 
gevraagd voor een prak-
tijk in Bilthoven. 6 uur per 
week. Voor inl. bellen naar 
030-2254666. Integraal 
Gezondheids Centrum

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

Voor al uw binnen- 
BUITENSCHILDERWERK. 
Redelijk op leeftijd, heel veel 
ervaring. Tel. 030-2540327 of 
06-20605881

Beth Shamar
 Alzheimer Dagcentrum

Ons adres: Grothelaan 1a, 3737 RK in Groenekan.

 

Veel verandert in de zorg maar bij ons
verandert niets. 

Wij blijven kleinschalige en excellente
zorg & begeleiding bieden aan
mensen met dementie.

U kunt altijd op ons rekenen en zijn daarom
ook 6 dagen per week bereikbaar.

Kijk op www.bethshamar.nl of bel 0346 - 211755

Wij zoeken per 1 januari 2016 een nieuwe
Collega voor minimaal 14 uur per week. 
Ben jij een:

Gediplomeerd Verpleegkundige / Verzorgende niveau 3 
of een SPW’er / SPH’er 

En als jij die professional bent die graag in een bijzondere 
en kleinschalige omgeving excellente zorg & begeleiding 
wil bieden aan mensen met dementie?
Dan maken we natuurlijk graag kennis met je.
Kijk a.u.b. voor de volledige vacature tekst op
www.bethshamar.nl/vacatures

PRACHTIGE HERFSTKLEUREN DAGTOCHT
met de reisclub 55+ Dinsdag 3 nov.: 9.30 uur
Maartensdijk - 10.00 uur De Bilt. Uitstekend verzorgd 
reisje voor € 33,50. Veel inclusief. Bel voor de folder: 
familie Broekhuizen 0346-212288 of mail naar:
hmbroekhuizen@kpnmail.nl

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

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

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

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

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

Te huur aangeboden te Groenekan. Zelfstandige woon-
ruimte met een oppervlakte van 69 m2. Onderdeel van 
een boerderij. Bestaande uit woonkamer, 2 slaapkamers, 
werkruimte, open keuken en separate douche en toilet. 
Eigen parkeerplaats en tuin. Tevens wordt de mogelijkheid 
geboden voor het stallen van paarden. Per 1 december 2015. 
Huurprijs € 900,- p/m excl. gas, electra en gemeentelijke 
belastingen. Nadere informatie: boschhoeve@hotmail.com 
of 06-22558586

Klusman. Als een klus niet lukt of u er tegenop ziet. Samen 
doen we deze opnieuw of ik neem deze van u over. Tel. 
06-10998494

Luchtfoto's van uw huis voor aan de muur, bij verkoop 
of een dakcontrole Hoge kwaliteit gemaakt vanaf een Drone 
op detailhoogte. Geen hoge kostendrempel. Tel. 06-10998494

Geen Grootkoor 

Twintig enthousiastelingen meldden zich aan de 
start van het Grootkoor in De Schakel Helaas 
waren dat er te weinig om een Grootkoor te forme-
ren. In het voorjaar onderneemt Grootkoor Projec-
ten een nieuwe poging in De Bilt en omgeving om 
een Grootkoor op de been te brengen. 

Biodanza in De Furs
 
Elke dinsdagavond geeft Nina Wevers Biodanza 
in Lage Vuursche. De sfeervolle zaal van dorps-
huis De Furs is het decor voor bijzondere dans-
workshops. Biodanza is een unieke manier om 
te bewegen, ontspannen en genieten van mooie 
muziek. Wil je meedansen? Meld je aan via info@
biodanza-dansvanhetleven.nl of bel 06-29252929. 

Vrijwillige Chauffeurs gezocht; Bent u 
op zoek naar mooi en zinvol vrijwilligerswerk 
in een gemotiveerd team, denk dan eens aan 
ons. Wij zoeken; Vrijwillige chauffeurs m/v, in 
het bezit van een 4-deursauto, voor het vervoer 
van ouderen naar ons dagcentrum in Groenekan, 
1 á 2 keer per week. U ontvangt hiervoor een 
goede onkostenvergoeding. Wilt u meer weten? 
kijk dan op www.bethshamar.nl Grothelaan 1a 
in Groenekan of bel ons op tel. nr. 0346-211755.

Miles is vermist…!
Vermist vanaf 12 oktober 2015 vanaf graaf Floris V 
weg 37, huisje 87 in Hollandsche Rading. Vertrok-
ken in de richting Loosdrecht. Noorse Boskat met een 
lief, zacht en nieuwsgierig karakter, waarschijnlijk nu 
heel bang omdat hij de weg kwijt is. Hij is bruin met 
aan het puntje van zijn staart een wit pluimpje.
Hij is gechipt. Wij missen hem heel erg!
Heeft last van hartruis!  Bel 06 50687560

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

voor 

GEKKE 
ideeën!

Zie pag. 16 voor de
Mens De Bilt cursussen
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FC De Bilt wint van Zevenhoven 
De inhaalwedstrijd van FC De Bilt bij het als laatste geklasseerde Zevenhoven eindigde in een 

ruime 2-7 overwinning. Daarmee nestelt het eerste elftal zich naast De Meern op plek 1. 

Na een kwartier spelen stond het al 
0-2 in Zevenhoven. Maties Hees-
been kwam met zijn eerste doelpunt 
in het shirt van De Bilt als eerste op 
het scorebord. Uit een scherpe voor-
zet van Jelle Vliek volleerde hij de 
bal tegen de touwen. Het tweede 
doelpunt kwam op naam van Mike 
Versloot. Jordy de Ruyter stuurde 
Mike de diepte in en die bleef koel-
tjes in de afwerking. Hij omspeelde 
de keeper en schoof de bal het lege 
doel in. 
Na de 0-2 zakte het eerste elftal ver 
weg. Zevenhoven maakte dan ook 
verdiend de aansluitingstreffer. De 
ploeg van Gerrit Plomp bleef aan-
modderen en het was wachten op de 
2-2. Zevenhoven was de gevaarlijk-
ste ploeg, zonder dat het grote kan-

sen wist te creëren. Vlak voor rust 
ontsnapte Mike aan de verdediging 
en verschalkte de keeper met een 
listig balletje. 

Netje
De dreun vlak voor rust werd al snel 
teniet gedaan in de tweede helft. Na 
2 minuten lag de bal alweer in het 
netje achter Ricardo Pouw. Maar 
Zevenhoven bleek in de tweede helft 
niet bij machte om echt door te druk-
ken. Na de 2-4 was de wedstrijd ge-
speeld. Zevenhoven was op en kon 
geen vuist meer maken. Eindstand 
2-7. 

Gelijk
Door deze overwinning staat De Bilt 
samen met De Meern bovenaan in 

een competitie met kleine verschil-
len. Volgende week kan de ploeg 
van Gerrit Plomp de periodetitel 
binnen slepen. In de strijd om de pe-
riodetitel – over 8 speelrondes - lijkt 
het vooral een gevecht in doelsaldo 
te gaan worden. De Bilt ontvangt 
volgende week De Vecht op sport-
park Weltevreden en De Meern gaat 
op bezoek bij Zevenhoven. Op dit 
moment is het verschil in doelpun-
ten (2) in het voordeel van De Bilt. 
De wedstrijd begint om 14.00 uur. 

Het 2e elftal kan volgende week 
ook een periodetitel pakken. Thuis 
om 11.30 uur tegen IJFC 3 volstaat 
een gelijkspel of een overwinning. 
Iedereen is van harte welkom om 
beide ploegen aan te moedigen. 

SVM deelt de punten
SVM speelde de belangrijke inhaalwedstrijd tegen OSM 75. Door wateroverlast 

op het hoofdveld werd deze wedstrijd in ronde één afgelast. 

Beide teams hadden hun vorige 
wedstrijd niet gewonnen en konden 
goede zaken doen door vandaag te 
winnen. De beste kans om te sco-
ren kreeg Tom Jansen al na 8 mi-
nuten. Gaandeweg de eerste helft 
nam OSM 75 het initiatief over en 
werd steeds gevaarlijker. Schoten 
net naast of op de paal; SVM goa-
lie Stijn Orsel had over geluk niet 
te klagen of redde een aantal keren 
fraai. Door een toegekende straf-
schop kwam OSM 75 op een 1-0 
voorsprong. Het laatste kwart van 
de eerste helft kwam SVM sterk te-
rug. Uit een prachtige voorzet van 
Djoey Engel scoorde Mike de Kok 
koppend de gelijkmaker in. 

De tweede helft werd een open 
wedstrijd met kansen over en weer. 
Een prachtig afstandsschot van 
gelegenheidsaanvoerder Marcel 
Melissen wist de OSM 75 doel-
man tot corner te verwerken. In de 
60ste minuut scoorde weer Mike de 
Kok de 2-1, die door goed leidende 
scheidsrechter Nefkens niet werd 

goedgekeurd. Nog in de zelfde mi-
nuut kwam OSM 75 wel op de 2-1 
voorsprong door onoplettendheid 
van de bezoekers. 
Met Mark de Brauw en Erik van 
de Vaart voor de licht geblesseerde 
Bas Bos en Sjoerd Burgers stroopte 
SVM de voetbalmouwen op. De 
aanhoudende Maartensdijkse druk 
werd effectief door een eigen doel-

punt van de gastheren (2-2). OSM 
75 zat er doorheen, maar ook Maar-
tensdijkse pogingen leidden niet 
meer tot winst. 

SVM 2 weet ook weer eens wat 
winnen is en versloeg IJFC 4 met 
5-1. Aanstaande zaterdag gaat SVM 
1 naar Desto in Utrecht en ontvangt 
het tweede team Kockengen 2

Het lijkt alsof Marcel Melissen (rechts) zijn geel-blauwe Maarssense 
opponent met bal en al lanceert.

Salvo wint eerste ronde 
bekertoernooi

Zowel de dames als de heren van Salvo zijn er in geslaagd de eerste ronde van  
het bekertoernooi te winnen. De dames wonnen na een zeer spannend duel met 3-2  
van het bezoekende Keistad uit Amersfoort. De heren moesten op bezoek bij Servia  

in Vianen en wisten daar met 0-3 te winnen.

Salvo heeft een goede prestatie 
geleverd. Er moesten allerlei bar-
rières overwonnen worden voor de 
wedstrijd kon beginnen. De spel-
verdeelster kreeg een spierblessure 
tijdens de warming up en moest 
vervangen worden door aanvalster 
Femke Dijkstra. Om de spelers-
groep compleet te maken moest 
Jonne Rigter onverwachts invallen 
en spelen. De eerste set moest het 
team er even inkomen; deze ging 
hierdoor verloren met 19-25. De 
twee volgende sets wisten de dames 
soeverein te winnen met resp. 25-
13 en 25-22. De vermoeidheid ging 
meespelen. Hierdoor werd de 4e set 

een prooi voor Keistad. De 5e set 
richtte Salvo zich weer op en won 
nipt met 15-13. 

Heren
De heren van Salvo moesten de 1e 
ronde wedstrijd tegen Servia in Vi-
anen. In een goede wedstrijd zette 
Salvo de tegenstander met 0-3 aan 
de kant. In de eerste set ging het 
nog gelijk op tussen beide teams tot 
7-7. Daarna liet de sterk vernieuwde 
ploeg uit Maartensdijk zien dat het 
kwalitatief beter was en over meer 
veerkracht beschikte dan de tegen-
stander. De 1e set werd gewonnen 
met 17-25. In de tweede set ging 

het spelniveau verder omhoog. Bas 
van Tricht en Peter Hegeman onder-
scheidden zich met rake smashes. 
De passing van Salvo liep als een 
trein, waardoor spelverdeler Daan 
Duijvestein mooie setup’ s kon 
geven aan zijn aanvallers, die hier 
gretig gebruik van maakten. In de 
3e set hadden de heren van Servia 
nog even het idee terug te komen in 
de wedstrijd. Nu werd duidelijk dat 
Salvo niet alleen in fysieke kracht 
maar ook in mentale weerbaarheid 
duidelijk is gegroeid. Uiteindelijk 
werd ook deze set gewonnen met 
16-25 en konden de Heren van Sal-
vo met een goed gevoel naar huis. 

Volleybaldames gaan door
Op zaterdag, 24 oktober speelde Irene Dames 1 uit in Leiden tegen de 
lijstaanvoerder Leython DC Dames 2. Talentvol is Irene Dames 1 zeker, 
maar gebrek aan ervaring brak het jeugdige Irene op in de uitwedstrijd 
tegen Leython. Irene was niet bij machte om Leython onder druk te zet-
ten en verloor met 3-1.
Drie dagen eerder trof de jonge ploeg in Loosdrecht Lovoc Dames 1 in 
de bekercompetitie. Toen maakte Irene met snel aanvalsspel duidelijk 
wie er de baas was op het veld. Het Loosdrechtse publiek verbaasde 
zich over de jonge spelers in het Irene team. In de 2e set maar liefst drie 
speelsters van 15, één van 16 en twee van 17. Irene verloor deze set nipt 
met 24-26. Dan is de ervaring van Jorien Rabius en Laura Klomparends 
toch nodig om de laatste twee sets (25-9 en 25-18) binnen te halen. 
Irene won met 3-1 en gaat door naar de volgende ronde.

Volleybal Irene  
Heren 1 uitgebekerd

Zaterdag, 24 oktober reisde Irene Heren 1 naar Kampen. Daar speelde 
Irene in de bekercompetitie een driekamp tegen Sovoco uit Soest en het 
thuis spelende Reflex. 
De eerste wedstrijd speelde Irene tegen Sovoco. Irene begon sterk, 
maar kon ondanks vlagen van goed spel niet winnen. (25-21, 25-15 en 
26-24). De tweede wedstrijd speelde Irene tegen Reflex. Irene begon 
ook hier weer sterk. Echter door de eerdere inspanningen sloeg de ver-
moeidheid toe en werden bij Irene de reserves in gewisseld. Het was 
een spannende partij waarbij de score van de 1e set opliep tot 29-27 in 
het voordeel voor Reflex. Ook de 2e (25-20) en 3e (25-22) set verloor 
Irene. Hierdoor zijn de kansen verkeken in de bekercompetitie en is 
Irene uitgeschakeld.  
Irene Heren 1 speelt op 31 oktober in de reguliere competitie de vol-
gende wedstrijd tegen Spaarnestad Heren 1 in Haarlem.

Voordaan wint (net)  
niet van Hurley

De hockeyers van Voordaan hebben niet kunnen winnen van Hurley. 
In Groenekan werd het 1-1. Het doelpunt voor Voordaan viel aan het 
begin van de tweede helft. Bram Weers schoot met zijn backhand op 
het doel, maar de bal ging er niet in. In de rebound wist Hidde Baron 
alsnog te scoren. De gasten uit Amsterdam scoorden in de slotfase de 
gelijkmaker uit een strafbal waardoor Voordaan alsnog genoegen moest 
nemen met één punt. Rogier Rombouts was de plaaggeest voor de ploeg 
uit Groenekan. Voordaan staat tiende met 5 punten uit acht wedstrijden.

Bijna kon Voordaan de winst binnen slepen na het doelpunt van Hidde 
Baron. (foto: Guido van der Burg) 
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Vierenzestig Sprookjes
Na zijn succesvolle voorstellingen ‘Mansholt’ en 

‘Wilhelmina en de Keyser’ komt theatermaker Helmert 
Woudenberg nu met ‘Diep verscholen in het woud’,  

64 sprookjes in anderhalf uur.

In ‘Diep verscholen in het woud’ vertolkt acteur Helmert Woudenberg 
ontelbaar veel Europese sprookjes op zijn geheel eigen speel- en vertel-
wijze. Zieke koningen, wrede koninginnen, dansende heksen, brutale 
meiden, sterke jongens, slimme prinsessen, pratende paarden, roofrid-
ders En de duivel. En de heilige maagd.... Ze komen allemaal voorbij. 

Alle sprookjes zijn precies even 
lang, elk 273 lettergrepen en ze 
duren allemaal anderhalve mi-
nuut. Dit alles met een verras-
sende muzikale omlijsting. Laat 
u meevoeren naar een avondje ‘Er 
was eens…’ met Helmert Wou-
denberg. Een unieke en sprook-
jesachtige ervaring.

Op 30 oktober om 20.30 uur 
speelt deze bijzondere theaterma-
ker in Het Weeshuis van de Kunst 
Jasmijnstraat 6, in de Bilt. Voor 
meer informatie en aanmelding 
(beperkt aantal plaatsen) kan men 
terecht op de website www.het-
weeshuisvandekunst.nl.

Vogelvereniging poetst  
veren op voor show

door Rob Klaassen

Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven houdt van vrijdagavond 30 oktober tot en met 
zondagmiddag 1 november haar jaarlijkse grote vogelshow in gebouw ‘De Harmonie’, 

Jasmijnstraat 6b in De Bilt. Er vallen ruim 400 vogels te bewonderen. Het is de 38e maal  
dat deze show plaatsvindt samen met de vogelvrienden uit Coesfeld.

De vogelshow is essentieel voor het 
bestaan van een Vogelvereniging; 
aldus is de mening van Ton Jacobse 
en Rijk van Zanten, respectievelijk 
voorzitter en secretaris van de ver-
eniging. Ton: ‘We zijn een grote en 
enthousiaste vereniging. We komen 
het hele jaar ten minste eenmaal per 
maand, met uitzondering van de 
zomermaanden, bij elkaar. We be-
spreken dan een bepaalde vogel van 
onze eigen kweek of we hebben een 
lezing waarbij we een bijzondere 
vogel of een bijzondere waarne-
ming bespreken. Altijd interessante 
bijeenkomsten. Doordat we een 

bloeiende vereniging zijn, kunnen 
we ieder jaar zo’n show organise-
ren. Doe je dat niet of kun je dat 
niet, dan gaat het vaak snel berg-
afwaarts met je vereniging. Zo’n 
show is wel de kurk waarop je ver-
eniging drijft. We verdienen er niets 
aan, maar het dwingt iedereen wel 
om steeds z’n beste beentje voor te 
zetten om te proberen in de prijzen 
te vallen. Zo’n show is in feite de 
drijfveer voor de vereniging’. 

Draaiboek
Rijk: ‘We hebben een vast draai-
boek van waaruit we werken. We 

beginnen direct na de vakantie met 
de voorbereidingen. Het benaderen 
van de mensen om vogels te leve-
ren, benaderen van leden om als 
vrijwilliger mee te werken aan de 
tentoonstelling. We hebben geluk-
kig een groot aantal leden die dit 
graag willen doen. Dat is allemaal 
behoorlijk wat werk. De vogels 
worden donderdag de 29e, als de 
stellingen er staan, ingebracht. Op 
vrijdag gaan dan 7 keurmeesters 
aan het werk om de vogels te keu-
ren op onder andere kleur, vorm, 
grootte en algehele conditie. Zo 
hebben we categorieën kanaries in 

alle kleuren, zebravinken, tropen, 
parkieten e.d. ‘s Avonds na de ope-
ning worden de prijswinnaars be-
kend gemaakt. Het is dan wel hard 
werken, want de keuringsresultaten 
moeten in een catalogus worden 
verwerkt die ’s avonds al voor het 
publiek beschikbaar moet zijn’. 

Haakbek.
Ton: ‘Het is bijzonder leuk dat er 
zo’n ruim 100 vogels worden inge-
bracht vanuit onze zustergemeente 
Coesfeld. Het is daarom zo leuk, 
omdat ze daar heel andere vogels 
houden dan wij. Zij beschikken 
daar over enorm veel ruimte. Dat 
maakt, dat zij ook veel grotere vo-
lières hebben dan wij hier in De 
Bilt. Zij hebben ook veel andere 
typen vogels. De meest unieke vo-
gel op deze tentoonstelling komt uit 
Coesfeld en is een haakbek. Dit is 
een vogel met een kromme snavel 
die met zo’n snavel in staat is om 

gemakkelijk zaadjes uit een den-
nenappel te vissen. Een heel bij-
zondere vogel. Over veertien dagen 
gaan wij weer met een groot aantal 
vogels van ons naar Coesfeld om 
hun tentoonstelling op te luiste-
ren. Deze uitwisseling is voor onze 
beide verenigingen van enorme 
waarde’. 

Burgemeester.
De officiële opening van de ten-
toonstelling is vrijdagavond 30 
oktober om 19.30 uur door burge-
meester Gerritsen. 
Vrijdagavond is de tentoonstelling 
geopend van 19.30 tot 22.00 uur, 
zaterdag 31 oktober van 10.00 tot 
17.00 uur en zondag 1 november 
van 10.00 tot 15.00 uur. De toegang 
is gratis en de catalogus wordt ver-
kocht voor de kostprijs, die door-
gaans niet meer dan enkele euro’s 
bedraagt. Een verkoopklasse is ook 
aanwezig.

Ton Jacobse (links) en Rijk van Zanten; bestuursleden van de 
vogelvereniging.

Rondleiding op kleurrijk Sandwijck
Op zondag 1 november organi-
seert de Werkgroep Sandwijck sa-
men met Het Utrechts Landschap 
een rondleiding over het landgoed 
Sandwijck. Op het landgoed staan 
veel boomsoorten met ieder hun ei-
gen herfstkleur. Grote kans dus dat 
er op 1 november een rijk palet aan 
kleuren te zien is. 

De wandeling begint om 14.00 uur 
en duurt ongeveer twee uur. Het 
verzamelpunt is de parkeerplaats 
op Sandwijck aan de Utrechtseweg 
301, recht tegenover het Van Boet-
zelaerpark. Als het vochtig weer is, 
zijn laarzen of hoge schoenen no-
dig. De rondleiding is gratis. Hon-
den zijn (ook aangelijnd) niet toe-
gestaan op Sandwijck.

De brandrode runderen die sinds 
mei op Sandwijck lopen verrijken 
het kleurenpalet.

Zaterdag 31 oktober  
‘GESLOTEN’ ivm personeelsuitje

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
28-10
Do.

29-10
Vr.

30-10

Hollandse kogelbiefstuk
met ui en spek

of
Gebakken forel met roomboter

en amandelen
of

Pompoen schotel met
knoflookbrood

€ 9,50

Woe.
04-11
Do.

05-11
Vr.

06-11

Rib-eye van de grill
 met knoflooksaus

of
Zeebaarsfilet met dillesaus

of
Pastei met champignonragout 

en knoflook spruitjes

€ 9,50

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Exoten

Dagelijks wandelen veel bezoekers door het bos van de Biltse Duinen, laten er hun hond uit  
en genieten op dit moment van de schitterende kleuren die de herfst ons biedt.

Helaas zullen veel bomen als het 
aan Het Utrechts Landschap ligt het 
volgend jaar niet halen. Want met 
aan ergernis grenzende verbazing 
zie ik dat om verschillende bomen 

een oranjerode ring is gespoten. 
Deze bomen zullen omgezaagd 
worden. Een enkel grove den, maar 
de meeste ringen zijn aangebracht 
om Amerikaanse eiken. En juist 

deze boom geeft met zijn immense 
kleurenpracht sfeer aan de herfst. 

In een bos, waarin al jaren nau-
welijks onderhoud werd gepleegd 
omdat er geen geld voor was, wordt 
nu omdat er nu schijnbaar wel geld 
voor is, deze pracht, omdat het vol-
gens Het Utrechts Landschap exo-
ten zijn, omgezaagd. Droevig en 
onbegrijpelijk dat deze soort die al 
een kleine tweehonderd jaar in ons 
land één van de smaakmakers is 
van de herfst, moet verdwijnen uit 
ons bos. 
Mogelijk dat Het Utrechts Land-
schap bij zichzelf te rade gaat en 
gaat inzien dat beheer anders is dan 
mooie kleurrijke bomen verwijde-
ren uit een toch al mager onderhou-
den stukje natuur. 

Franz van de Kuil
Bilthoven.

Workshop Vogelspotten
Wilt u weten welke vogels er in uw tuin en in het bos rondvliegen, 
meldt u zich dan aan voor de vogelspotdag bij Karel Hendriksen Tuin-
centrum. Voor een kleine vergoeding kunt u de workshop bijwonen op 
vrijdag 30 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur. Samen met een ervaren 
vogelaar gaat u op excursie, daarna is er koffie met wat lekkers. Aan het 
einde van de workshop gaat u naar huis met een gevulde Goodybag. 
Graag aanmelden via info@karelhendriksen.nl

De Amerikaanse eik staat bekend om zijn prachtige herfstkleuren.
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