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Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

030-2252549, De Hooghlaan 2F

Begeleid itnessen 
na kanker!

In verband met de verhuizing van bibliotheek Bilthoven zijn 
vanaf 1 oktober 2013 de wandelkaarten voor het landgoed 
‘Noord Houdringe’, gelegen in Bilthoven verkrijgbaar bij de 
Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven. De 
prijs van de jaarkaart is € 16,-. De ingangen tot het landgoed 
bevinden zich aan de Boslaan, De Noord Houdringelaan en 
aan de Soestdijkseweg Zuid bij nr. 152. Wandelaars op ‘Noord 
Houdringe’ dienen in het bezit te zijn van een geldige wandelkaart.

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378 dierendagHet is bijna
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advertentie

Woensdag 25 september onthulde 

Heike Luiten, regiodirecteur van 

NS, een plaquette ter gelegenheid 

van het 150-jarig bestaan van het 

station. Zij deed dit mede namens 

ProRail en in aanwezigheid van 

verkeerswethouder Arie-Jan Dite-

wig, Marcel van Tongeren en Fred 

Meijer. Marcel van Tongeren is o.a. 

initiatiefnemer van de site www.

stationbilthoven.nl; een site waar-

op naast historisch fotomateriaal 

veel achtergrondinformatie te vin-

den over de geschiedenis van het 

station. Fred Meijer organiseerde 

samen met zijn vrouw Loes de ten-

toonstelling ‘Met de forensentrein 

naar Bilthoven; 150 jaar spoorlijn 

Utrecht – Zwolle’ in de Traverse 

van gemeentehuis Jagtlust van 20 

augustus tot 15 september. Aan 

zowel de noord- als zuidzijde van 

het stationsgebouw is een plaquette 

aangebracht. 

Geschiedenis

De verschillende sprekers gingen in 

op de geschiedenis van het station: 

‘Aanvankelijk had de Nederland-

sche Centraal-Spoorweg-Maat-

schappij (NCS) niet het plan ge-

had om een station op deze plek te 

plaatsen. Jonkheer Van den Bosch, 

de toenmalige bewoner van Jagt-

lust (het huidige gemeentehuis), 

sloot echter een overeenkomst met 

de spoorwegmaatschappij. Hij zou 

kosteloos de grond afstaan voor 

het station, een deel van de kosten 

betalen en bovendien zijn aande-

lenkapitaal in de maatschappij ver-

groten, wanneer de trein tweemaal 

per dag in beide richtingen een stop 

zou maken in de gemeente. Het sta-

tion stond op een halfuur lopen van 

De Bilt. Bewoners die dat te ver 

vonden, gingen in de buurt van het 

station wonen, waar de grond bo-

vendien relatief goedkoop was. Na 

1900 ontstond zo een nieuw dorp 

dat aanvankelijk De Bilt-Station 

werd genoemd. Tegelijkertijd nam 

het treinverkeer van en naar het 

nieuwe station sterk toe: in 1902 

kon men in beide richtingen al 52 

keer per dag de trein nemen. In 

1917 kregen het dorp en het station 

de deinitieve naam Bilthoven’.

Station Bilthoven bestaat 150 jaar
door Henk van de Bunt

In 1863 werd station De Bilt geopend, liggend aan de spoorlijn Utrecht - Zwolle - Kampen.

Er stopte twee keer per dag een trein uit beide richtingen. Jaren later werd station De Bilt dus 

omgedoopt in station Bilthoven: er stoppen nu dagelijks meer dan honderd treinen. 

V.l.n.r. Fred Meijer, Heike Luiten en Arie-Jan Ditewig bij de plaquette aan 

de noordzijde van het stationsgebouw.

De bekende ietsenstalling naast de 
boekwinkel moet plaatsmaken voor 

de komst van de langzaam ver-

keerstunnel. De werkzaamheden 

aan deze onderdoorgang gaan op 

21 oktober van start. Fietsers wor-

den vriendelijk verzocht om hun 

ietsen niet meer naast de boekwin-

kel te plaatsen. Fietsen die na week 

39 nog wel op deze plek worden 

neergezet, worden verwijderd en 

naar de gemeentewerf gebracht. De 

eigenaren kunnen hun ietsen daar 
weer op komen halen. Voor de ver-

dere afhandeling kan contact wor-

den opgenomen met het algemene 

nummer van de gemeente: (030) 

228 94 11. De gemeentewerf is ge-

vestigd aan Weltevreden 22 in De 

Bilt. [HvdB]

Fietsenstalling Emmaplein
gaat verhuizen

De ietsenstalling verhuist naar de plek waar voorheen Chinees restaurant Fong Cheng stond. 
Vorige week was men druk doende deze ruimte opnieuw in te richten. Het was de bedoeling dat 

de huidige ietsenstalling eind week 39 (uiterlijk zondag 29 september) werd opgeheven. 

Deze foto van de ietsenstalling naast de boekwinkel op de hoek van de 
Julianalaan en het Emmaplein is mogelijk de laatste, die er van te maken viel.

SSW kapt bomen in het 
Heemstrakwartier niet

De afgelopen periode is er grote 

onrust ontstaan naar aanleiding 

van het voornemen van SSW een 

aantal grote bomen in het Burg. 

van Heemstrakwartier te kappen. 

Deze onrust is voor SSW aanlei-

ding geweest om alle belangen, 

motieven en argumenten tegen het 

licht te houden. SSW is in overleg 

met de gemeente tot de conclu-

sie gekomen dat er onvoldoende 

maatschappelijk draagvlak bestaat 

voor het kappen van de bomen. 

De gemeente heeft toegezegd om 

de bomen in het najaar te snoeien. 

Als de openbare ruimte wordt aan-

gepakt, gaat de gemeente met de 

bewoners om tafel om te bespre-

ken wat er met de bomen moet 

gaan gebeuren.

Deze bomen blijven vooralsnog 

gespaard. [foto Henk van de Bunt]

Soestdijkseweg
bijna twee weken afgesloten

De komende twee weken wordt de onderdoorgang voor snelverkeer af-

gemaakt en worden de beide rotondes in het centrumgebied afgerond 

en aangehaakt op de Soestdijkseweg. Om deze werkzaamheden uit te 

kunnen voeren is het nodig de Soestdijkseweg ter hoogte van het spoor 

vanaf maandag 30 september af te sluiten. Het doorgaande verkeer van 

de Soestdijkseweg wordt omgeleid door de Leijen. Deze situatie blijft 

van kracht tot 12 oktober, de dag waarop de snelverkeertunnel ofici-
eel in gebruik wordt genomen. Daarna wordt de omleiding opgeheven. 

Fietsers kunnen grotendeels wel gebruik blijven maken van de huidige 

overweg. Voetgangers kunnen tijdens de aansluitingswerkzaamheden 

gebruik blijven maken van het spoortunneltje.

Op zaterdag 12 oktober om 11.00 uur wordt de tunnel voor snelverkeer 

op feestelijke wijze geopend. Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn er diverse 

activiteiten in en rond de tunnel waaronder straattheater, live muziek 

en kinderactiviteiten. Rond 13.00 uur wordt de tunnel vrijgegeven voor 

gemotoriseerd verkeer. 



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

6/10 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

6/10 •   9.30u - Ds. J.P. Nap
6/10 • 18.30u - Ds. R.W.de  Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

6/10 • 10.30u - Mw. Ir. R. van Doorn

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

6/10 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

6/10 • 10.30u - 
Mevrouw A. Veldhuis en dhr. J. Ham

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

6/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
6/10 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

6/10 • 10.00u - Ds. G. van den Brink
6/10 • 19.00u - Ds. G.J. Codée

Pr. Gem. Immanuelkerk

6/10 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

Pr. Gem. Opstandingskerk

6/10 • 10.00u - Mevr. ds.  E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk

6/10 • 10.00u - T. Huitink

Volle Evangelie Gemeente

6/10 • 10.00u - Dhr. Wiert Douglas

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

6/10 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

PKN - Herv. Kerk

6/10 • 10.00u - Kand. J.P. de Man
6/10 • 18.30u - Ds. D.J. van Eckeveld

Herst. Herv. Kerk

6/10 • 10.30 en 18.00u - 
Dhr. B. Klootwijk

Onderwegkerk, Blauwkapel

6/10 • 10.30u - Prof. Dr. M. Brinkman

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

6/10 • 11.00u - Ds. G. Morsink

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

6/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
6/10 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

6/10 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

6/10 • 9.30u - Ds. G. Morsink

St. Maartenskerk

5/10 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit
6/10 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

6/10 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

6/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
6/10 • 18.30u - Ds. C.A. v.d. Graaf
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Nieuwe predikant 

in Maartensdijk

Ds. A. J. Britstra, afkomstig 
uit Doornspijk is jl. woensdag 
bevestigd als predikant van de 
hersteld hervormde gemeente te 
Maartensdijk. ’s Avonds ging de 
bevestigde predikant in de intre-
dedienst zelf voor. Na de dienst 
werd hij toegesproken door ds. 
R. P. van Rooijen (Houten) en 
ouderling G. van der Meyden. 

Rommelmarkt 

in Opstandingskerk

Zaterdag 28 september was in 
de Opstandingskerk in Bilthoven 
een rommelmarkt.  De opbrengst 
van deze dag wordt deels besteed 
aan het onderhoud van de kerk 
en een deel wordt geschonken 
aan Zideris. Zideris is een orga-
nisatie die zorg biedt aan mensen 
met een verstandelijke beperking 
met vestigingen in Bilthoven en 
Maartensdijk.

Ontmoetingsdienst

 

Op vrijdag 4 oktober a.s. wordt 
er in de recreatieruimte van 
Dijckstate een ontmoetingsdienst 
gehouden. Jan Grootendorst is de 
voorganger in deze dienst. Deze 
ontmoetingsdienst wordt op de 
piano begeleid door mw. J. van 
Voorst. Na afloop is er gelegen-
heid voor ontmoeting met kof-
fie. De aanvang is om 19.30 
uur. Voor vervoer- en andere vra-
gen tel. Jan Grootendorst 0346 
212904.

Jaarlijkse verkoop Rode Kruis

Op zaterdag 5 oktober is van 
10.00 tot 15.00 uur de jaarlijkse 
verkoop van het Rode Kruis in 
het Rode Kruisgebouw aan de St. 
Laurensweg 13 te De Bilt. Daar 

is ook het wel bekende rad van 
fortuin weer bij aanwezig, met 
heel mooie prijzen die gespon-
sord zijn door de middenstand 
van De Bilt en Bilthoven. En zijn 
ook leuke cadeautjes die gemaakt 
zijn van handdoeken en nog veel 
meer. Voor vragen: Henny van 
Engelen tel. 0346 212729.

Sam’s Kledingactie 

Op 5 oktober a.s. van 10.00 tot 
13.00 uur vindt in De Bilt en 
Bilthoven de kledinginzame-
lingsactie van Sam’s Kledingac-
tie voor Mensen in Nood plaats. 
Men kan dan gebruikte kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel in 
gesloten plastic zakken afgeven 
bij de volgende adressen: St. 
Michaelskerk, Kerklaan 31 in De 
Bilt, Immanuelkerk, Soestdijkse-
weg Zuid 49 De Bilt, Opstan-
dingskerk, 1e Brandenburger-
weg 34 De Bilt en Onze Lieve 
Vrouwe-kerk, Gregoriuslaan 8 te 
Bilthoven. Voor meer informatie 
over Sam’s Kledingactie: www.
samskledingactie.nl of tel. 073 
6871060.

Jeugddienst Dorpskerk

Zondag 6 oktober om 19.00 uur 
wordt er in de Dorpskerk aan 
de Burg. de Withstraat in de Bilt 
weer een jeugddienst gehouden. 
Het thema is dan: Thank You. 
De dienst wordt muzikaal bege-
leid door de jeugdband van de 
Dorpskerk. Voorganger is de 
Dorpskerk-wijkpredikant ds G.J. 
Codée. Na afloop is er gelegen-
heid om onder het genot van een 
kopje koffie of glaasje fris na 
te praten in het jeugdhonk van 
de Dorpskerk. Voor vragen c.q. 
opmerkingen: jeugdouderling 
Gert de Geus, tel. 06 23098811 
of gertdegeus@telfort.nl

Collecte brandwondenstichting

Van 6 tot en met 12 oktober 
wordt er landelijk gecollecteerd 
voor Brandwonden Stichting. 
De Brandwonden Stichting ont-
vangt geen overheidssubsidie en 
is grotendeels afhankelijk van de 
inkomsten uit de collecte. 

Henk van Os in De Woudkapel

Op dinsdagavond 8 oktober 
spreekt Henk van Os in De 
Woudkapel. Zijn lezing is de eer-
ste in de serie Ogen, oren en 
je hart, en is georganiseerd in 
samenwerking met Vrienden van 
Onze Lieve Vrouwe-parochie in 
Bilthoven. Wie meer wil weten 
over de serie Ogen, oren en je 
hart, waarin na Henk van Os nog 
Maarten Zweers, Hannah Blom 
en Ester Naomi Perquin spreken, 
vindt informatie op www.woud-
kapel.nl, onder ‘programma’.

Voorlichtingsavond 

Vrijmetselarij

Op dinsdag 8 oktober organiseert 
de Vrijmetselarijloge De Drie 
Grote Lichten in Bilthoven een 
voorlichtingsavond over de Vrij-
metselarij ; alle belangstellenden 
zijn dan van harte welkom in het 
Loge gebouw aan de Rubenslaan 
nr.1 in Bilthoven. De deuren zijn 
vanaf 19.30 open; de aanvang is 
om 20.00 uur. Allereerst is er een 
presentatie, waarna alle vragen 
mogen worden gesteld.
 

Bridgedrive WVT 

Liefhebbers van bridge zijn op 
vrijdag 11 oktober welkom bij 
WVT voor een bridgedrive. 
Zowel beginnende als gevor-
derde bridgers kunnen hieraan 
deelnemen. De avond begint om 
19.30 uur. De kosten zijn per per-
soon 2 euro voor leden en 3 euro 

voor niet-leden. Belangstellen-
den kunnen zich – bij voorkeur 
per paar – telefonisch of per mail 
aanmelden Tel. 030-2284973, 
E-mail adres: info@vvsowvt.nl.

Aanmelding tentoonstelling 

De tentoonstelling ‘Kunst Uit 
Eigen Provincie’ van V.V.S.O. 
WVT wordt dit jaar gehouden 
van 18 december 2013 tot en 
met 2 januari 2014. Beeldende 
kunstenaars die aan deze expo-
sitie willen deelnemen, kunnen 
zich tot 15 oktober aanmelden 
bij de vereniging. Het adres is: 
Talinglaan 10, Bilthoven, info@
vvsowvt.nl. Voor meer informa-
tie: tel. 030 2284973 en www.
vvsowvt.nl.

Boottocht PCOB

Op donderdag 17 oktober heeft 
de PCOB De Bilt een dagtocht. 
Er wordt een mooie route gereden 
langs de Vecht , de Loosdrechtse 
- en Ankeveense plassen. Na kof-
fie met gebak gaat men in Die-
men op de boot naar Driemond, 
door het Amsterdam- Rijnkanaal 
naar het IJ in hartje Amsterdam. 
Onderweg veel bezienswaardig-
heden en grachtenpanden uit de 
Gouden Eeuw. Tijdens de vaart 
is er een koffietafel. Na de vaart 
nog een rondrit door Amster-
dam. Ongeveer om 18.00 uur is 
de thuiskomst gepland. Aanmel-
den bij Bep Franken, tel. 0346-
282002 kan tot 14 oktober a.s. 
Ook niet leden kunnen mee. 
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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

Oud papier
Bilthoven Noord

Op zaterdag 5 oktober haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • 0346 - 21 12 15

Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.   

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl



 

 

Jaarstukken Gemeente 
misleidend; stimulans 
lokale economie! 

Voor burgers en ondernemers op donderdagavond 10 
oktober 20.00 uur in het H. F. Wittecentrum in De Bilt. 
1. Misleidende jaarrekeningen gemeente De Bilt. 
Registeraccountant Leo Verhoef: hoe de financiële 
cijfers voor vele miljoenen euro’s de  werkelijkheid  
verbergen en hoe dat beter kan. Na de Pauze: 

2. Nieuw elan in het economisch beleid in De Bilt.  
Ebbe Rost van Tonningen: hoe het particuliere initiatief 

de lokale  economie kan stimuleren.  
Aanmelding vooraf (hoeft niet): info@beterdebilt.nl 
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Energiecoöperatie BENG! 
nu echt van start

BENG!, de lokale duurzame energiecoöperatie, houdt

op dinsdag 8 oktober zijn eerste ledenvergadering. 

De vergadering staat open voor iedereen die wil weten

wat BENG! de komende jaren voor u kan doen op het 

gebied van energiebesparing.

De avond begint met gastspreker Klaas van Egmond, hoogleraar Mi-

lieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht én inwoner van de 

gemeente De Bilt. Hij vertelt in een gloedvol verhaal over de duurzame 

samenleving en de mogelijke rol van BENG! daarin. De avond begint 

om 19.30 uur in de Mathildezaal van gemeentehuis Jagtlust. Na de le-

zing van Klaas van Egmond zal voorzitter Martijn de Loor het logo 

onthullen en de plannen van BENG! voor de komende jaren toelichten. 

Dan volgt een kort oficieel gedeelte, waarin de bestuurskandidaten 
zich voorstellen en een stemming wordt gehouden over het bestuur en 

de begroting. Tot slot vertellen vertegenwoordigers van de werkgroe-

pen zonnepanelen, energie-ambassadeurs en isolatie wat zij voor u kun-

nen doen. 

Duurzaam

BENG! wil samen met zoveel mogelijk burgers en bedrijven werken 

aan een duurzame energieneutrale gemeenschap in 2030. BENG! helpt 

mensen en organisaties, bijvoorbeeld door het geven van informatie en 

persoonlijk advies over het nemen van energiebesparende maatregelen. 

Ook wil BENG! kortingen op de inkoop van zonnepanelen en isolatie-

materiaal gaan bieden. Geïnteresseerden kunnen lid worden of zich aan-

melden voor de nieuwsbrief. Stuur een email naar info@beng2030.nl.

Henric de Jong Schouwenburg 

(VVD) vraagt om in de toekomst 

bij afwijzing van schriftelijke in-

gediende vragen een motivering 

te geven. De burgemeester is door 

het seniorenconvent gemandateerd 

daar beslissingen in te nemen. 

Hij zal de suggestie van De Jong 

Schouwenburg om periodiek een 

verslag hierover naar de gemeente-

raad te sturen met de fractievoorzit-

ters bespreken. 

Besluiten

De raad stemt in met de vervan-

ging van economisch afgeschreven 

openbare verlichting. Er zijn nog 

wel enkele vragen over duurzaam-

heid, evaluatie, oplopende kosten 

en kosten van onderhoud. Gitta 

van Eick (CDA) maakt zich zor-

gen over de aansprakelijkheid van 

de gemeente. De wethouder zegt 

toe hier nog eens naar te kijken. 

Bij hamerslag wordt het Integraal 

Veiligheidsplan 2014-2017 vast-

gesteld en de Archiefverordening 

De Bilt 2013. Op het agendapunt 

Vaststelling aanvullende eisen De 

Leijen Zuid, geeft de fractie van 

GroenLinks&PvdA een stemver-

klaring. Voor de fractie was het 

beter geweest als het college wat 

betreft de welstandscriteria met een 

document was gekomen met een 

samenhangende visie voor het hele 

gebied. Tiny Middleton (Bilts Be-

lang) sluit zich daar bij aan. 

Geheimhouding

De raad besluit de in het besloten 

deel van de vergadering op 12 sep-

tember 2013 van de raadscommis-

sie voor Openbare Ruimte opgeleg-

de verplichting tot geheimhouding 

van de beraadslaging over de ruim-

telijk-economische ontwikkelingen 

in het centrum van Bilthoven te 

bekrachtigen. Het punt uit het voor-

stel om de geheimhouding niet eer-

der op te heffen dan na de feitelijke 

realisatie van het Centrumplan Bilt-

hoven wordt geschrapt. Wethouder 

Ditewig doet de toezegging om in 

januari een voorstel te doen waarin 

de uitwerking van de scenario’s 

komt, maar ook een voorstel tot op-

hefing van de geheimhoudingen.

Motie van afkeuring

Ebbe Rost van Tonningen dient 

een motie in waarin hij zijn af-

keuring uitspreekt over de han-

delswijze op het gebied van ver-

andering in de openbare ruimte 

van de verantwoordelijke wethou-

der Ditewig. Anne Brommersma 

(GroenLinks&PvdA) wijst mede 

namens CDA, ChistenUnie, SGP, 

VVD en D66 de motie af. Han IJs-

sennagger (Bilts Belang) en Etiënne 

van Buren (SP) steunen de motie.  

Van Buren: ‘We kunnen ons even-

als Bilts Belang niet helemaal vin-

den in de toonzetting, maar hebben 

vanuit de samenleving regelmatig 

geluiden gehoord dat het niet ijn 
gaat. Met alle goede bedoelingen 

zoals ik de heer Ditewig ken, als je 

naar voren buigt dan steekt er naar 

achteren ook iets uit en dan gaat 

er nog wel eens wat glaswerk om. 

Dan moet je niet proberen de scher-

ven onder de mat te vegen en dat 

gebeurt ons inziens iets teveel.’ De 

motie wordt verworpen.

Motie roofdieren in circus

Anne de Boer (GroenLinks&PvdA) 

vraagt samen met de SP in een mo-

tie het college om het gemeentelijk 

evenementenbeleid zo te wijzigen. 

dat er sprake is van een voorkeurs-

beleid voor circussen zonder wilde 

dieren. Hij dient de motie in naar 

aanleiding van een passage in het 

regeerakkoord van VVD en PvdA 

waarin een verbod op het houden 

van roofdieren wordt aangekon-

digd. Burgemeester Gerritsen ont-

raadt de motie. Formele aspecten 

van dierenwelzijn worden geregeld 

in de landelijke Gezondheids- en 

welzijnswet voor dieren. De ge-

meente is niet bevoegd daar eisen 

aan te stellen. De motie wordt ver-

worpen en krijgt alleen steun van 

SP, GroenLinks&PvdA en SGP.

Uit de gemeenteraad van 26 september

door Guus Geebel

Burgemeester Gerritsen verwelkomt drie ‘Gasten van de Raad’.

De heer Chaib El Hadoute is uitgenodigd door raadslid Marcus van der Mast

en commissielid Ali Benaissa van GroenLinks&PvdA. Xia Roodenburg

en Wouter Nijenhuis door Frans Poot, fractievoorzitter van D66.

Commissielid Ali Benaissa en raadslid Marcus (GroenLinks&PvdA) 

traden op als gastheren van Chaib El Hadoute (midden).

De Cliëntenraad bestaat uit vrijwil-

ligers waarvan er een deel ook zelf 

afhankelijk zijn van een uitkering, 

maar ook zitten er afgevaardig-

den bij van Vluchtelingenwerk, 

de Raad van Kerken, de Ouderen-

bond en Vrouwen van Nu. Samen 

adviseren zij het gemeentebestuur 

gevraagd maar zeker ook onge-

vraagd over het minimabeleid en 

het functioneren van de Regionale 

Sociale Dienst. Daarnaast praten zij 

mee met de Regionale Cliëntenraad 

waarin behalve de gemeente De 

Bilt ook Zeist, Bunnik, Utrechtse 

Heuvelrug en Wijk bij Duurstede 

vertegenwoordigd zijn. 

Van waardeloos naar waardevol

Anneke van der Worp is voorzitter 

van de Vrijwilligersraad ’t Hoe-

kie. De belangrijkste taak van deze 

raad is het bevorderen van duide-

lijke communicatie tussen betaalde 

krachten en vrijwilligers. Zij vertelt 

dat het heel belangrijk is dat men-

sen die een uitkering ontvangen af-

komen van het gevoel waardeloos 

te zijn. ‘Je voelt je misschien wel 

waardeloos, maar je bent het niet’. 

Ze vervolgt dat het belangrijk is om 

uit het isolement te komen en dat 

het kan door naar buiten te gaan, 

andere mensen te ontmoeten. Vrij-

willigerswerk of een cursus volgen 

kan een eerste stap zijn naar het 

gevoel van waardevol zijn. Enthou-

siast houdt ze een afiche omhoog 
voor een Vrijwilligersbanenmarkt 

op zaterdag 5 oktober van 11.00 tot 

13.00 uur in Restaurant Bij de Tijd. 

‘Hierheen gaan kan een eerste stap 

zijn’. Evelien Ribbens is directeur 

van de Stichting Mens die zich in 

De Bilt bezig houdt met maatschap-

pelijke ondersteuning via de vijf 

Servicecentra in de gemeente De 

Bilt. Zij legt uit wat Servicecentra 

doen. ‘Het is mogelijk om in een 

Servicecentrum wat te halen maar 

je kunt er ook iets brengen. Onze 

taak is om dat bij elkaar te brengen 

met als doel om de wijk of het dorp 

levendig te houden. Is je talent bij-

voorbeeld werken in het groen dan 

weten wij vast wel iemand met een 

tuin die zelf niet meer in staat is 

om die te onderhouden. Verder kan 

aan de medewerkers alles gevraagd 

worden. Als zij zelf het antwoord 

niet kunnen geven weten zij wel ie-

mand die dat wel kan’. 

Formulierenbrigade

Karine Klyan werkt voor de For-

mulierenbrigade op het Werkplein 

Kromme Rijn Heuvelrug in Zeist. 

Hier kunnen inwoners van de ge-

meente De Bilt gratis terecht met 

vragen over het invullen van for-

mulieren. ‘Als je een uitkering hebt 

is het ijn om dat zo mogelijk aan te 
vullen met bijvoorbeeld een huur- 

of zorgtoeslag. Ook kan bijzon-

dere bijstand of het kwijtschelden 

van gemeentelijke belastinggelden 

enige ruimte geven in inanciële 
mogelijkheden. Daar helpen wij 

mensen graag bij’. Meer informatie 

hierover is te verkrijgen via tele-

foonnummer 030-692 95 04.

Armoedebeleid De Bilt

Astrid Schiphorst is beleidsmede-

werker bij de gemeente De Bilt. 

Zij vertelt de aanwezigen dat via 

het armoedebeleid geprobeerd 

wordt om inwoners met een laag 

inkomen voorzieningen te bieden 

waardoor sociale uitsluiting kan 

worden voorkomen. Zij heeft een 

uitgebreide folder bij zich waarin 

alle mogelijkheden staan op lokaal, 

regionaal en landelijk niveau. Van 

bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds, 

de U-pas tot de Inkomensafhanke-

lijke combinatiekorting. Voor meer 

informatie kunt u bellen met 030-

228 94 11.

Weinig geïnteresseerden bij 

informatieavond Cliëntenraad 
door Marijke Drieenhuizen

Ruim vierhonderd uitnodigingen waren verstuurd door de Cliëntenraad Sociale Zaken  

De Bilt naar mensen die of een Wet werk en bijstand uitkering ontvangen via de Regionale 

Sociale Dienst of een ander inkomen hebben rond het bijstandsniveau. Slechts vijf mensen 

waren aanwezig in Servicecentrum ’t Hoekie. Zij kregen informatie over het gemeentelijke 

armoedebeleid, de Formulierenbrigade en Stichting Mens.

Astrid Schiphorst (links) vertelt over de mogelijkheden en het gemeentelijke 

beleid. Tonny Bitter (voorzitter Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt) heeft 

samen met de andere leden van de raad de avond voorbereid.
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Runder-Cordonbleu
Kip-Cordonbleu
Gehakt-Cordonbleu

Dry Aged Entrecôte
Minimaal 6 weken gerijpt!

6 halen / 
   5 betalen

Ei-Rookworstsalade 
Filet-Americain
Sellerysalade

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Rosbief
Boerenham
Fricandeau 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 3 oktober 
t/m woensdag 9 oktober

500
gram 4.98

100
gram 0.89

500
gram 5.98

Per
stuk 1.75

Speklapjes
naturel of gekruid

Gepaneerde 
Karbonades

Sucadelappen

GehaktbroodjesVOOR DE ECHTE LIEFHEBBERS!

VLEESWAREN-TRIO

ROOKWORST FIJN, ROOKWORST GROF, RUNDERROOKWORST, PAARDENROOKWORST (NIEUW) OF KIPROOKWORST (NIEUW)

We hebben weer volop rookworst!

Nieuw!

ITALIAANSE 
KRUIDENKAAS

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

STOMPETOREN BELEGEN  VERSBEBRANDE 
DJAKARTAMIX

VERSE BIESLOOK-
ROOMKAAS

100
gram 1.49 100

gram 1.25 

100
gram 1.98 100

gram 1.25

500
gram 4.98

100
gram 2.25

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

Wilt u onze extra  

aanbiedingen online 

ontvangen? Download 

dan nu de xxiyo
u app. 

Kies ons als winkel en u 

profiteer direct
 van onze 

aanbiedingen!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten en 

rauwkostsalades ___ 100 GRAM  0,70
     o.a. boerenkool, zuurkool en hutspot!

Vers van de Traiteur
Chili Con Carne
________________________ 100 GRAM 0,99

Goulash
MET RIJST _______________ 100 GRAM 1,25

Prei - gehaktschotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag verse sushi!!!

Grote hollandse 

Bloemkool
NU

Hollandse  

Pluksla
ZAK 150 GR

Sap... Sap... Sap ...

Perssinaasappels
2 KILO

Vers gesneden

Snijboontjes _____400 GRAM 1,69

Kiyomi mandarijnen

Sap Sap Sap _____ HÉÉL KILO  2,98

Spaghetti met Scampi’s
EN RUCOLA ____________100 GRAM 1,25

MAANDAG 7, DINSDAG 8 
EN WOENSDAG 9 OKTOBER

Hollandse nieuwe oogst
Goudreinetten
___________________  HÉÉL KILO 0,99
Zeer groot assortiment 
wilde paddestoelen o.a. 
Cantharellen _____  100 GR 1,98

0,99 0,991,99
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Acties zijn geldig van woensdag 2 t/m dinsdag 8 oktober 2013

Wilt u altijd op de hoogte zijn van onze aanbiedingen? 

Download dan onze app (iPhone en Android) 

en volg ons op Twitter en Facebook.  

Kijk voor meer informatie op www.hoogvliet.com

 Hmmmburgers
Alle soorten
2 pakken van 2 stuks
van: 3.96

voor: 1.98

1+1
GRATIS

Hmmm

burgers
Hmmm

burgers
Hmmm

burgers

Knorr 
Wereldgerechten
Alle soorten
2 pakken
van: 3.98 - 5.50

voor: 1.99 - 2.75

Wereldgerechten

1+1
GRATIS*

 Dubbel Donker
Per stuk
1.99

 Dubbel Donker

0.99

Meld u aan voor onze
nieuwsbrief en maak kans 
op 1 van de 100 gevulde 
verrassingstassen! Ga naar:
www.hoogvliet.com/nieuwsbriefactie

Deze spectaculaire aanbiedingen 

zijn alléén geldig in fi liaal Bilthoven
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Acties zijn geldig van woensdag 2 t/m dinsdag 8 oktober 2013

1.99
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Leyenseweg 127

3721 BC Bilthoven 

(naast zwembad Brandenburg en Multimate)

Openingstijden:

 maandag: 08.00 - 21.00 uur

 dinsdag: 08.00 - 21.00 uur 

 woensdag: 08.00 - 21.00 uur

 donderdag: 08.00 - 21.00 uur

 vrijdag: 08.00 - 21.00 uur

 zaterdag: 08.00 - 21.00 uur

 zondag: gesloten

De Wereldwinkel was vorig jaar 

één van de ruim dertig Biltse maat-

schappelijke organisaties die zich 

presenteerde tijdens de banenmarkt 

in Wijkrestaurant Bij de Tijd in De 

Bilt. De Vrijwilligersbanenmarkt is 

een initiatief van Vrijwillig in Ac-

tie De Bilt, de Biltse vrijwilligers-

centrale, onderdeel van Stichting 

MENS De Bilt. Ook dit jaar zal een 

vergelijkbaar aantal organisaties 

aan een breed publiek laten zien 

wie ze zijn en waar ze voor staan. 

En dat is van belang, want mensen 

doen niet ‘zomaar’ vrijwilligers-

werk voor een willekeurige club, 

maar willen zich aansluiten bij een 

organisatie die zich inzet voor wat 

zij belangrijk vinden. En dat was 

voor de Wereldwinkel in De Bilt 

reden om mee te doen aan de Vrij-

willigersbanenmarkt.

Match

Wim Zaal is bij de Wereldwinkel 

verantwoordelijk voor het werven 

van nieuwe vrijwilligers. ‘We heb-

ben hele goede herinneringen aan 

de banenmarkt vorig jaar, vandaar 

dat we ook dit jaar weer meedoen. 

Vorig jaar hadden we een mooie 

plek in het midden van Wijkrestau-

rant Bij de Tijd. Ik vond de ambi-

ance in Bij de Tijd erg prettig, de 

sfeer was goed. Al snel kwamen 

van verschillende kanten geïnte-

resseerden op ons af. We hadden 

meerdere vacatures waarvan we er 

één ter plekke hebben kunnen in-

vullen.’ Die match bleek een gou-

den match, want deze vrijwilligster 

paste erg goed bij de Wereldwinkel 

en de mensen die er werken.

Aanrader

Wim Zaal kan het collega vrijwil-

ligersorganisaties dan ook enkel 

aanraden om ook mee te doen aan 

de Vrijwilligersbanenmarkt. ‘Al-

lereerst omdat je een kans krijgt 

om vrijwilligers te werven en om 

je organisatie bij een breed pu-

bliek onder de aandacht te brengen. 

Daarnaast is het goed voor je net-

werk om in contact te komen met 

andere vrijwilligersorganisaties. 

We werken veel samen als vrijwil-

ligersorganisaties in onze gemeente 

en het is altijd goed als je mensen 

persoonlijk kent. We zijn er voor 

elkaar.’ [HvdB]

Vrijwilligersbanenmarkt

Biltse goede doelen en mensen, die deze initiatieven een 

warm hart toedragen, ontmoeten elkaar zaterdag 5 oktober 

tijdens de tweede Vrijwilligersbanenmarkt in De Bilt. 

Dat meedoen aan deze banenmarkt maatschappelijke 

organisaties veel oplevert, ondervond Wim Zaal van de 

Wereldwinkel in De Bilt: ‘Ik kan het iedereen aanraden om 

dit jaar langs te komen in Bij de Tijd.’

De Vrijwilligersbanenmarkt vindt 

aanstaande zaterdag 5 oktober 

plaats van 11.00 tot 13.00 uur 

in Wijkrestaurant Bij de Tijd in  

De Bilt. Toegang is gratis, kofie 
en thee staan voor klaar.

Bij de opening van de Vrijwilligersbanenmarkt in 2012 verlootte wethouder 

Herman Mittendorff zijn eigen inzet onder de deelnemende organisaties 

die resulteerde in een dagje theeschenken bij de wereldwinkel.

Tuinieren bij De Biltse Hof
Acht vrijwilligers van de gemeente De Bilt hebben donderdag 19 sep-

tember geholpen bij het opknappen van de tuinen van De Biltse Hof. 

In de ochtend werd er eerst kofie gedronken met de bewoners van De 
Biltse Hof. Daarna werden de plantenbakken onder handen genomen. 

Dit gebeurde samen met de bewoners en onder begeleiding van ver-

pleegkundigen van De Bilthuysen.

Onder het mom ‘Betrokken ben je samen’ toont de gemeente De Bilt 

haar maatschappelijke betrokkenheid. Dit jaar doen gebeurt dat door 

bewoners van De Bilthuysen te helpen bij uiteenlopende activiteiten. 

De medewerkers van de buitendienst hebben een vrijwillige bijdrage 

geleverd aan het opknappen van de tuin. Hierbij werden vooral de plan-

tenbakken onder handen genomen. Het geheel werd afgesloten met een 

gezellige lunch waarbij de vrijwilligers en de bewoners van De Biltse 

Hof zich het broodje kroket en de soep goed lieten smaken. 



Volg Mieka op VV
www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35
3738 GM Maartensdijk

Openingstijden:
woensdag 9.30 - 17.00 uur
donderdag 9.30 - 15.00 uur
vrijdag 9.30 - 18.00 uur
zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Kinderkledin�, (kraa�)cadeau� e� accessoire�
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 bij aankoop 

van een

winterjas

    ...een 
paar 

sokken 
gratis! 

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

Speculaastaartje
van € 6,25 

nu € 5,25
Rozijnen / 
Notenbol 

€ 4,50

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

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

DE NIEUWE

NAJAARS
COLLECTIE

NEEM ALVAST EEN VOORPROEFJE

OP WWW.NAGELFASHION.NL

KOM SNEL 
KIJKEN WAT 
BIJ U PAST!MET TROTS 

PRESENTEREN WIJ:

8 weken lang
vrijdag & zaterdag

20%
jubileumkorting
op alle drogisterijartikelen

hele week 20% korting
in de schoonheidssalon
-  behandelingen
-  producten
-  gel nagellak of
-   gel kunstnagels 

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

op geneesmiddelen, cadeaubonnen en lopende acties.

 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAA

JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JA

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

service voor ondernemers

Onbekend maakt onbemind ...

Doe er iets aan! 

Bel 0346 21 19 92

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Nathalie woont samen 
met haar geweldadige 
vriend Vincent. Om baby 
Robbie te beschermen 
slaat ze Vincent een gat in 
het hoofd. Daarna vlucht 
ze met de baby en al 
het zwarte geld. Vincent 
overleeft de klap en gaat 
Nathalie achterna.

Nu in de winkel

Thriller 3

Sinds kapper Hans studeert 

bij Wiskunde Aan Huis 

wordt er op niveau gebabbeld.

Nieuwsgierig? Bel 212455
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advertentie

Postkantoor

Han IJssennagger (Bilts Belang) 

en Gitta van Eick (CDA) stellen 

vragen over het voormalige post-

kantoor in Bilthoven. IJssennagger 

spreekt van een Biltse soap. ‘Bij 

de overdracht van het postkantoor 

blijkt sprake van asbestbesmetting. 

Het college toont geen daadkracht, 

maar spant tweemaal een kort ge-

ding aan. Tijdens de levering in juli 

blijkt er nog steeds een asbestbe-

smetting aanwezig en wordt de ei-

genaar belet het pand te betreden.’ 

IJssennagger vraagt of de wethou-

der in goed overleg bereid is met 

de ondernemer aan tafel te gaan zit-

ten, de benodigde vergunningen af 

te handelen en hem naar genoegen 

schadeloos te stellen.

Gitta van Eick (CDA) vraagt of het 

klopt dat de sanering niet goed is 

uitgevoerd en waarom dit nu nog 

steeds niet ter hand is genomen. 

Ook wil zij weten hoe het zit met 

een boete van 2.500 euro per dag 

die de gemeente moet betalen bij 

het in gebreke blijven van de sane-

ring. Ook zij vraagt het college op 

korte termijn met de koper tot een 

oplossing te komen.

Praten

Wethouder Bert Kamminga stelt 

dat de indruk is ontstaan dat de 

gemeente een pand heeft verkocht 

waar asbest inzat en geweigerd 

heeft dat te saneren. Daarbij wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen 

asbest en asbestbesmetting. ‘Na een 

lang voortraject is vorig jaar juni de 

koopovereenkomst gesloten in de 

staat waarin het pand zich bevond. 

Er was geen asbestbesmetting aan-

wezig. In december werd asbest-

besmetting geconstateerd en heeft 

de gemeente het pand gesloten. Bij 

een kort geding op 10 april dit jaar 

werden alle vorderingen afgewezen 

en herbevestigde de rechter de be-

palingen in de koopovereenkomst, 

op de asbestbesmetting na. Voor 

de sanering daarvan draaide de 

gemeente op voor de kosten.  We 

kwamen niet tot overeenstemming 

over de prijs van de sanering. Koper 

ging opnieuw naar de rechter en wij 

besloten de sanering zelf ter hand te 

nemen. Die was zo goed als klaar 

toen het tweede kort geding diende. 

De rechter wees opnieuw alle vor-

deringen af. Uiteindelijk heeft de 

levering op 25 juli plaatsgevonden. 

De  rechter heeft tot tweemaal toe 

alle vorderingen afgewezen.’ Kam-

minga stelt dat praten altijd kan, 

maar van een schikking geen spra-

ke kan zijn. ‘Er loopt een bouw-

vergunning die op de gebruikelijk 

wijze wordt afgehandeld.’  

Snelietsroute
Ebbe Rost van Tonningen (Bilts 

Belang) stelt dat er te laat is ge-

ïnformeerd over de snelietsroute 
Soestdijkseweg Zuid. Hij vraagt 

waarom er slecht gecommuniceerd 

wordt en wat de beïnvloedingsmo-

gelijkheden zijn voor bewoners-

groepen. Wethouder Ditewig stelt 

dat bewoners vanaf het eerste mo-

ment geïnformeerd zijn. Rost van 

Tonningen stelt vast dat keer op 

keer de basisregels voor beïnvloe-

ding die bewoners kunnen uitoefe-

nen worden overtreden. 

Dijckstate

Over ontwikkelingen bij Dijck-

state vraagt Anne Doedens (VVD) 

waarom alvorens aanpassingen uit 

te voeren niet eerst gekeken wordt 

naar leegstaande ruimten, zoals het 

voormalige gemeentehuis Maar-

tensdijk. Verder vraagt hij of het 

college bereid is zich in te zetten 

voor behoud van de functies van 

Dijckstate zoals deze ooit werden 

omschreven. 

Wethouder Herman Mittendorff 

vertelt dat Cordaan op korte termijn 

een bijeenkomst gaat organiseren 

over de plannen met Dijckstate. 

‘Huisartsen willen niet naar het 

oude gemeentehuis omdat ze het 

geen centrale plek vinden voor een 

huisartsenpost en hetzelfde  geldt 

ook voor de apotheek. U kunt van 

de zorgaanbieder niet verlangen dat 

zij een restaurant met veel verlies 

exploiteren. Ik wil niets anders dan 

dat er een servicecentrum is waar 

huisartsen zitten, een apotheek, 

Stichting Mens, een ontmoetings-

ruimte, een restaurant als het even 

kan, waar mensen kunnen inlopen 

en van waaruit zorg, voorzieningen 

en diensten op een goede manier 

in Maartensdijk kunnen worden  

geleverd.’

Raad langdurig in de weer met vragen
door Guus Geebel

Loopbus en SLOW naar 
Verkeerskundecongres 

door Henk van de Bunt 

De proef met de 3d-tekening op de weg (slow) in 
Maartensdijk en het daaruit geconstateerde effect en ‘De 
Loopbus’ zijn ingebracht op het op woensdag 6 november 

a.s. te houden Nationaal verkeerskundecongres in ‘s 
Hertogenbosch, waar bezoekers worden bijgepraat over 

de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. 

De inbreng van de Gemeente De Bilt kreeg als titel mee: ‘Kleinscha-

lïge gedragsmaatregelen smaken naar meer; relectïe op experïmentele 
gedragsmaatregelen in De Bilt’. De inhoud van de bijdrage wordt om-

schreven als: ‘Verkeersveiligheid rondom scholen en in woonwijken 

is een belangrijk thema binnen de gemeente De Bilt. Fysieke maatre-

gelen zijn niet altijd mogelijk of wenselijk. De gemeente De Bilt heeft 

in co-creatie een aantal experimentele gedragsmaatregelen uitgevoerd 

met het doel de verkeersveiligheid te vergroten. De Julianaschool in 

Bilthoven is daarbij gestart met de Loopbus. Leerlingen uit één woon-

wijk lopen elke woensdagochtend gezamenlijk naar school. Hiermee 

wordt de verkeersdruk in de schoolomgeving verminderd en worden 

de verkeersveiligheid en onderlinge sociale interactie bevorderd. In 

Maartensdijk is een 3d-tekening met het woord ‘SLOW’ op de weg 

aangebracht die automobilisten moet verleiden hun snelheid te vermin-

deren. Uit metingen blijkt dat zij hun snelheid met ongeveer 10% ver-

minderen’. 

Loopbus 
Leerlingen van de Julianaschool beproefden vorig jaar de eerste loop-

busroute van de gemeente. Aan de Koperwieklaan in Bilthoven staan 

vier loopbushaltes waar kinderen uit de buurt op een bepaalde tijd kun-

nen ‘instappen’ om naar school te gaan. Een loopbus is een groep kin-

deren die onder begeleiding van één of meerdere ouders twee aan twee 

naar school lopen. Het is een vaste route op loopafstand van de school. 

Kinderen kunnen op de route bij een loopbushalte ‘instappen’ en zo 

verder naar school lopen. Het project past in het Gemeentelijk Verkeer- 

en Vervoerplan (GWP). 

Slow 
Op de Dierenriem in Maartensdijk werd een kunstwerk met het woord 

SLOW aangebracht. Het is een 3 D-straattekening precies ter hoogte 

van de overgang van de 50 km/h zone naar de 30km/h zone. In het 

kader van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan wilde men weten 

of een straatlekening de snelheid omlaag kan brengen. Door klachten 

over de snelheid op de Dierenriem was men benieuwd naar het effect 

wanneer de overgang van 50 km/h naar 30 km/h beter wordt gemar-

keerd. In samenwerking met Planet Streetpainting, Remko van Schaik 

(ontwerper) en Ruben Poncia (uitvoering) werd een ontwerp gemaakt 

met als kern de langzamere snelheid te benadrukken. Voor en na het 

aanbrengen van de straattekening worden snelheidsmetingen verricht. 

Voor de automobilist leek het alsof de - thans weer verdwenen tekening 

- uit het wegdek opkwam. 

Overleg tijdens een schorsing

Inmiddels is Scholtens Groep door 

het college van B&W geselecteerd. 

Hierover en over de stand van za-

ken van de overige onderdelen 

van het project werd dinsdag 24 

september een druk bezochte info-

avond gehouden op het kantoor van 

Woonstichting SSW, Waterman 45 

te Bilthoven. 

Deze avond waren vertegenwoor-

digers van de gemeente, de Schol-

tens Groep, Woonstichting SSW en 

Antroz aanwezig. Bij diverse pane-

len vertelden zij over de stand van 

zaken van het project. Scholtens 

Groep is momenteel bezig met het 

uitwerken van een plan voor 12 wo-

ningen, waarvan zij het concept tij-

dens de avond toonden. Antroz en 

Woonstichting SSW beantwoord-

den vragen over het verpleeghuis 

en de buitenruimte en de gemeente 

over verkeersaspecten, planning en 

andere procesinformatie. [HvdB]

Inloopavond De Leijen Zuid
De afgelopen maanden heeft de gemeente gezocht naar een nieuwe ontwikkelaar voor het 
realiseren van woningen op de noordzijde van het maïsveld van project De Leijen Zuid. 

Grote belangstelling voor De Leijen Zuid.
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    Tennisbaan huren                   
per seizoen bij TV TOSS  

(tennispark Brandenburg) 
        
Bij Tennisvereniging TOSS bestaat de 
mogelijkheid om op een vaste tijd  ge-
durende het zomer– of winterseizoen 
of gedurende het  gehele jaar op         
contractbasis een baan te huren op        
haar tennispark Brandenburg. Hiermee 
heeft u op een vaste tijd gedurende de 
periode die u kiest een baan tot uw 
beschikking. 
 
Voor de contractprijzen: www.tv-toss.nl 

Tennispark Brandenburg beschikt 
over  drie in 2013 door TV TOSS 
aangelegde en van verlichting 
voorziene all weather banen, die 
gedurende het gehele jaar be-
speeld kunnen worden en over 
een (in 2012 vernieuwd) gezellig 
clubhuis met een groot overdekt 
en verwarmd terras.    

TV TOSS/Tennispark Brandenburg                               
Talinglaan 8               
3721 EA Bilthoven 

Senioren 
wandelingen
In deze gemeente is 

een actieve senioren

wandelgroep, die elke 

woensdag een wande

ling organiseert. In 

principe is er elke 1e 

en 3e woensdag van 

de maand een korte 

wandeling van 8 à 9 

kilometer. De 2e en 

4e woensdag van de 

maand is er een lange 

wandeling van 10 à 15 

kilometer. 

Er wordt om 10.00 

uur verzameld bij 

Wijkrestaurant Bij de 

Tijd, Prof. P.J.W. De-

beyeweg 1 te De Bilt, 

vanwaar met auto’s 

wordt vertrokken naar 

het beginpunt van de 

wandeling. De aanrij-

route is hoogstens 50 

kilometer. Degenen die 

meerijden betalen een 

bijdrage in de benzi-

nekosten. Als er een 5e 

woensdag in de maand 

is wandelt men wat 

verder weg en maakt 

men eventueel gebruik 

van het openbaar ver-

voer. Eén keer per jaar 

in het voorjaar wordt er 

een tweedaagse wan-

delreis georganiseerd. 

De wandelingen gaan 

altijd door. 

Aanmelden voor de 

wandelingen is niet 

nodig, afmelden ook 

niet. Er wordt een jaar-

lijkse bijdrage van 6 

euro ter bestrijding van 

gemaakte kosten ge-

vraagd. 

Meer info bij 

Wim Sanders, 

tel. 030 2203429, 

Ab van den Dolder, 

tel. 030 2200728 of 

Steven Roskott, 

tel. 030 2204633.

Wandelen op 
Beerschoten

Op zondag 6 oktober 

organiseert Utrechts 

Landschap een wan-

deling op Landgoed 

Beerschoten. Land-

goed Beerschoten in 

De Bilt behoort tot de 

mooiste landgoederen 

van de Utrechtse Heu-

velrug. In het gebied 

komen reeën, de das, 

de vos en vele vogels 

voor zoals de raaf. Tij-

dens deze wandeling 

vertelt de gids over de 

rijke historie van dit 

landgoed. De wande-

ling duurt ca. 1,5 uur. 

Start vanuit Paviljoen 

Beerschoten, gelegen 

aan de Holle Bilt 6 (ge-

legen aan de achterkant 

van Hotel De Biltsche 

Hoek). 

Vertrektijd 14.00 uur. 

Vooraf aanmelden is 

niet nodig en deelname 

is gratis.

Bezoek één van onze filialen:

Bilthoven Julianalaan 6 B  |  Tel.: 030-228 28 94

Soest Soesterbergsestraat 53  |  Tel.: 035-601 20 50

Zeist Slotlaan 48  |  Tel.: 030-636 09 27

Email: info@edelgebak.nl

Internet: www.edelgebak.nl

Facebook:  www.facebook.com/Edelgebak

Twitter:  @Edelgebak

Herfst lekkernij
samen met een

brosse Speculaasbrok

Lubecker marsepein boorde vol Spaanse

amandelen. Eikels gevuld met room 

karamel, eerlijke chocolade,

te lekker om op te noemen.

Uit eigen 

chocolaterie/

patisserie

en dat

proef je!

Van € 11,15
voor

€ 6,95

Geldig van
dinsdag
1 oktober
tot zaterdag
12 oktober!

OPEN HUIS zaterdag 5 oktober 
van 11.00 tot 15.00 uur.
Kom rustig een kijkje nemen bij de volgende woningen:

- Herenweg 74 te Breukeleveen   € 975.000,-- k.k.*

- Koningin Wilhelminaweg 381 te Groenekan   € 640.000,-- k.k.*

- Klokjeslaan 79 te Maarssen   € 255.000,-- k.k.
- Zwanenkamp 567 te Maarssen   € 234.567,-- k.k.

- Distelvink 19 te Maartensdijk   € 249.000,-- k.k.*
- Havikskruid 6 te Maartensdijk   € 465.000,-- k.k.
- Molenweg 7 te Maartensdijk   € 330.000,-- k.k.*
- Nachtegaallaan 15 te Maartensdijk   € 297.500,-- k.k.*
- Patrijslaan 13 te Maartensdijk   € 335.000,-- k.k.
- Reigersbek 25 te Maartensdijk  € 319.000,-- k.k.

- Westbroekse Binnenweg 30B te Tienhoven  € 649.000,-- k.k.*
- Westbroekse Binnenweg 30A-C34 te Tienhoven  € 165.000,-- k.k.
- Westbroekse Binnenweg 72B-C24 te Tienhoven   € 165.000,-- k.k.
- Westbroekse Binnenweg 72B-C58 te Tienhoven  € 129.000,-- k.k.
- Westbroekse Binnenweg 72B-C86 te Tienhoven  € 169.000,-- k.k.
- Westbroekse Binnenweg 72B-C102 te Tienhoven  € 109.000,-- k.k.

- Lumbresstraat 13 te Utrecht   € 249.000,-- k.k.

- Doctor Welfferweg 32 te Westbroek   € 419.000,-- k.k.*
- Kerkdijk 98 te Westbroek   € 499.000,-- k.k.*

* let op de woningen met een prijsverlaging!

M.A. de Ruyterstraat 54 | 3601 TH  Maarssen

T 0346 281444 | 06 36142989

E info@kvdwmakelaardij.nl

www.kvdwmakelaardij.nl

Looydijk 78  |  3732 VG  De Bilt  |  030-2210002

Weekend AANBIEDING

3 kleurige heide
3,95 p/st.      2 voor 5,95 

alleen geldig op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober

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)
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Kinderboekenweek 2013 
Een middag met… Enne Koens (6 t/m 9 jaar) 
Op zaterdag 5 oktober (15.00-16.00u) komt Enne Koens 
voorlezen uit haar gloednieuwe kinderboek Sammie en opa,
een ontroerend en grappig verhaal over de bijzondere band
tussen een kleinzoon en zijn fantasievolle grootvader. Wees erbij!
★★★★✩ IN DE VOLSKRANT!

Een middag met…  Marjet Huiberts (4 t/m 7 jaar)

Op woensdag 9 oktober (15.00-16.00u) bezoekt Marjet Huiberts
de boekwinkel. Zij is de schrijfster van o.a. de spannende 
prentenboeken Aadje Piraatje en Ridder Florian. 
Met herkenbare verhaaltjes voor jongens én meisjes. 

Bouwman Boeken  |  Hessenweg 168  |  3731 JN De Bilt

www.bouwmanboeken.nl

advertentie

Dudoklezing in 
Bilthovense Boekhandel

door Henk van de Bunt

In de Bilthovense Boekhandel hield de Bilthovense kunsthistorica Korine Hazelzet op 

18 september jl. voor een goed gevulde zaal een lezing over dit architectonisch erfgoed. 

Aan de Julianalaan bij station Bilt-

hoven ligt een complex van Dudok 

uit de jaren vijftig van de vorige 

eeuw. Algemeen bekend is dat de 

Julianalat van deze beroemde ar-
chitect is, maar minder bekend is 

dat ook het lage deel, waarin nu 

de Bilthovense Boekhandel is ge-

vestigd en dat in het kader van het 

Masterplan Centrum Bilthoven met 

afbraak wordt bedreigd, eveneens 

door Dudok is ontworpen. 

Lezing

Korine Hazelzet (1949) is geboren 
en getogen in Utrecht en woont 

sinds 1974 in Bilthoven. Zij stu-

deerde kunstgeschiedenis aan de 

universiteiten van Amsterdam en 

Utrecht en promoveerde aan de 

Vrije Universiteit. In de Biltse Grift 

van december 2012 publiceerde zij 

een artikel Dudok in De Bilt. De 

lezing was een uitnodiging om dit 
architectonisch erfgoed eens goed 

te bekijken. Hazelzet zette het Ju-

lianacomplex in het kader van het 

naoorlogse oeuvre van Dudok, dat 

steeds meer waardering en bescher-

ming krijgt. Vergelijkbare com-

plexen in Hilversum, Bussum en 

Amstelveen passeerden de revue, 

waarbij ook werd gekeken naar za-

ken als setting en uitstraling, staat 

van onderhoud, kleurgebruik en 

omringende tuinaanleg. 

Zwarte doos

Het is inmiddels overduidelijk dat 

velen de huidige situatie m.b.t. de 

‘zwarte doos’ het liefst gehand-

haafd zien en de groep voorstan-

ders is breed samengesteld uit de 

huidige gebruikers, de bewoners 

van de Dudoklat, omwonenden 
en Dudokaanhangers. Korine Ha-

zelzet: ‘Dit is architectuur waar we 
zuinig op moeten zijn. Het complex 
aan de Julianalaan bij station Bilt-

hoven kwam tot stand tussen 1955 

en 1960. Het ademt de lichte, opge-

wekte sfeer van de Wederopbouw, 

een tijd waarin met schaarse mid-

delen veel en praktisch gebouwd 

moest worden. Maar voor alles 

heeft Dudok ten zeerste rekening 
gehouden met de plek waar het 

complex ligt. Het lage stationsge-

bouw kreeg een lage tegenhanger 

in de ‘zwarte doos’. Destijds was 
in dit met zwart geglazuurde bak-

steen beklede winkelpand een van 

de eerste supermarkten van Albert 

Heijn gevestigd en was in het sou-

terrain een ietsenkelder, een nut-
tige functie dus. Maar niet alleen 

functionaliteit stonden architect en 

opdrachtgever voor ogen. Volgens 

de aanvrage van de bouwvergun-

ning moest het hele latcomplex, 
dat schuin tegenover het station zou 
komen te liggen, aan het centrum 

van Bilthoven ‘een voornaam aan-

zien’ geven. Door het verspringen 
van de gevels van de verschillende 

blokken en de ritmische afwisse-

ling van ramen en balkons moest 

een ‘waardige bebouwing’ wor-

den geschapen. In dit historische 

perspectief zal gemeente er goed 
aan doen het bijzondere Dudok-

complex in zijn geheel te bewaren 
en het te ontzien bij de ontwikke-

ling van nieuwe bouwplannen’. De 
vereniging van eigenaren is zich al 
bewust van de historische waarde 

van de lat bij het onderhoud en on-

derhoudt ook de authentiek aange-

legde voortuin voorbeeldig.’

Korine Hazelzet tijdens haar lezing in de Bilthovense Boekhandel: 

Betrokken partijen doen er goed aan het bijzondere Dudokcomplex in zijn 

geheel te bewaren’ (foto Guus Geebel).

Laatste week
tentoonstelling

De Historische Kring d’Oude School uit De Bilt en de Historische Ver-
eniging Maartensdijk hebben de tentoonstelling ‘900 jaar De Bilt in 

beeld’ over de geschiedenis van de gemeente De Bilt samengesteld. 
Afgelopen maandag bezochten de basisschoolleerlingen Jeroen, Jesse, 
Anouschka en Kirsten deze laatste halte van de reizende tentoonstel-
ling in wijkrestaurant Bij de Tijd in Weltevreden waar deze nog tot 
5 oktober a.s. is te zien. Liesbeth 
Dumée, Hans de Groot en Marcel 

Jansen van de organiserende ver-

enigingen beantwoordden al hun 

vragen. [HvdB]

Een bezoekje aan de tentoonstelling kan alleen deze week nog.

Donatie voor nieuwe 
BoodschappenPlusBus

door Marijke Drieenhuizen

De BoodschappenPlusBus rijdt alweer zeseneenhalf jaar in de gemeente De Bilt en is aan 

vervanging toe. Maandag 30 september j.l. ontving de Stichting Mens via het Nationaal 

Ouderen Fonds maar van Nationale Nederlanden een cheque ter waarde van 2.500 euro. 

De BoodschappenPlusBus biedt se-

nioren begeleiding bij het doen van 

boodschappen. De mensen worden 

thuis opgehaald, men wordt indien 

gewenst, geholpen in de winkel, 

vaak wordt er nog een kopje kof-

ie genuttigd waarna iedereen weer 
naar huis wordt gebracht. In de bus 

is ook plaats voor rolstoelen en rol-

lators. Deze voorziening kost 3,50 
euro per keer. Daarnaast worden er 

ook wekelijks uitjes gemaakt met 

de BoodschappenPlusBus. Deze 
maand staan bijvoorbeeld het Rijks-

museum, Tuincentrum ´t Vaarder-

hoogt, een rondrit Utrechtse Heu-

velrug en Artis op het programma. 

Bij minimaal vier deelnemers gaat 

het uitje door. De bijdrage is bij deze 
uitjes gebaseerd op de kostprijs.

BoodschappenPlusBus

Ruim zes jaar geleden werd de eer-
ste BoodschappenPlusBus feestelijk 

in gebruik genomen. Iedereen was 

enthousiast, de bus was mooi. Nu is 

deze bus nodig aan vervanging toe. 
De nieuwe bus is inmiddels besteld 

en wordt nog dit jaar afgeleverd. 

Ruim 400 klanten hebben zich in-

middels aangemeld om gebruik te 

kunnen maken van de Boodschap-

penPlusBus. Zij krijgen maande-

lijks het programma toegestuurd. 

Bij het opstellen van het maandpro-

gramma wordt rekening gehouden 

met de wensen van de klanten. Zo 
staat deze maand ook een bezoek 
gepland aan de nieuwe supermarkt 

Hoogvliet in Bilthoven, naast na-

tuurlijk de gebruikelijke ritten naar 

de Hessenweg, AH in De Bilt, Bilt-

hoven en Den Dolder, de markt op 

de Planetenlaan en de winkels op 

het Maertensplein in Maartensdijk. 

Vijf vrijwillige chauffeurs en be-

geleiders verzorgen de ritten, Bea 
Alma coordineert alles namens de 

Stichting Mens.

Nieuwe bus

Bea Alma is al langere tijd be-

zig om voldoende geld bijeen te 
brengen voor een nieuwe bus. Zo 
heeft zij van de onlangs opgeheven 
Stichting Vrienden van de SWOM 
het resterende geld ontvangen. Ook 
de plaatselijke ondernemers kun-

nen de bus sponsoren middels een 

naamsvermelding op de bus. De 

cheque van 2.500 euro van Nati-

onale Nederlanden gaf het beslis-

sende zetje om over de gaan tot de 
aanschaf. Direkteur Jan Romme 

van het Nationaal Ouderen Fonds is 
zelf woonachtig in de gemeente De 
Bilt en zegt blij te zijn dat de bus 
echt voorziet in een behoefte. ´Er 
rijden inmiddels 70 bussen in Ne-

derland en de planning is dat er elk 

jaar 10 bijkomen. Het is goed voor 

de sociale contacten als senioren el-

kaar ontmoeten in de bus´. Evelien 
Ribbens, directeur Stichting Mens, 
vertelt blij te zijn dat de nieuwe bus 
besteld is. ´Er wordt link bezui-
nigd op vervoer door het Rijk maar 

ook gemeenten moeten bezuinigen. 
Met dit soort initiatieven blijft het 

mogelijk dat mensen die niet meer 

zelfstandig de deur uit kunnen toch 
kunnen meedoen´. Coordinator Bea 

Alma: ‘De mensen die ik spreek zijn 
blij met de BoodschappenPlusBus. 

Ze kunnen nu toch zelf boodschap-

pen doen, want hoe aardig het ook 

is van de buurvrouw of de kinderen 

die best wel boodschappen zouden 
willen doen, zelf alles uitzoeken is 
ijner. Als er nu iemand komt heb-

ben ze gewoon wat lekkers in huis 
en kunnen ze hun tijd besteden aan 
gezellig samenzijn’. Ook vertelt 
ze dat de gesprekken die ontstaan 
waardevol zijn. ‘De senioren be-

grijpen elkaar’. 

Meer informatie

Bea Alma komt graag in contact 

met mensen die zich aanbieden als 
chauffeur of vrijwilliger. Voor meer 

informatie, ook voor nieuwe klan-

ten, is zij bereikbaar op maandag, 
donderdag en vrijdag van 9.00 tot 

12.00 uur in het Servicecentrum 
Maartensdijk of telefonsich via 

0346 21 41 61.

Wendela Stroobos van Nationale 

Nederlanden overhandigt in het 

bijzijn van Jan Romme, directeur 

van het Nationaal Ouderen Fonds, 

de cheque aan Bea Alma.



Belangrijke winst voor 
koploper Tweemaal Zes

De korfballers van Tweemaal Zes wonnen zaterdag de lastige uitwedstrijd bij ZKV. 

Daarmee blijft de Maartensdijkse overgangsklasser gedeeld koploper.

‘ZKV is een lastige ploeg. Ze spe-

len fysiek, leggen veel power in 

hun spel. Zo’n wedstrijd win je 

niet zomaar’, wist trainer Eric Ge-

ijtenbeek. In de eerste helft bood 

de thuisploeg goed verweer, maar 

na de rust bleek de kwaliteit van 

TZ doorslaggevend. ZKV speelde 

vaak op het randje. De arbiter van 

dienst was niet gediend van het 

fysieke optreden, het gevolg was 

dat de leidsman vaak naar de stip 

wees. Niettemin had TZ het voor 

de pauze lastig. Halfweg leidde de 

thuisploeg met 8-7.

Surplus

Toch was de stemming in de TZ-

kleedkamer positief. Geijtenbeek 

wees er op dat ZKV op hun maxi-

mum speelden en dat het surplus 

van kwaliteit in de resterende tijd 

voldoende zou moeten zijn voor 

een nieuwe overwinning. De 

oefenmeester kreeg gelijk, TZ 

sloeg rustig spelend een gat van 

zeven doelpunten. Geijtenbeek: 

‘Er was meer dreiging van onze 

kant, zowel vanuit het schot als 

de doorbraak. Dat bracht de ken-

tering in de wedstrijd’. Toen TZ 

wat gas terug nam, kwam ZKV 

nog gevaarlijk terug tot twee tref-

fers. De winst kwam echter niet 

meer in gevaar, met 20-17 had 

de ploeg weer twee punten in de 

pocket.

Tien

TZ handhaaft door de winst de 

gedeelde koppositie. Een prima 

resultaat in deze poule met ze-

ker zes gelijkwaardige ploegen. 

Maarten van Brenk was zaterdag 

wederom de gevierde man, hij 

scoorde in totaal tien keer.

Het Y – Brandenburg 10-10
De 1e wedstrijd in de waterpolocom-

petitie 2013-2104 van de Heren van 

Brandenburg na de degradatie van vo-

rig jaar in de 1e klasse tegen ’t Y uit 

Amsterdam eindigde in een zwaarbe-

vochten 10-10. Het vernieuwde jonge 

team – gemiddelde leeftijd nog geen 

22,5 jaar – startte goed in deze vooraf 

als moeilijk ingeschatte uitwedstrijd. 

Na 1 periode stond het 1-2 in het voor-

deel van Brandenburg. Ook werd nog 

een strafworp gemist. Na de 2 periodes 

stond het 3-3 waarbij Brandenburg de 

vele man- meer situaties niet in doel-

punten kon omzetten.

‘t Y kwam in de 3e periode goed terug 

en nam een voorsprong van 5-3 vooral 

door de sterke midvoor. Brandenburg 

herstelde zich en nam zelfs 2 seconden 

voor het einde van de 3e periode een 

6-7 voorsprong. Dit kon helaas niet 

lang vastgehouden geworden en ’t Y 

zette de achterstand om in een 10-8 

voorsprong maar het jonge Branden-

burg knokte zich terug tot een 10 -10 

eindstand. Een uitslag waarin de bei-

de coaches zich goed konden vinden. 

Coach Harold van de Werve vond dat 

Brandenburg in de 1e en 2e periode af-

stand had moeten nemen maar was wel 

blij dat het team zich in de 4e periode 

goed terug vocht in de wedstrijd. 

Judokan
Afgelopen zaterdag 

hebben Suzanne Schaap 

en Cas Alderhout van 

Judovereniging Judo-

kan te Maartensdijk 

meegedaan aan het 

Instaptoernooi van de 

Judobond Nederland te 

Utrecht.

Suzanne doet nog niet 

zo lang mee, maar 

scoorde toch 20 pun-

ten, waardoor haar to-

taal aantal punten op 78 

kwam te staan. Cas is 

wat meer geroutineerd. 

Hij had in totaal al 228 

punten en scoorde er 

31 bij. Bij 250 punten 

is het einde oefening en 

mag hij niet meer mee 

doen aan een dergelijk 

toernooi. Hij behaalde 

wel de JBN standaard, 

die hij nu met trots kan 

bewonderen.

Marije Hartman - ook 

een judoka bij Judo-

kan - moest op dit 

toernooi examen doen 

voor judoscheidsrech-

ter. Zij slaagde met 

vlag en wimpel en is 

nu oficieel jeugd-judo-
scheidsrechter. Zij mag 

nu allerlei wedstrijden 

arbitreren tot de leeftijd 

van 12 jaar. 

(John Jansen).

Hessenweg 173-175, De Bilt

030 - 2201879

www.robvaneck.nl

Collier C50 Diamant 0,20 crt. € 799,-

Oorknoppen OK50 Diamant 0,14 crt. € 312,-

Ring R50 Diamant 0,14 crt. € 287,-

Eerste gehalte zilver in combinatie met Diamant.

Setprijs

 € 699,-

5 oktober 2013
11.00 - 13.00 uur
Wijkrestaurant Bij de Tijd
Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1, 3731 MA De Bilt

www.vrijwilliginactiedebilt.nl
onderdeel van MENS De Bilt

Banenmarkt
voor vrijwilligers

Wiskunde Aan Huis biedt zowel individuele bijles 

als bijles in groepjes voor wiskunde op alle niveaus 

van de middelbare school bij de leerling thuis. 

Voordelen:

•  Geen vestiging waardoor de kosten en prijzen laag zijn.

•  Uw zoon of dochter hoeft niet de deur uit.

•  U kunt proi teren van een sterk gereduceerd

tarief bij bijles met vrienden of vriendinnen.

•  Bij Wiskunde Aan Huis betaalt u geen inschrijfgeld.

Wiskunde Aan Huis 

komt bij u thuis in:

Bilthoven

Bosch & Duin

De Bilt

Den Dolder

Groenekan

Hollandsche Rading

Lage Vuursche

Maartensdijk

Westbroek

Neem contact op 

voor een kosteloos 

en geheel vrijblijvend 

kennismakings-

gesprek.

KENNISMAKINGSAANBIEDING
20% korting over de eerste 3 maanden

info@wiskundeaanhuis.nl

www.wiskundeaanhuis.nl

06-23711480

Wiskunde Aan Huis

NU= het ideale moment!!

De lange zomerperiode heeft 
de grond in uw tuin flink opge-
warmd en de regen van de laat-
ste weken heeft daar in ruime 
mate vocht aan toegevoegd. 
IDEALE omstandigheden om 
planten en heesters in de grond 

te zetten. Wij maken die 
omstandigheden 

nóg gunstiger 
met forse prijs-
verlagingen.

25% kassakorting 
op ALLE vaste planten in vierkante potmaat 

9x9 en 11x11 cm

50% kassakorting 
op diverse heesters uit onze grote collectie

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

Aanbiedingen geldig t/m 
dinsdag 9 oktober
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Zomer feestelijk uitgeluid
door Marijke Drieenhuizen

Tweeëntwintig senioren hadden zich, op uitnodiging van het team restaurant en dagverzorging 

Cordaan in Maartensdijk, aangemeld om gezamenlijk en met accordeonmuziek de zomer 

vaarwel te zeggen. Het eerste lied, gespeeld door Roelof Kuipers, was dan ook 

zeer toepasselijk - ’t Is weer voorbij die mooie zomer -. 

Steeds meer mensen wonen, al 

dan niet op wens van zichzelf of 

het Rijk, langer in hun eigen huis. 

Die vertrouwde omgeving is hen 

veel waard. Niet altijd is dat langer 

thuiswonen ook zonder ongemak-

ken. Het wordt moeilijker om een 

zinvolle invulling van de dag te 

realiseren. Vereenzamen of te veel 

vragen van hun vaak ook al oudere 

partner maakt dan dat enige hulp 

welkom is. Dagverzorging biedt die 

senioren de mogelijkheid om weer 

structuur aan te brengen in hun le-

ven, daarnaast is het een plek om 

anderen te ontmoeten, maar boven-

al biedt het de deelnemers een ijne 
dag met wisselende activiteiten. 

Tussen de middag kan een warme 

maaltijd worden genuttigd van het 

restaurant Maertenshoek en zo no-

dig kan er ook even gerust worden. 

Het vervoer van en naar de Dagver-

zorging kan worden geregeld. Voor 

het gebruik van deze voorziening is 

wel een indicatie van het Centrum 

Indicatiestelling Zorg nodig. De 

mensen bij Cordaan kunnen daarbij 

helpen.

Sociaal en betrokken

Nanny Jongerius en Joke Peek 

zijn, namens respectievelijk het 

team restaurant en dagverzorging 

Cordaan, samen opgetrokken om 

de senioren weer eens wat anders 

aan te bieden. Iedereen werd ge-

zellig welkom geheten. ‘Welkom 

mevrouw - , u wilt zeker graag 

achterin zitten, we hebben een 

mooie plaats voor u gereserveerd’. 

Kofie en thee met een cakerolle-

tje volgde snel. Later gevolgd door 

een drankje met bittergarnituur. Op 

tafel stonden chocolaatjes. Door 

Nanny Jongerius zelf neergezet 

omdat ze met echtgenoot voor een 

half jaar vertrekt naar Australië 

om o.a. op bezoek te gaan bij hun 

dochters. Joke Peek is duidelijk: 

‘Veel mensen willen graag oud 

worden in hun eigen omgeving, 

maar het wordt wel steeds moei-

lijker om dan ook sociaal mee te 

kunnen blijven doen. Maar juist 

dat sociale is zo belangrijk. Onze 

activiteiten lopen uiteen, de ene 

keer is het culinair en maken we 

bijvoorbeeld verse bowl, de andere 

keer draait het om beweging, mu-

ziek, bezinning of zijn we creatief 

bezig. Hier delen mensen tussen de 

activiteiten door lief en leed, dat is 

mooi, dat is goed’.

Open middag

Vanaf oktober wordt er op de laatste 

woensdag van de maand een Open 

middag gehouden voor iedereen 

die wil kijken bij de dagopvang. 

Woensdag 30 oktober is de eerste 

keer. Van 14.00 tot 15.30 uur kan 

men gezamenlijk bloemschikken. 

Mensen die mee willen doen hoe-

ven geen indicatie te hebben voor 

dagverzorging. Het vervoer kan ge-

regeld worden, de kosten zijn 2,50 

euro en dat is inclusief bloemen, 

kofie en thee. Aanmelden is, i.v.m. 
de inkoop van de bloemen, gewenst 

(0346 217300)

Onder begeleiding van de 

accordeon namen ouderen afscheid 

van de zomer.

Barbecue voor de 
vrijwilligers

Donderdag 12 september was er bij De Bremhorst een barbecue voor 

de vrijwilligers als blijk van waardering voor hun inzet. Gelukkig zaten 

de weergoden mee, de voorspellingen waren erg slecht, maar tijdens de 

barbecue was het gelukkig droog. Medewerkers hebben de vrijwilligers 

verwend met lekker vlees, patat en een lekkere drankje.

(Joke Ruiter)

Tijdens de avond werden vrijwilligers en medewerkers verrast door een 

vrijwilliger die een lied over De Bremhorst had gemaakt.

Bram Hund winnaar 
bij midgetgolf

Voor de 43ste keer werd bij Midgetgolf Bilthoven aan de 

Julianalaan het senioren midgetgolftoernooi gehouden 

in samenwerking met MENS De Bilt. Na aloop reikte 
wethouder Herman Mittendorff ook dit jaar de prijzen uit. 

Het senioren midgetgolftoernooi werd gespeeld onder gunstige weers-

omstandigheden over 2 rondjes van 18 banen. Toernooiwinnaar werd 

Maartensdijker Bram Hund, die daardoor in het bezit kwam van de 

wisselbeker. Als beste dame (3de) ontving Nel Kragting dit kleinood 

bij de dames. Extra prijzen, in de vorm van tegoedbonnen voor de 

midgetgolfbaan en lesjes wijn, werden geschonken door `Midgetgolf 
Bilthoven` en het er naast gelegen Restaurant `Bistro In Den Vollen 
Potvisch’. Deze werden in ontvangst genomen door Jaap Noorlander 

(meeste banen in 1 slag gespeeld) en (de aanmoedigingsprijs) werd uit-

gereikt aan Ans Prins en Frans van Zoest. Kees Niebeek (79 slagen) en 

Lenie de Quant (80 slagen) werden tenslotte vierde en vijfde. [HvdB]

Wethouder Herman Mittendorff (uiterst links) en (daarnaast) eigenaar 

Erik Polders met alle deelnemers incl. eindwinnaar Bram Hund 

(achterste rij rechts). [foto: Reyn Schuurman]

Parkinson Café Bilthoven
Maandag 7 oktober is het Parkinson Café in de Koperzaal van Zorgcentrum De Koperwiek, 

Koperwieklaan 3 in Bilthoven weer open. Mensen met de ziekte van Parkinson, mantelzorgers/

familie en belangstellenden zijn van 14.30 uur tot 16.00 uur van harte welkom. 

Het thema van deze middag is: 

Welke therapie is het meest ge-

schikt voor mij? Zorgverleners die 

de basisscholing over de ziekte 

van Parkinson hebben gevolgd en 

aangesloten zijn bij het Parkinson-

Net zullen zich presenteren. De 

disciplines diëtist, ergotherapeut, 

fysiotherapeut, logopedist en psy-

choloog zullen groepsgewijs vertel-

len welke behandelingen mogelijk 

zijn. Ook kunnen er vragen gesteld 

worden. Men hoeft zich niet van te-

voren aan te melden. De toegang is 

gratis, maar een vrijwillige bijdrage 

wordt zeer op prijs gesteld. Vooraf 

aan deze bijeenkomst is er vanaf 

13.30 tot 14.00 uur een inloop met 

informatie voor degenen die meer 

over de ziekte van Parkinson willen 

weten. 

Info bij Ankie van Dam, 

tel. 0346-211814 of 

per e-mail b.van.dam@hetnet.nl

Fietstocht in Coesfeld

Eind september was er de jaar-

lijkse ietstocht in Coesfeld met 
22 deelnemers. Na het ontbijt in 

de ‘Pulverturm’ van de historische 

vereniging vertrok het gezelschap 

via een spoorpad naar Darfeld. 

Daar waren vooral de Biltse iet-
sers onder de indruk van de in-

zet van de vrijwilligers voor het 

behoud van het stationsgebouw 

en de aanleg van een generatie-

park. Daarna werd de bron van de 

Vecht, die in Zwolle eindigt, en de 

waterburcht Darfeld opgezocht. 

Weer terug in de ‘Pulverturm’ 

stond een maaltijd klaar. 

(Meep van Kampen)

Het zonnige weer en de ijne contacten tussen de Biltse en Coesfeldse 
deelnemers maakter het tot een zeer geslaagde dag.
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Verwarrende 
handelsnaam 

De Handelsnaamwet bepaalt dat het verboden 

is om een handelsnaam te voeren die reeds 

door een andere onderneming wordt gebruikt 

of daarvan slechts in geringe mate afwijkt.

Van belang is ook, welke ondernemer de 

oudste rechten heeft op de naam. De Han-

delsnaamwet bepaalt verder dat het verboden 

kan worden om een handelsnaam te voeren, 

indien door het gebruik van de beide handels-

namen en de aard van de werkzaamheden er 

verwarring bij het publiek tussen de onderne-

mingen te duchten is.

De problemen ontstaan daar, waar de ver-

schillende ondernemingen in dezelfde regio 

zijn gevestigd en zich bovendien richten op 

nagenoeg dezelfde werkzaamheden.

Bij een conlict verdient het aanbeveling om 
in goed overleg tot een acceptabele oplossing 

te komen voor beide partijen. Het komt re-

gelmatig voor dat één der partijen een relatief 

jonge onderneming is die nog weinig con-

tacten heeft opgebouwd en om die reden vrij 

eenvoudig haar handelsnaam kan wijzigen. 

Daarnaast moet men natuurlijk steeds in het 

oog houden of er verwarring te duchten is bij 

het publiek.

Samenvattend. Bij onenigheid over het ge-

bruik van een handelsnaam is het van belang 

waar de verschillende ondernemingen zijn 

gevestigd, welke werkzaamheden zij ont-

plooien en of er ten gevolge hiervan verwar-

ring te duchten is bij het publiek.

Mr J.E. Braak

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Boekpresentatie

Zaterdag 21 september was de feestelijke 

presentatie van het boek Doolhof, de slalom van 

mijn jeugd van Bilthovenaar Rien Grifioen in 
de Bilthovense Boekhandel. In zijn boek neemt 

hij plaats als toeschouwer en herbeleeft zo zijn 

eigen leven. Dat biedt de schrijver uiteindelijk de 

vrijheid om het doolhof van zijn jeugd te kunnen 

verlaten. Er was ruime belangstelling. Uitgever 

en neef Martijn M.M. Grifioen presenteerde 
de debuut-schrijver, die daarna voorlas uit zijn 

werk en desgewenst zijn boek signeerde. 

[HvdB].

Voor meer informatie en/of inschrijving van uw kind voor de diverse vormen van opvang bezoek dan onze website; 

www.kinderopvang-debilt.nl of stuur een mail naar planning@kinderopvang-debilt.nl.

Peuterarrangementen 
bij Kinderopvang De Bilt
Kinderopvang De Bilt neemt een groot deel van de opvang van 

de voor- en vroegschoolse peutereducatie voor haar rekening. 

Een mooie gelegenheid om een combinatie te maken met 

halve dagopvang voor peuters vanaf twee jaar, zogeheten 

 peuter ar rangementen. Feitelijk een combinatie van de 

‘ouderwetse’  peuterspeelzaal met dagopvang. 

Voor- en vroegschoolse educatie betekent dat er meer individueel en 
ontwikkelingsgericht gewerkt wordt. Gericht bezig zijn met de ontwikkeling van 
kinderen is een wezenlijk en uitermate belangrijk onderdeel van kinderopvang. 
Het idee dat er in een peuterspeelzaal al spelend geleerd wordt en in de 
kinderopvang slechts wordt opgevangen is achterhaald.

Ontwikkelingsgericht 
Met behulp van een speciaal hiervoor ontworpen programma, Uk en Puk, wordt 
aandacht besteed aan de ontwikkeling van kinderen. 
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan:
•	Taal-	en	spraakontwikkeling
•		Rekenprikkels:	Meten	(passen	de	schoenen?),	ruimtelijke	oriëntatie	(waar	
vallen	de	snippers?)	en	cijferen	(hoeveel	cadeautjes	zijn	het?)

•		Sociaal	emotionele	ontwikkeling:	Kinderen	leren	om	te	gaan	met	zichzelf	en	
anderen. De activiteiten stimuleren om te vertellen, keuzes te maken, elkaar te 
helpen. 

•		Motorische-	en	zintuiglijke	ontwikkeling:	De	activiteiten	helpen	kinderen	soms	
met speciale motorische activiteiten te ontwikkelen, vaak als onderdeel van de 
gewone dagelijkse routine. En ze worden bewust gemaakt door het stellen van 
gerichte vragen. 

Er wordt gewerkt aan de hand van aansprekende thema’s, die de medewerkers 
naar eigen inzicht op meerdere niveaus kunnen uitwerken, zo bedienen we én 
die kinderen die nog een extra steuntje in de rug nodig hebben, én zeker ook die 
kinderen die van huis uit al zeer taalrijk worden opgevoed. 

Locaties
Deze	peuterarrangementen	worden	geboden	op	Kinderdagverblijf	De	Welpen,	
Kinderdagverblijf	De	Steenuiltjes	en	Peuteropvang	De	Regenboog.
Iedere locatie biedt diverse opvangmogelijkheden aan. 
Kijk	voor	meer	informatie	op	www.kinderopvang-debilt.nl	of	bel	030-2251998	
voor	algemene	vragen	of	inschrijven.

Rijwielservice Maartensdijk

heeft super stunts! 

Speciaal voor u ingekocht!

Cortina CS3  VAN € 639,-  VOOR € 439,-

Cortina CS4  VAN € 799,-  VOOR € 549,-

Batavus Fuego  VAN € 849,-  VOOR € 619,-

Sparta Vintage  VAN € 549,-  VOOR € 375,-

Sparta 

Marathon 8.0  VAN € 769,-  VOOR € 549,-
   ... En nog VEEL meer ……

Voor de bekende A-merken als Gazelle, Koga, Sparta,

Batavus, Cortina, Giant, Multi Cycle en Ghost

kunt u bij ons terecht. 

 Rijwielservice Maartensdijk

Maertensplein 25 - 3738 GM Maartensdijk 

Telefoon 0346 210097

Het staat in de krant 

lees zelf maar... 

Bel 0346 21 19 92
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Rotary Groot Bilthoven schenkt 
keuken aan De Windehof

Dinsdagavond 24 september werd op symbolische wijze door de Rotary Groot Bilthoven 

een nieuwe Keuken overhandigd aan de beschermende woonvorm De Windehof 

(onderdeel van Kwintes) te Bilthoven.

In De Windehof wonen cliënten 

met een psychische of psychoso-

ciale kwetsbaarheid. Leden van 

Rotary Groot Bilthoven openden 

de keuken door een heerlijke maal-

tijd te koken voor de bewoners van 

De Windehof en door samen met 

elkaar de maaltijd te nuttigen. Ro-

tary Groot Bilthoven heeft eind juni 

tijdens het jaarlijkse Act-Now feest 

een bedrag van maar liefst 40.675 

euro ingezameld voor vijf lokale 

goede doelen. In samenspraak 

met Samen voor De Bilt zijn vijf 

maatschappelijke organisaties in 

de gemeente De Bilt geselecteerd 

waaraan het geld ten goede komt: 

Hospice Demeter, Vitras CMD, De 

Reiger Reinaerde, Woonzorgcen-

trum De Schutsmantel en Kwintes 

(De Windehof en ‘t Trefpunt). 

Veel belangstelling voor 
Satellietconcert

door Henk van de Bunt

Zaterdag 28 september gaf Léa Hemmerlin haar Satellietconcert in de Michaëlkerk in 

De Bilt. In deze sfeervolle kerk verzorgde zij samen met een aantal andere 

AMT-leerlingen een gevarieerd programma met o.a. werken van Piazzolla, 

het dubbelconcert van Bruch en Czárdás van Monti. 

Lea is één van de leerlingen van de 

talentopleiding van De Biltse Mu-

ziekschool en inmiddels aangeno-

men voor de Academie Muzikaal 

Talent. In het kader van het 10-jarig 

jubileum van de Academie geeft ie-

dere leerling een concert in zijn of 

haar eigen woonplaats. Ongeveer 

200 toeschouwers hadden in de 

kerkzaal plaatsgenomen en genoten 

met volle teugen. 

Léa

Op haar 8e begon Léa Hemmerlin 

met klarinetlessen bij Jolanda de 

Koff op de Biltse Muziekschool. 

Op haar 11e werd ze toegelaten tot 

de Talentopleiding. Sinds septem-

ber 2011 krijgt ze les bij Céleste 

Zewald, bij wie ze vanaf septem-

ber 2012 aan de Academie Muzi-

kaal Talent verder studeert. In 2013 

kreeg ze een eervolle vermelding 

bij het Prinses Christina Concours 

in de regio Rotterdam. Léa speelt 

eerste klarinet bij de Koninklijke 

Biltse Harmonie en in een klarinet-

ensemble bestaande uit klarinetstu-

denten van haar docente en van het 

Utrechts Conservatorium. Léa zit 

op Het Nieuwe Lyceum in Biltho-

ven, waar zij gymnasium doet.

AMT

De Academie Muzikaal Talent 

(AMT) biedt zeer getalenteerde 

jonge musici (tot 19 jaar) een 

hoogwaardige vooropleiding. Zo 

kunnen zij hun talenten optimaal 

ontwikkelen en goed instromen bij 

een vervolgstudie. De Academie 

voor Muzikaal Talent te Utrecht 

bestaat 10 jaar. Dat wordt gevierd 

met een aantal zogenoemde ‘sa-

tellietconcerten’ in het land. De 

leerlingen van de Academie orga-

niseren een concert in hun eigen 

woonplaats. Dit jubileumjaar zijn 

er in totaal 17 concerten, waarvan 

het concert in de Michaelkerk het 

13de was. Een zestal plaatselijke 

sponsoren hadden het concert in 

de Michaelkerk mogelijk gemaakt. 

De reeks wordt op 26 oktober in 

Utrecht afgesloten met een jubile-

umconcert.

Trouw aan brandweer
Vorige week zaterdag ontvingen diverse brandweercollega’s een 

onderscheiding voor jarenlang trouwe dienst. V.l.n.r. Ron Oudhof (Post 

Maartensdijk 25 jaar), Jan Blaauwendraad (post Westbroek 30 jaar), 

Freek de Graaf Sr. (Post Maartensdijk 40 jaar), Frans van den Berg Post 

Bilthoven 25 jaar), Henk Blaauw Post Bilthoven 35 jaar) en Erik Kusters 

(Post Bilthoven 30 jaar) [Foto Reyn Schuurman]. 

Verstelwerk in 

Dijckstate van start
door Kees Pijpers

Dinsdag 3 september startte in Dijckstate Maartensdijk 

mevrouw Greta Lauf (67) uit Bilthoven met naai- en 

verstelwerk voor mensen, die er zelf niet zo goed mee 

kunnen omgaan  of er om andere redenen niet aan toe 

komen. Iedere eerste dinsdagochtend van de maand 

zal zij dat blijven doen.

Mevrouw Lauf volgt daarmee de dames Janny Koops en Siny Rensink 

op die dit mooie werk veertien jaren deden, totdat ze het onlangs ge-

noeg vonden en zijn gestopt. Maar ze waren er deze ochtend wel op af 

gekomen.

Mevrouw Lauf is een opgeruimde dame, die onder andere 3 jaar mode-

vakschool heeft gedaan. Haar handigheid is duidelijk te zien. Zelfs als 

er aan de naaimachine even iets moet worden gerepareerd. De eerste 

klant was een Maartensdijker met een kapotte rits in de jas. Die heeft ze 

mee naar huis genomen. Niet de man maar de jas. Wat ze in Dijckstate 

repareert is gratis en alleen als ze het mee moet nemen om het thuis 

weer heel te maken moet er iets voor worden betaald. Dinsdagochtend 

1 oktober was ze weer aanwezig.

Janny Koops en Siny Rensink zijn er ook op afgekomen.

Jits Bakker weer gastheer 
Woensdag 25 september was een groep ouderen namens de Stichting 

Dag van de Ouderen in de ochtend weer te gast in het atelier ‘de kooi’ 

+ aangrenzende tuin van Jits Bakker. De groep van ruim 20 belangstel-

lende ouderen kwam uit alle kernen van de gemeente en werd door Jits 

Bakker, Karel Beesemer en Ignace de Jong, ontvangen, rondgeleid en 

bijgepraat. 

De Vereniging Vrienden JitsArt kent als één van de belangrijkste be-

zigheden het organiseren van exposities en overige kunst-evenementen 

op of nabij het iets verderop gelegen beeldenpark aan de Holle Bilt 

bij Landgoed Beerschoten. De Vereniging verzorgt ook de groepsrond-

leidingen voor diverse gezelschappen, zoals de groep van SDO-oude-

ren, die op deze prachtige dag genoot van de kunstenaar en zijn werk. 

[HvdB]

De groep van ruim 20 belangstellende ouderen kwam uit alle kernen 

van de gemeente.

Na een goede en ‘sociale’ maaltijd nog een moment bij elkaar: Rotarians, 

medewerkers De Windehof, cliënten en Samen voor De Bilt.

V.l.n.r. Hilde Stolker (piano), Hessel Moesselaar (altviool) en Léa 

Hemmerlin (klarinet) tijdens het Dubbelconcert van Max Bruch.



Hessenhof 9 (hoek Hessenweg/Looydijk)
3731 JV  De Bilt   Tel. 030 2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onze webwinkel

is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Elke 3e zaterdag van de maand heeft Wereldwinkel Maartensdijk 
van 10 tot 15 uur een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

Wereldwinkel De Bilt 
de fairtrade cadeauwinkel

15%
korting

Kom zaterdag 12 oktober 
gratis onze wijnen proeven!

op de rode wijnen

CORDAAN
Wijkrestaurant 
Maertenshoek
Maertensplein/Dijckstate 
tel. 0346-217323

Ouderwets lekker voor een betaalbare prijs
Geen zin om te koken of wilt u niet alleen 
eten, bij ons kunt u dagelijks aanschuiven. 
Alleen, of samen met vrienden of familie. 
Ook voor een kopje kofie of voor de lunch.

openingstijden:
ma t/m vrij 10.00 - 18.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.30 uur
zondag gesloten
feestjes  op afspraak

Schoenmakerij & 
Sleutelservice Bilthoven 
 voor al uw:

• Schoenreparaties

• huis en autosleutels

•  compleet assortiment binnenzolen 

en onderhoudsprodukten
 

GRATIS GLANSSPONS 

voor ELKE KLANT!
(t/m zaterdag 5 okt. 2013)

GEOPEND

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

Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96
3738 GR Maartensdijk
Tel: 0346-214161

info@mensdebilt.nl                  www.mensdebilt.nl

Computercursus Excel vanaf 2007

Excel is een veel gebruikt rekenprogramma (spreadsheet) 

en is een uitstekend hulpmiddel voor reken- en adminis-

tratief werk. Wat leert u: formules, grafieken of een macro 

maken. Excel kan u veel werk (en tijd) besparen en ziet uw 

werk er ook “professioneel” uit. 

6 lessen die starten op donderdag 24 oktober 2013, 

14.00 – 16.15 uur. 

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

Voor in de oven in een krokant jasje! 20 min op 180C in de oven

V ARKENSHAAS IN BLADERDEEG

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

Met een beentje voor de liefhebbers, kort rosé bakken

KALFSKOTELETJES .............................100 GRAM € 2,45

Bakken als biefstuk; lekker gekruid en gemarineerd

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

Lekker gekruid en gezouten op veler verzoek

GEHAKT STAAFJES ......................... 3 STUKS NU € 3,75

Uit onze poeliershoek; ca 30 min. In de oven op 170C

KIPPANNETJES .......................................100 GRAM € 1,00

Uit onze specialiteitenhoek; 

met o.a. biefstukschnitzel, gehakt en salami

BELLA BOVINA ......................................100 GRAM € 1,75

Van ons bekende lamsvlees, om te stoven; iets aparts

LAMS OSSEBUCCO ..............................100 GRAM € 1,25

Van ons bekende gecertificeerde rundvlees, om te stoven

RUNDERSUCADE LAPJES ..............500 GRAM € 7,50

Puur rundvlees; lekker gekruid en gezouten

RUNDERCHEESEBURGERS ....... 3 STUKS NU € 3,75

Uit onze traiteurhoek, met veel kip en groenten, heerlijk bij de rijst

KIP KERRIE SCHOTEL ......................100 GRAM € 1,25

Wie kent deze niet: specialiteit om kort rosé te bakken als biefstuk

RUNDERBIEFROLLADE ...................500 GRAM € 9,25

Lekker beleg, licht gezouten uit eigen worstmakerij

RUNDERROOKVLEES .......................100 GRAM € 2,95
+ gratis stukje gekookte worst van 100 gram

Vergeet 4 oktober niet: Dierendag!

DE HELE WEEK GRATIS HONDENBOTTEN!
Verwen uw hond en verwen u zelf.

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 5 oktober. Zetfouten voorbehouden.

Breng je bedrijf in beeld met een Parel AV Promotie� lm

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

AV  p r o d u c t i e s

Een beeld zegt meer dan ...

www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

THE ART OF HAIRCOLORING

De herfst doet zijn intrede!
           Tijd voor een

Pittige coupe & 
Trendy kleur!!

Loop even binnen en 
blader door een van onze 
leuke modellenboeken!!

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

www.hairdesque.nl

De echte Ibiza Feathers 
bij ons verkrijgbaar!
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Verkeersschool Rijbewijszone 
maakt doorstart

door Martijn Nekkers

Verkeersschool Rijbewijszone heeft een turbulente tijd achter de rug. In 2012 is het van start 

gegaan met ook een kantoor in Bilthoven. Al na korte tijd bleek echter dat het concept dat de 

twee partners voor ogen hadden niet werkte. Het leidde er toe dat één van hen opstapte en een 

geheel andere weg insloeg. Dat betekende eveneens het einde van het kantoor maar zeker niet 

van de rijschool. Dat was echter wel het gevoel dat ontstond toen op deze locatie de mededeling 

‘gesloten’ verscheen. Maar rij-instructeur Wilco Vesters (46) is gewoon doorgegaan met 

Rijbewijszone. Samen met zijn vrouw Bianca (34) maakt hij een doorstart. 

De promotie krijgt een nieuwe 

impuls waarvoor vooral Bianca 

de ideeën aandraagt. Zo is daar de 

nieuwe frisse en moderne huis-

stijl in de kleuren roze, zwart en 

zilver. Met speciale acties en een 

welkomstpakket voor nieuwe cur-

sisten. ‘We zijn een jong bedrijf 

met een open karakter’, vertellen 

Wilco en Bianca. Samen staan ze 

nu op markten en braderieën om 

hun bedrijf bekendheid te geven. 

Ze zoeken ook samenwerking met 

sportscholen en restaurants voor 

promotie. Wilco: ‘Ik denk dat het 

mogelijk is om op die manier iets 

voor elkaar te kunnen betekenen.’ 

Hoewel de rijschool zich richt op 

de hele provincie komt het meren-

deel van de cursisten nog steeds uit 

De Bilt en Bilthoven. ‘Dat komt 

toch vooral door de mond op mond 

reclame’, vertelt Wilco. ‘Die is heel 

belangrijk.’ 

Lespaketten

Rijbewijszone biedt aantrekke-

lijke lespakketten aan. Behalve 

opleiding voor de bekende rijexa-

mens kan men bij het bedrijf ook 

terecht voor een opfris-training en 

faalangst-training. Bovenaan staat 

de persoonlijke benadering die 

een kleinere rijschool kan bieden. 

Maatwerk dus. ‘Daarmee willen 

we ons onderscheiden van de grote 

jongens’, zoals Wilco het uitdrukt. 

Na een gratis proeles doet hij altijd 
een voorstel voor een cursus waar-

bij hij de potentiële klant niet meer 

lessen aanbiedt dan noodzakelijk 

is. Door zijn ruime ervaring kan hij 

dat goed inschatten. Hij verstrekt 

ook alle benodigde lesstof voor 

het theorie-examen. Als een cursist 

toch nog extra begeleiding nodig 

heeft zorgt Wilco daar ook voor. 

Professioneel en betaalbaar zijn 

de uitgangspunten van zijn bedrijf. 

Andere sterke punten zijn lexi-
bele lestijden en moderne en goed 

onderhouden lesauto’s. Zo maken 

Wilco Vesters en zijn enthousiaste 

Bianca een dynamische doorstart. 

Ze zijn vastbesloten er een succes 

van te maken. Meer over Rijbewijs-

zone op www.rijbewijszone.nl

Brandbrief ondernemers 
Centrum Bilthoven

door Guus Geebel

De vele vragen die in de raad van 26 september werden gesteld over de situatie in Bilthoven 

Centrum deed fractievoorzitter Anne Brommersma (GroenLinks&PvdA) verzuchten dat het 

vragenuur een debat werd waaraan haar fractie niet kon deelnemen, omdat die geen vragen 

had aangeleverd. Zij wil hierover in het seniorenconvent en in de commissie spreken.

Vragen werden gesteld door Jo-

landa van Hulst (VVD), Johan 

Slootweg (SGP), Ebbe Rost van 

Tonningen (Beter De Bilt) en Frans 

Poot (D66). Van Hulst vraagt of het 

college het er mee eens is dat de 

planning, uitvoering en de daaruit 

voortvloeiende overlast onaccep-

tabel is en voorkomen had moeten 

worden. ‘Is het college bereid de 

ondernemers te compenseren en 

hoe kijkt het college aan tegen een 

speciiek ondernemersfonds voor 
het centrum.’ Slootweg stelt dat 

gemeente en ondernemers samen 

allerlei afspraken hebben gemaakt 

om het proces soepel te laten ver-

lopen. Hij constateert dat het col-

lege daar op dit moment niet in is 

geslaagd. ‘Er is grote onvrede in het 

centrum en dat leidt tot een breuk 

in het wederzijdse vertrouwen.’ Hij 

vraagt wat het college gaat doen om 

dit te herstellen. 

Bouwput

Rost van Tonningen hekelt het 

slechte communiceren van het col-

lege. ‘Slechte planning gaat ge-

paard met groot omzetverlies voor 

de ondernemers. Die ondernemers 

vragen om een coördinator om de 

planning en een aantal activiteiten 

voor het centrum over te nemen. 

Als we zo doorgaan is het tot 2016 

een bouwput. Ondernemers verlie-

zen dertig procent van hun omzet.’ 

Hij vraagt om een daadkrachtige 

aanpak. Frans Poot (D66) pleit voor 

een ‘oliemannetje’ die door alle 

partijen wordt geaccepteerd. 

Vier punten

Wethouder Arie-Jan Ditewig con-

stateert dat het om vier punten 

gaat waar hij uitvoerig op ingaat. 

Is er onacceptabele overlast voor 

de winkeliers en heeft het college 

gefaald in de bouwplanning. Is het 

college bereid om winkeliers te on-

dersteunen met een bijdrage voor 

een bouwcoördinator. Wat wil het 

college doen voor een speciiek on-

dernemersfonds voor het centrum. 

En of het college de geuite kritiek 

ziet als vertrouwensbreuk en wat 

ze daaraan wil doen. ‘Het college 

ziet dat de winkeliers in het cen-

trum moeilijke tijden doormaken. 

Elke vorm van overlast is in deze 

tijd lastig. De totale bouwplanning 

van het centrum stemt het college al 

vanaf het begin intensief af met de 

besturen van beide winkeliersver-

enigingen. Daarvoor is een ervaren 

projectleider vrijgemaakt.’ 

Geen vertrouwensbreuk

‘De planning was gericht op afron-

ding voor de bouwvakantie. De re-

alisatie van de tunnel loopt volgens 

de planning. De projectleider stelt 

dat omleidingsroutes breed zijn af-

gestemd. De werkzaamheden aan 

de Nachtegaallaan zijn vertraagd. 

Dat was niet te voorzien. In nauw 

overleg met de winkeliers hebben 

we besloten de aanpak van de Ju-

lianalaan daarop aan te passen om 

te voorkomen dat het centrum en-

kele weken afgesloten zou zijn. De 

maand december wordt er niet aan 

de Julianalaan gewerkt. De consta-

tering over een falende bouwplan-

ning en onacceptabele overlast deelt 

het college niet. Uitsluiten van over-

last kan niet. Er ligt een verzoek van 

het bestuur van de winkeliersver-

eniging voor ondersteuning dat het 

college met een positieve insteek 

gaat behandelen. Er is volgens het 

college geen vertrouwensbreuk.’ 

Eerste appartementen 

Het Lichtruim opgeleverd
Donderdag 19 september hebben de eerste huurders van de apparte-

menten in Het Lichtruim de sleutel gekregen. Door een technisch pro-

bleem aan een aantal balkons kon de verdere oplevering helaas niet 

doorgaan. Wanneer die problemen zijn opgelost worden ook de overige 

appartementen opgeleverd.

SSW heeft de aannemer opgedragen om direct met een herstelplan en 

een uitvoeringsplanning voor het geconstateerde probleem te komen. 

Wat dat precies betekent voor de termijn waarop de overige apparte-

menten kunnen worden opgeleverd is nog niet precies bekend. Daar-

over kunnen verdere mededelingen worden gedaan nadat het herstel-

plan is goedgekeurd en zicht is op de daadwerkelijke uitvoering van 

het herstelplan. 

Het Lichtruim

Het overige deel van Het Lichtruim (basisschool Wereldwijs, Kinder-

dagopvang De Bilt, KunstenHuis, bibliotheek e.d.) wordt volgens plan-

ning op 4 oktober in gebruik genomen.

Werk in uitvoering in de Julianalaan.

Bianca en Wilco Vesters tijdens de onlangs gehouden braderie.

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Narcissen

Narcissus ‘Tête-à-tête’.

Net met 100 bollen.

Per stuk

van 7,99Dvoor 

5,99

wk 40. Geldig van 03-10 t/m 09-10. OP=OP

advertentie



IVN Scharrelkids 

IVN organiseert in 2013 vier activiteiten 

voor de jeugd van 6 tot en met 10 jaar. Elk 

seizoen iets anders. Het programma wordt 

verzorgd door enthousiaste natuurgidsen 

van IVN-De Bilt. Op de kinderboerde-

rij van De Werkplaats te Bilthoven is een 

jeugdhonk van waaruit ze de natuur in 

trekken:. Als het weer tegenzit wordt de 

natuur naar binnen gehaald. Zaterdag 5 

oktober staat de herfst centraal. De activi-

teiten beginnen om 13.30 uur en om 16.00 

uur worden de kinderen weer opgehaald 

door hun ouder/begeleider. Bijdrage van 3 

euro en geef uw kind een schone theedoek 

mee. Aanmelden per e-mail: scharrel-

kids@ivndebilt.nl kan nog s.v.p. zo spoe-

dig mogelijk . Na aanmelding krijgt u ver-

dere informatie. Meer info: Rob Timmer 

(tel: 06 10896796) helpt u graag verder! 

Er is plaats voor maximaal 10 kinderen 

en bij een minimumaantal van 5 kinderen 

gaat het programma door. Bij minder dan 

5 aanmeldingen wordt de betreffende acti-

viteit geannuleerd. 

WK-actie SCHC voor 

Jeugdsportfonds
Hockeyclub SCHC wil minstens 45.000 euro opha-

len voor het Jeugdsportfonds. Zaterdag is de kras-

lotenactie voor dat fonds gelanceerd. Samen met 

Stockey, de mascotte van het WK-hockey, directeur 

Johan Wakkie van hockeybond KNHB en Migchel 

Dirksen van de Rabobank gaven de internationals 

Caia van Maasakker en Roos Drost het startsein. 

Jeugdspelers konden samen Caia en Roos op de foto 

met de WK Beker die volgend jaar in Den Haag te 

winnen is.

De opbrengst van de kraslotenactie is voor het 

Jeugdsportfonds. Op die manier halen de jonge hoc-

keyers geld op voor kinderen die anders niet kunnen 

sporten, omdat het lidmaatschap van een sportclub 

en de spullen die je ervoor nodig hebt voor hen te 

duur zijn. De actie wordt op hockeyclubs in heel Ne-

derland gehouden.

Was uw auto met 
C. de Haasweg 10
3721 TK Bilthoven 7 dagen per week geopend

✃

Uw verfspecialist in de regio
Bij ons kunt u terecht voor al u schildersbenodigdheden en advies

maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

Maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00

zaterdag van 09:00 tot 13:00 

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

T: 030 2000 212  E: info@verhuisbilthoven.nl
www.verhuisbilthoven.nl

Onderdeel van: Schildersbedrijf Corn. de Groot ‘sinds 1965’

Druk- en zetfouten voorbehouden. 

Aanbiedingen geldig van 2 t/m 19 oktober 2013 

Pilot Jack  

Bladhark  

Kloofbijl 

Flexibele kuip 

Royal Canin  

Houtvezelkorrel,,  

zak 15 kilo 

KC kattenbakvulling 

Hout 

Pensstaven  

4343,95 

Petroheat  

Hoogwaardige zuivere 

brandstof. Geurt minder 

dan veel andere brand-

stoffen. Jerrycan 20 ltr 

Groenekanseweg 9, 3737 AA Groenekan, Tel: 0346-211213 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00-18.00 uur. Zaterdag: 9.00-17.00 uur 

Nooit-meer-lek–wiel 

50 ft. foam, 400x8 pp, 13cm as 

Voor: 

zak 20 kilo 

32,50 

met Gratis 

Zak KC Adult brok  

3 kilo 

  Konacorn 

  Biologisch  

  gemengd graan 

5,25

Zak 5 kilo 

In marine of zwart  

S t/m 4x XL 

29,95 

51,50 

Zibro Kristal 

Brandstof,  

 Jerrycan 20 liter 

Zak 500 gram 

standaard 

9,75 

7,95 

Voor: Van 99,95 
85,95 

Met blaas– en zuigfunctie. 

Instelbare snelheid.       

Grote opvangzak 

Gardena  

bladblazer Selection croc 

In diverse kleuren. 

In 10, 20 en 40 liter 

Voor vele doeleinden te gebruiken 

Vanaf: 

3,99 

 met Gratis  

stoffer &  blik 

Met steel en extra breed 

Met glasfibersteel, 3 kg 

Voor:  24,50  
Van 32,95 

Hippostar 

Horsebites 

Herbal, appel of vanille 

2,98 
Emmertje 1.5 kilo 

6,95 
Set 

Van 4,69 

27,50 

Van 39,95 

Voor: 

3,69 

54,95 

9,95 
Voor: 

Pak 6 kilo 

Hippostar \Paarden- 

   muëslikoeken 

7,22 

Vogelpindakaas-

pothouder 

Pot 550 gram 

4,75 

2,99 

Konacorn 

Vogelpindakaas 

snoeischaar 
Gardena  

 

Uitstekend voor precisie 

snoeiwerk 
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Steinerschool wordt ‘het Zonnewiel’
Op zaterdag 28 september onthulde burgemeester Arjen Gerritsen de nieuwe naam met 

bijbehorend logo van de Steinerschool en opende daarmee het lustrumjaar, waarin deze 

basisschool haar 35-jarig bestaan viert. 

Bestuursvoorzitter Rick de Rijk: 

‘We zijn blij met ‘het Zonnewiel’. 

Deze naam is door de ouders ge-

vonden en ook het mooie logo is 

een geschenk van een ouder aan de 

school. Het zonnewiel is een oeroud 

symbool van de steeds terugkerende 

kringloop van de seizoenen. De dy-

namiek van het logo staat voor de le-

vendigheid en vooruitgang die onze 

school kenmerken. We zijn volop in 

beweging en geven een eigentijdse 

invulling aan de traditie van 35 jaar 

leren met hoofd, hart en handen’. De 

Rijk: ‘De kinderen krijgen een breed 

palet van taal- en rekenonderwijs 

volgens de geldende Cito-normen, 

tot kunstzinnige vakken. Het Zon-

newiel laat zich inspireren door het 

mensbeeld van Rudolf Steiner, naar 

wie de school eerst vernoemd was. 

Worden wie je bent, dat is waarbij 

wij onze leerlingen willen helpen’.

Open Dag

Ook hield de school die dag Open 

Dag. Wie even wilde binnenkijken 

was van harte welkom in de school 

én het kindercentrum Weltevreden 

(peuterspeelzaal en naschoolse 

opvang). Schoolleiding, bestuurs-

leden en leerkrachten waren aan-

wezig om toelichting te geven over 

het vrije-schoolonderwijs. Burge-

meester Gerritsen roemde tijdens 

een wandeling door de school en 

de schooltuin de vrijwillige inzet 

van ouders: ‘Deze school heeft echt 

alles, van pizza-oven tot handenar-

beid; zonder hulp van ouders is dat 

in deze tijd niet meer mogelijk’..

Sponsorloop het Zonnewiel
De kinderen van het Zonnewiel laten zich door het thema van de Kin-

derboekenweek tot sportieve daden inspireren. Op woensdag 2 okto-

ber, de eerste dag van de Kinderboekenweek, rennen zij zoveel mo-

gelijk rondjes tijdens de sponsorloop die hun school organiseert. Met 

het bijeen-geholde geld schaft de school nieuwe boeken aan voor de 

schoolbibliotheek en spelmateriaal voor het schoolplein. Dit sportieve 

evenement is één van de lustrumactiviteiten van de school. Het start-

schot wordt om 9.30 uur gegeven.

De sponsorloop vindt plaats op het sportterrein van de Centrals aan de 

Voordorpsedijk. Alle kinderen hebben zoveel mogelijk familie, buren 

en kennissen gevraagd om hen te sponsoren. Wélke boeken en welk 

spelmateriaal ze willen aanschaffen, hebben de leerlingen in een en-

quête uitgezocht. Het resultaat is een boeken-top10 en duidelijkheid 

over het meest gewenste spelmateriaal: een voetbalveldje met stevige 

goaltjes, op de voet gevolgd door een klimrek. 

Workshops Scoutingvaardigheden
Wat houdt scouting precies in. Wil je meer weten over scouting en de 

vaardigheden die je bij scouting leert? Scoutingroep Agger Martini gaat 

workshops houden op de zaterdagmiddagen.

Tijdens zo’n workshop wordt één van de scoutingvaardigheden aange-

leerd. Samen met je kind vuur maken, zelf een bouwwerk knopen of zelf 

een speurtocht maken en lopen. Ook kompas en kaartlezen komt aan de 

beurt. In principe zijn het ouder-kind workshops, maar zonder ‘eigen’ 

kind of alleen, ben je ook van harte welkom. De eerste workshop wordt 

gehouden op 5 oktober 2013 van 13.00 uur tot 15.00 uur. De kosten be-

dragen 3 euro per persoon voor de hele middag. De workshop wordt ge-

houden op het terrein van de Agger Martini Groep aan de Dierenriem. Het 

terrein is tussen de korfbalvelden en de volkstuinen in. Aanmelden doe je 

door een mailtje te sturen naar amgwelpen@gmail.com. Ook voor meer 

informatie kun je hier naartoe mailen.

Juliaantje
Onlangs is peuterspeelzaal Juliaantje aan de Boslaan 1 in Bilthoven 

van start gegaan. De peuterspeelzaal dreigde, net als alle andere peu-

terspeelzalen in de gemeente De Bilt, te sluiten omdat de gemeente de 

subsidie introk. Hierop heeft een aantal ouders het initiatief genomen 

om zelf door te gaan met de peuterspeelzaal. Juliaantje is 5 ochtenden 

per week geopend en de heeft haar openingstijden verruimd (8.00 tot 

12.30 uur. Kinderen kunnen zo vaak als ze willen, komen spelen bij 

Juliaantje. Op 16 oktober van 20.00 tot 21.30 uur een informatieavond 

georganiseerd. Aanmelden kan via info@juliaantje.nl of via de website 

www.juliaantje.nl. Bellen kan ook: 06 43424572. 

Eerste muzieklessen
Op zaterdag 28 september vond de 1e SuperKids les van de Koninklijke 

Biltse Harmonie plaats. Met veel plezier leerden de kinderen liedjes 

over dieren, speelden zij op slagwerkinstrumentjes en luisterden zij 

naar de Carnaval des Animaux. De cursus SuperKids is voor leerlingen 

van groep 2 en 3 van de basisschool. De tweede cursus die de KBH 

organiseert is AMV Kids. Algemene Muzikale Vorming is bedoeld voor 

leerlingen uit groep 4 van de basisschool. Meer informatie hierover 

kunt u lezen op de website www.biltseharmonie.nl

De SuperKids en AMV Kids lessen worden gegeven in gebouw ‘De 

Harmonie’ aan de Jasmijnstraat in De Bilt op woensdagmiddag (AMV) 

en zaterdagochtend (SuperKids). Meer informatie via Petra van de 

Wijngaard (030 2201415) of opleidingen@biltseharmonie.nl

Metamorfose bij De Nijepoort
De gebouwen waarin Basisschool de Nijepoort in Groenekan is gehuisvest staan er al vijftig 

jaar. Met de geplande nieuwbouw in het vooruitzicht is grootschalig onderhoud geen 

prioriteit meer. Reden voor ouders van Nijepoort-leerlngen eens link uit te pakken. 
Tijdens de Drie Dolle Dwaze Klusdagen in september gaven zij de school een linke 

opknapbeurt. Een metamorfose, ontstaan door gezellig samen klussen. Met een etentje 

op het schoolplein op vrijdagavond 20 september als dank vanuit de school.

Er werden wanden geverfd, kas-

ten in elkaar gezet, lampen opge-

hangen en vele hoekjes en gaten 

schoongemaakt. Ook de tuin werd 

link onderhanden genomen. Tien-

tallen ouders staken de handen uit 

de mouwen. Enkele lokalen kregen 

vrolijk gele of frisgroene muren. 

De teamkamer is onherkenbaar om-

getoverd en klaar voor publicatie 

in een woon-magazine. Na aloop 
bedankte de school alle hardwer-

kende ouders met een buffet, ver-

zorgd door het lokale restaurant de 

Wokplaza.

Ouderbetrokkenheid

Omdat De Nijepoort een kleine 

school is, zijn de ouders van ouds-

her zeer betrokken bij de school. 

Jaarlijks organiseert de school twee-

maal een klus- en schoonmaakdag, 

maar het echte wachten is op groen 

licht voor het bouwen van een nieu-

we school. Voor de nieuwbouw is 

jaren geleden al akkoord gegeven, 

maar de uitvoering laat vanwege de 

beschikbaarheid van een passende 

grondpositie nog enige maanden tot 

wellicht jaren op zich wachten. Tot 

die tijd heeft de school zeer ruime 

behuizing tot haar beschikking aan 

de Groenekanseweg. De onder- en 

middenbouw zitten bij elkaar op 

loopafstand van een pand waar de 

bovenbouw is gehuisvest. 

Burgemeester Arjen Gerritsen onthulde samen met Louise de nieuwe 

naam en het logo van de school

Overblijvers in de gerenoveerde 

teamkamer.

Rain-X is al bekend sinds 1972 als de voorruit behandeling voor beter zicht tijdens 

het rijden. Door gebruik te maken van dezelfde technologie, die zorgt voor de 

waterafstotende werking, is Rain-X er in geslaagd een product te ontwikkelen dat 

zorgt voor een bescherming van de gehele auto, lak, chroom en glas. Door de wa-

terafstotende werking wordt uw zicht beter en dit komt de veiligheid ten goede!

Open Ma-Za 8.00 tot 18.00 Zo van 10.00 tot 17.00   www.autowasstraatdebilt.nl

✃
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Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

 

Opheffings-
leegverkOOp
dagelijks vanaf 

10.00 tOt 18.00 uur!!!
(maandag gesloten)

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

alle dekbedOvertrekken 

50% kOrting!

alle kussens, matrassen 

en bOxsprings 

40% kOrting!

Wij stOppen ermee !!!
alles mag Weg tegen bOdemprijzen 

kOm snel

Want 

Op=Op

alles
mag 
Weg

DE AGILA BERLIN+

Inclusief o.a.:

• Airbags aan bestuurders-, 
 passagierszijde en zijairbags
• Boordcomputer
• Airconditioning
• Mistlampen vóór
• Elektrisch bedienbare ramen vóór 
• In hoogte verstelbare bestuurders-  
 en passagiersstoel
• Dubbele laadvloer
• Elektrisch verwarmbare en 
 verstelbare buitenspiegels 

VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: liter/100 km: 5,7- 4,6; kms/liter:21.7 – 17,5; CO

2
 gr/km 131 - 106.

De AGILA BERLIN+

In een gelimiteerde oplage is er nu de Opel Agila Berlin+. Een versie gebaseerd op de zeer succesvolle Berlin uitvoeringen 
inclusief een zeer uitgebreide standaarduitrusting. Het ultra comfortabele interieur met gemakkelijke instap en een hoge 
zit wordt gecombineerd met een stijlvol exterieur. En door een tijdelijke actieprijs van slechts € 9.995,- wordt Duits rijden 
nu wel heel bereikbaar. Kom nu naar onze showroom en profi teer van deze spectaculaire aanbieding.

Prijs incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken. Zie verkoopvoorwaarden op www.opel.nl. Actieprijs is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Wijzigingen voorbehouden.

NU VANAF 

€ 9.995,-

Inclusief een mooi prijskaartje.

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

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

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

 @stamopel

 stamopeldealers

Volg ons op:

www.stamopel.nl

Super najaarsactie in 
oktober en november 
Iedere vrijdag en zaterdag

25% KORTING
OP  BLOEMEN,
 BOEKETTEN EN

 PLANTEN

Maertensplein 37  
Maartensdijk * Tel. 0346 211 380



 De Vierklank 19 2 oktober 2013

dierendag

Een team van vijftien vrijwilligers en 

drie betaalde krachten zorgt ervoor 

dat de dierenambulance zeven dagen 

per week dag en nacht bereikbaar is. 

Dagelijks tussen 8.00 en 23.00 uur 

worden na een melding ritten ge-

maakt. Na die tijd rijden medewerkers 

bij spoedgevallen vanuit huis naar 

een oproep. Jeroen Nijssen is sinds 

november 2012 betaalde kracht bij 

de dierenambulance. Hij volgde in 

Leeuwarden de Hbo-opleiding dier-

management. Daarna werkte hij bijna 

tien jaar in een dierentuin in België. 

Voordat Nijssen bij de dierenambu-

lance kwam was hij twee jaar beheer-

der bij Vogelopvang Utrecht.

Vrijwilligers

Dierenambulance Utrecht is een 

stichting die afhankelijk is van dona-

teurs en sponsors. ‘De groep vrijwil-

ligers waar we mee samenwerken is 

redelijk stabiel en al langere tijd bij 

ons werkzaam’, vertelt Jeroen Nijs-

sen. ‘Het is een hele leuke groep, 

maar we kunnen altijd nog extra 

mensen gebruiken. Belangstellen-

den kunnen zich bij ons melden. We 

leiden de mensen in de praktijk zelf 

helemaal op. Om de continuïteit te 

waarborgen moeten ze wel een dag-

deel in de week beschikbaar zijn. 

Vrijwilligers draaien volledig mee.’ 

Dierenambulance Utrecht heeft twee 

auto’s in eigendom. Een Volkswagen 

Caddy die helemaal als ambulance is 

ingericht en geschikt is voor het da-

gelijkse werk, en een grotere wagen.

Sociale functie

De dierenambulance fungeert vaak 

als vraagbaak. ‘We krijgen allerlei 

soorten vragen, zoals onlangs een 

man die in een woonwijk woont en 

een egeltje in de tuin gevonden had. 

Dat is een dier dat overal voorkomt en 

dus ook in woonwijken. Ze kunnen in 

de achtertuinen prima overleven, als 

er maar genoeg te eten is. Maar we 

krijgen ook vragen van mensen die 

het vreemd vinden dat een gezonde 

poes zomaar buiten loopt, maar daar 

is niets mis mee. Veel mensen laten 

de poes gewoon naar buiten gaan. In 

de winter krijg je veel vragen over vo-

gels die toch wel heel zielig zijn omdat 

ze het zo koud hebben. Maar dat zijn 

dieren die daar best tegen bestand 

zijn.’

Adviserende rol

‘We zijn een zelfstandige stichting en 

rijden onder andere voor de Dieren-

bescherming Zeist. Met de gemeen-

ten Utrecht en Zeist hebben we een 

contract afgesloten over zwerfdieren. 

De gemeente De Bilt heeft geen con-

tract met ons afgesloten en doet in 

principe niets voor de zwerfdieren. 

Voor vragen over gevonden of zoek-

geraakte dieren kunnen mensen al-

tijd de dierenambulance bellen. We 

geven dan advies en een gevonden 

huisdier komen we altijd ophalen. 

Bij honden geven we de eigenaar al-

tijd nog een paar uur de tijd om het 

dier zelf terug te vinden  We hebben 

goede contacten met dierenartsen 

en de universiteit. Veel dierenartsen 

in Utrecht draaien geen avond- en 

weekenddiensten en bij spoedgeval-

len gaan we dan naar de universiteit, 

waar een spoedkliniek voor gezel-

schapsdieren is.’

Bijzondere dieren

‘Per dag komen enkele tientallen te-

lefoontjes binnen. In de zomer is het 

aanzienlijk meer. Met mooi weer heb-

ben mensen deuren openstaan en lo-

pen honden en katten gemakkelijker 

weg. In de winter is het vroeg donker 

en zijn er minder mensen op straat. 

Dan worden dus ook minder dieren 

gevonden. Het gaat meestal om hon-

den, katten of vogels. Gewonde vogels 

gaan naar de Vogelopvang in Utrecht 

en exotische en gehouden vogels 

gaan naar de Dierenbescherming. 

Als we dieren ophalen waarvan de 

eigenaar niet bekend is brengen we 

ze naar andere plekken zoals het die-

renasiel.’ De dierenambulance krijgt 

ook wel eens met bijzondere dieren 

te maken. Zo kwam Jeroen Nijssen 

een keer bij iemand waar een ring-

slang door het huis kroop. ‘Dat is een 

buitendier, dus die hebben we weer 

in de natuur teruggezet. Ook bijzon-

der waren drie jonge wasbeertjes die 

we bij een fruitteler in Vleuten hebben 

opgehaald. Hoe ze in de boomgaard 

terechtgekomen waren wisten ze niet. 

Die zijn naar Stichting AAP in Almere 

gebracht.’ Mensen die bellen met een 

melding van dierenmishandeling wor-

den doorverwezen naar meldnummer 

144 van de dierenpolitie.

Presentaties

De ambulancemedewerkers bieden 

eerste hulp, zoals verband aanleg-

gen, maar mogen geen medische 

handelingen verrichten. Ze worden 

jaarlijks door een dierenarts bijge-

schoold. De dierenambulance ver-

zorgt ook transport van mensen met 

dieren naar het asiel of de dierenarts. 

Daarvoor wordt een tarief in rekening 

gebracht. Soms hebben ambulance-

medewerkers te maken met hufterig-

heid. ‘Dan hebben mensen een hond 

gevonden en vinden ze dat wij op stel 

en sprong moeten komen opdraven. 

Als dat om een of andere reden niet 

direct gaat, worden ze boos en gaan 

ze schelden.’ 

Medewerkers van de dierenambu-

lance geven op aanvraag een presen-

tatie over hun werk aan kinderen op 

scholen of aan volwassenen. Het te-

lefoonnummer van Dierenambulance 

Utrecht is 030-2731600.

Dierenambulance dag en nacht paraat
door Guus Geebel

De dierenambulance speelt een belangrijke rol bij de hulpverlening aan gewonde en zieke dieren. Zij zorgt ook 

voor het vervoer van deze dieren naar de dichtstbijzijnde dierenarts of kliniek. Dierenambulance Utrecht werd in 

de jaren zeventig opgericht en is nu ruim twintig jaar gevestigd op de huidige locatie aan de Van Everdingenlaan 

66 in Utrecht. Het werkgebied omvat de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, De Bilt en Zeist.

Vrijwilliger Rita Zonneveld en Jeroen Nijssen met de kat Joris.

Dierenkliniek De Bilt: ‘Eindeloos doorknutselen aan 

een bij voorbaat verloren zaak past niet bij mijn werk-

wijze. Ik ga dan liever een goed gesprek aan met de 

eigenaar, maar de uiteindelijke beslissing ligt toch bij 

hen.’

Dassen krijgen hulp: Elk jaar worden meer dan 25 das-

sen doodgereden in het gebied tussen Loosdrecht en 

Utrecht. Dat aantal is ongeveer de helft van de jaarlijkse 

aanwas van dassen in het gebied. 

Dierentehuis Zeist: Stichting Dierentehuis Zeist en om-

geving verzorgt met een groot aantal vrijwilligers hon-

den en katten. Het is een geheel zelfstandige stichting 

die geen subsidie krijgt en dus erg afhankelijk is van 

donateurs en sponsors.

Dierenkliniek Den Dolder: ‘Door dieren goed te ob-

serveren en te kijken naar hun onderling gedrag kan 

je leren om non-verbaal met ze te communiceren en 

het signaal als het ware op ‘veilig’ te zetten. Bij honden 

werkt dat door middel van gapen en je lippen al ikken 

en bij katten bijvoorbeeld door zachtjes met je ogen te 

knipperen.’
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Door het eerste sneetje wordt een 

kleine camera de buikholte inge-

bracht en door het tweede sneetje 

een tangetje waarmee de eierstok 

wordt verwijderd. De sneetjes wor-

den met enkele hechtingen gesloten. 

Deze nieuwe techniek is met name 

voor grotere honden (v.a. ongeveer 

10 kilo) geschikt. Bij die honden is 

er sprake van een grotere borstkas 

waardoor er bij gebruikmaking van de 

traditionele methode veel aan de kant 

moet om de eierstokken te kunnen 

bereiken. Steriliseren via een derge-

lijke kijkoperatie is veel minder belas-

tend voor de hond en de vervelende 

‘kraag’ is niet nodig. De hond herstelt 

sneller en heeft er sowieso minder 

last van.

Marien Korthals Altes, die samen 

met zijn team de praktijk runt, is er 

duidelijk trots op dat hij als enige in 

de regio deze operatie kan uitvoe-

ren. ‘Opereren vind ik ook heel erg 

leuk, maar het is zeker de combinatie 

met diagnostiseren en adviseren die 

mij gelukkig maakt. We doen rönt-

gen- en bloedonderzoek grotendeels 

zelf. Wordt het gecompliceerd dan 

schroom ik niet om iemand te verwij-

zen of om een extern laboratorium in 

te schakelen. Het resultaat is het be-

langrijkst en het welzijn van het dier 

staat voorop. Eindeloos doorknutse-

len aan een bij voorbaat verloren zaak 

past niet bij mijn werkwijze. Ik ga dan 

liever een goed gesprek aan met de 

eigenaar, maar de uiteindelijke beslis-

sing ligt toch bij hen.’

Aankoopkeuring

Marien vertelt dat een aantal zaken 

inmiddels wettelijk is geregeld. Zo 

dient iedere hond die na april 2013 

is geboren tegen van een chip voor-

zien te zijn en zijn fokkers en asiels 

verplicht om de pup voor 7 weken 

leeftijd tegen Parvo te vaccineren. 

Dat geldt niet alleen voor rashonden, 

maar ook voor de kruisingen en de 

‘ongelukjes’. Bovendien is het verbo-

den om ze jonger dan 7 weken bij de 

moeder weg te halen. Hoe dan ook 

verdient het aanbeveling om de pup - 

dat geldt overigens voor ieder dier dat 

je koopt - binnen 3 dagen na aankoop 

te laten keuren bij de dierenarts. Tij-

dens een zogenaamde aankoopkeu-

ring vindt er een algemeen gezond-

heidsonderzoek plaats. Marien: ‘Het 

komt écht voor dat er sprake is van 

een ‘miskoop’. We zien hier soms 

pups die sterk vermagerd zijn, aan de 

diarree, hart- en/of ademhalingspro-

blemen hebben. Ook de ‘garantie’ is 

wettelijk geregeld. Los van de emotie 

moet je dan beslissen of je de inanci-

ele consequenties en de zorg aan wil 

gaan voor zo’n dier. Sowieso mag een 

dier aanschaffen mijns inziens geen 

impulsaankoop zijn. Op LICG.nl kan 

je zogenaamde bijsluiters vinden van 

bijna alle huisdieren. Voors, tegens, 

kosten enzovoort worden duidelijk in 

kaart gebracht. De aanschaf van een 

dier brengt automatisch een verant-

woordelijkheid met zich mee en daar-

mee gaat een zorgplicht gepaard.

Verzekering

De zorgplicht voor een dier brengt het 

gesprek direct op de kosten die daar-

mee gepaard gaan. Marien: ‘Vooraf 

valt natuurlijk prima te bedenken wat 

de kosten voor voer en de normale 

medische en preventieve handelingen 

zijn. Ook de tijd die gemoeid is met de 

verzorging valt van tevoren in te schat-

ten. Het zijn de kosten die bij calami-

teiten optreden die een linke aanslag 

op je portemonnee kunnen doen. 

Een gebroken pootje kan bijvoorbeeld 

aardig in de papieren lopen. Toch is 

maar 4% van de huisdieren in Neder-

land verzekerd tegen dierenartskos-

ten. Dus standaard is dat zeker niet. 

Wij proberen onze tarieven zo goed  

mogelijk in de pas te laten lopen met 

de kwaliteit die we leveren.’

Een klein sneetje maakt het verschil
Dierenkliniek De Bilt heeft als enige van de Utrechtse Heuvelrugdierenartsen de nieuwe sterilisatietechniek  

laparoscopie in de vingers. Bij laparoscopie worden er slechts twee kleine sneetjes in de buikholte gemaakt. 

Alfred Nobellaan 441

3731 DN  De Bilt

Tel. 030 220 5588

Dierenkliniek De Bilt is op werk-

dagen tussen 09.00 en 20.00 

uur telefonisch bereikbaar voor 

vragen en overleg.

Weekend-/nachtdienst

0900-1231123

(alleen voor deze regio)

Bij laparoscopische sterilisatie opereert Marien ‘via het beeldscherm’.

Marien: ‘Ik heb gewoon iets met dieren’.

www.hondenuitlaatservice-utrecht.nl

Werkzaam in Utrecht en omstreken

06-24183321

(ook voor kattenverzorging aan huis)

HONDENUITLAATSERVICE

EN HONDENSCHOOL

SAMMIE

Koop voor januari

een maandkaart of 10-rittenkaart

en ontvang 1 uitlaatbeurt gratis

ACTIEACTIE

Verzorgt:

•	 	Gedragstherapie	bij	gedragsproblemen	van	kat	
en	hond

•	 	Een	“recreanten”-cursus	waarbij	je	hond	leert,	
wordt	uitgedaagd	en	plezier	maakt	op	een	
positieve	manier

www.katenhondgedragscoaching.nl

030-2981682

Pas op de Kat
Katten oppas service

bij u thuis

In De Bilt, Bilthoven

en Groenekan

www.pasopdekat.nl

Telefoon: 06 28 10 27 03

Email: info@pasopdekat.nl

Smullen maar

Dhr. Van Loo senior trakteert de Duitse Herder bij De Vierklank op een 

heerlijk bot ter ere van dierendag. Alle andere hondenbezitters wacht in 

de zaak in De Bilt tijdens dierendag eenzelfde traktatie.

Koliek bij paarden:
laat ze maar rollen
Koliek betekent letterlijk ‘buikpijn’. Deze pijn kan 

vanuit verschillende plekken in de buik ontstaan. Als 

een paard koliek heeft gaat hij vaak overstrekt staan, 

liggen en veel rollen. 

Dit rollen werd vroeger vaak als gevaarlijk gezien. 

Een paard kan namelijk makkelijk een darmdraai-

ing of knoop in zijn darmen krijgen omdat de meters 

darmen die hij heeft maar op een paar plekken vast 

zitten. 

Toch is rollen bij koliek helemaal niet erg en moeten 

we dat juist toestaan. Als er al een darmdraaiing zou 

ontstaan zou dit ook zonder rollen gebeuren. Door 

het rollen ontstaat er juist verlichting in de darmen, 

komt er lucht af en sterker nog, misschien rolt hij de 

knoop/draaiing er wel uit! 

Advies dus bij een paard met koliek: laat het paard 

wel rollen, mits op een veilige plek zoals in een rijbak 

of paddock zodat hij zichzelf niet kan beschadigen 

en bel natuurlijk zo snel mogelijk de dierenarts.

Drs. Anna Lagendaal - Equilexion 

Hond te water
Met een stijgende trend waarbij de hond mee gaat 

op de boot is er ook een toenemende aandacht voor 

de veiligheid van de hond op het water. Mensen roe-

pen vaak: ‘Een hond kan toch zwemmen!’ 

Dat klopt, de meeste honden kunnen zwemmen, 

maar hoelang houdt je hond het vol en heeft jouw 

hond op het moment dat hij over boord valt de ruim-

te om te zwemmen? Denk daarbij aan een val tussen 

bijvoorbeeld wal en schip in een haven. 

Ook in open water kan een hond door de stroming 

heel snel wegdrijven van de boot, waardoor je er niet 

altijd snel bij kan zijn om hem weer op te vissen. 

Overigens zijn het niet alleen honden die meegeno-

men worden, ook katten kunnen zich daar uitste-

kend thuis voelen. 

Ondanks hun uitstekende evenwichtsgevoel raken 

ook zij weleens te water. Daarom zijn er inmiddels 

speciale zwemvesten voor dieren in de handel.

Mariëlla van Brenk - AnimalFactory
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Nohemi Ruis let altijd op
Met 6 honden naar het bos die niet van jou zijn vergt een scherp oog en een goed 

inschattingsvermogen. Nohemi Ruis runt een oppas en uitlaatservice en gaat dagelijks  

‘s ochtends en ‘s middags in haar speciaal ingericht busje op pad om een forse wandeling 

met de viervoeters van anderen te maken. Ze is dan ook al lang geen opbekende meer 

in Maarsseveen (waar ze afgelopen zomer lekker konden zwemmen), op de Hilversumse 

hei en bijvoorbeeld in het panbos waar de honden een uur lang heerlijk kunnen rennen.

Nohemi groeide in Bilthoven op en volgde na de middelbare school een opleiding dierverzor-

ging en diermanagement aan het Groenhorstcollege in Barneveld gevolgd door een studie 

aan de Chr. Agrarische Hogeschool in Dronten. Van jongs af aan was ze omringd door dieren 

en vastbesloten daar later iets mee te gaan doen. El Paseo (De wandeling) is de opstap naar 

wellicht ooit een eigen kinderboerderij of dierenpension. Voor nu is het werk en een welkome 

hulp voor mensen die een extra handje bij de verzorging van hun viervoeter kunnen gebrui-

ken. De uitlaatservice is een onderdeel van de werkzaamheden van Nohemi. Naast uitlaten 

past ze ook op tijdens bijvoorbeeld vakanties. En bij de 

oppasservice komt een scala aan dieren voorbij. Kat-

ten, knaagdieren, konijnen, vogels, vissen, schapen, 

geiten, kippen, runderen en paarden kunnen op een 

liefdevolle verzorging rekenen. En met speciale wensen 

kan altijd rekening worden gehouden.

Met de eigenaren is er regelmatig contact. Zowel bij de 

uitlaat- als oppasservice. Het contact varieert van een 

berichtje en een fotootje per telefoon tot een verslagje 

in een schrift. Naast de oppasservice tijdens vakantie 

of een weekendje weg kan deze dienst ook ingescha-

keld worden tijdens bijvoorbeeld ziekte. Desgewenst 

aangevuld met licht huishoudelijke taken. Tel. 06-17354443

www.el-paseo.nl

Toen de Stichting Dassenwerkgroep 

Utrecht & ‘t Gooi vernam dat de ge-

meente Hilversum voornemens was 

om de weg opnieuw te asfalteren, is 

direct contact opgenomen met de 

betrokken ambtenaar om een tunnel 

onder de weg aangelegd te krijgen. 

Naast dassen vormt deze ook een 

prima ‘oversteek’ voor vossen, kleine 

marterachtigen, egels etc. 

Dit kon gerealiseerd worden: de ge-

meente Hilversum bekostigde ook het 

dassen(dwang)-raster dat afgelopen 

zaterdag door vrijwilligers werd aan-

gelegd.

Embranchementweg

In mei van dit jaar is er een soortgelijk 

dassenraster geplaatst bij een dassen-

tunnel onder de Embranchements-

weg (verlengde Maartensdijkseweg 

op de grens met Baarn en Zeist). Het 

raster daar helpt de dassen op weg 

naar de tunnel die daar werd aange-

legd door de gemeente. Op die weg 

zijn in het daar aan voorafgaande jaar 

zes dassen doodgereden. Een zware 

klap voor de lokale populatie van ca. 

achttien dassen. De gemeente Zeist 

was bereid de tunnel aan te laten 

leggen en de benodigdheden voor 

het raster te betalen, op voorwaarde 

dat de Stichting het raster zelf zou 

plaatsen. Een behoorlijke klus, maar 

gelukkig was ook daar onontbeer-

lijke hulp. Boswachter Rein Zwaan 

(Staatsbosbeheer), landschapscoör-

dinator Dick van Beek (gemeente De 

Bilt), studenten Milieuwetenschap-

pen van de Universiteit Utrecht en 

drie Stichtings-bestuursleden staken 

in eendrachtelijke samenwerking de 

handen uit de mouwen en klaarden 

de klus. Ook de gemeente Baarn en 

de stichting Het Utrechts Landschap 

droegen ertoe bij dat de voorziening 

kon worden aangelegd. 

 

150 meter

Het gebied rondom de Weg naar 

Egelshoek is vooral bekend door zijn 

ongekende rijkdom aan paddenstoe-

len, rijk vogelleven en de aanwezig-

heid van dassen en hazelwormen. 

Het is lang de laatste plek geweest in 

dit gedeelte van ‘t Gooi waar dassen 

een actieve burcht bezetten. Mede 

dankzij maatregelen van natuurbe-

heerders in de directe omgeving zo-

als het Goois Natuurreservaat en de 

aanleg van diverse dassentunnels 

onder wegen, spoorlijn en A27 is de 

populatie dassen vanuit deze plek 

hard gegroeid en worden ze weer in 

het hele Gooi en omgeving gezien. 

Zaterdag 28 september waren er 

heel wat extra handjes nodig bij het 

plaatsen van een dassenraster langs 

de Weg naar Egelshoek. Materiaal en 

gereedschap werden ter beschikking 

gesteld door Staatsbosbeheer. Het 

werk bestond uit gaten boren, palen 

zetten, raster spannen en het graven 

van een sleufje om het raster iets on-

der het maaiveld aan te leggen. 

Dassen krijgen hulp
door Henk van de Bunt

Elk jaar worden meer dan 25 dassen doodgereden in het gebied tussen Loosdrecht en Utrecht. Dat aantal is 

ongeveer de helft van de jaarlijkse aanwas van dassen in het gebied. Op de Weg naar de Egelshoek even buiten 

het noordelijkste deel van Hollandsche Rading vallen veel slachtoffers, vooral in het weekend als er veel nachtelijk 

verkeer is.

Zaterdagochtend werd over een leng-

te van ca. 150 meter een dassenras-

ter, bestaande uit stevig, relatief klein-

mazig gaas, aangebracht. 

Kies bewust voor de beste 
paardenstalling
Huub Peek van pensionstal Griftenstein is er duidelijk in: ‘Ik ben opgegroeid en groot 

geworden tussen de paarden. Mijn vader was hengstenhouder en fokte New Forestpony’s. 

Ik heb veel gezien en veel geleerd en heb er bewust voor gekozen om in de pensionstal 

mijn liefde voor de paarden gestalte te geven. Griftenstein is als een Mercedes onder de 

auto’s. Een stal waar je bewust voor kiest omdat je gecharmeerd bent van de faciliteiten 

die we bieden. Als die passen bij je visie hoe jij je paard het liefst gestald ziet, dan ben 

je van harte welkom.’

Op Griftenstein hebben zo’n 50 pensionklanten inmiddels hun plekje gevonden. Een gemê-

leerd gezelschap qua leeftijd, maar ook qua sportbeoefening. Zowel dressuur- als spring- en 

eventingruiters waarderen de accommodatie, maar ook de recreatieve ruiter past daar prima 

tussen. De stal is weliswaar aan de Utrechtseweg gelegen, maar het bos is praktisch om de 

hoek. De paarden en pony’s staan gestald in ruime boxen, voornamelijk op tarwestro, en 

komen dagelijks buiten. ‘s Zomers is er weidegang en ‘s winters zijn er ruime paddocks waar 

ze minimaal een halve dag in kunnen verblijven.

Service staat bij Griftenstein hoog in het vaandel. Huub: ‘De zorg voor paarden houdt nooit 

op. We zijn 7 dagen per week en 52 weken per jaar in touw om dat zo goed mogelijk te doen. 

Dat stuit nog wel eens op onbegrip, maar mensen met een paardenhart begrijpen dat. Ik vind 

het prettig om ‘s avonds laat nog even een laatste controleronde te lopen. De een zal dat als 

belastend ervaren, maar ik vind het prettig te weten dat ze er allemaal goed bij staan en kan 

dan met een gerust hart naar bed. 

Aan de afrastering van de weiden is veel aandacht besteed.

Utrechtseweg 371 

3731 GB De Bilt 

Tel. 06-22372286 

www.griftenstein.nl
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Dierenkliniek Bilthoven

H.C.M. van Bekhoven

Dierenarts

Van Dijcklaan 1
3723 CE Bilthoven

tel. 030 - 228 60 91
www.dierenartsvanbekhoven.nl

spreekuren: ma t/m vr 09.00 - 19.00 uur
Behandeling volgens afspraak

Inloopspreekuur: ma-wo-vr 09.30 - 10.00 uur

Angelique Vlug meldde zich ruim zes 

jaar geleden aan als vrijwilliger bij Die-

rentehuis Zeist en werd  hondenwan-

delaar. Asielhonden gaan tweemaal 

per dag, zeven dagen in de week, met 

vrijwilligers wandelen. Angelique Vlug 

is inmiddels wandelcoördinator. Zij 

neemt nieuwe vrijwilligers die met de 

honden willen wandelen aan en werkt 

ze in. Sinds afgelopen mei is Vlug ook 

bestuurslid van de Stichting Dierente-

huis Zeist en omgeving. ‘Pensionhon-

den worden een paar keer per dag 

op de speelweiden uitgelaten. Daar 

kunnen ze rennen en met andere 

honden spelen. Als de eigenaar er 

toestemming voor geeft gaan we ook 

met pensionhonden wandelen.’

Hart gevolgd

‘Ik heb altijd wat met dieren gehad. 

Toen ik drie was mocht ik met opa en 

oma een goudvis gaan halen, maar ik 

kwam uiteindelijk thuis met een par-

kietje. Dat was mijn eerste huisdier. 

Daarna heb ik honden, katten, en an-

dere dieren gehad’, vertelt Angelique 

Vlug. ‘Ik heb  informatica gestudeerd 

en deed jarenlang IT-management, 

maar op een gegeven moment heb 

ik mijn hart gevolgd. Ik vond werken 

met dieren en mensen die een pro-

bleem met een dier hebben veel leu-

ker.’ Ze werd gedragstherapeut voor 

katten en is bijna afgestudeerd als 

gedragstherapeut voor honden. ‘De 

kennis die ik van honden en katten 

heb kan ik hier ook weer inzetten.’ 

Dierentehuis Zeist wordt gerund door 

een fulltime beheerder en vier part-

time assistent-beheerders, allemaal 

vrouwen. Met zo’n tachtig vrijwilligers 

worden alle voorkomende werkzaam-

heden uitgevoerd.

Vrijwilligers

 ‘De redenen waarom mensen hier als 

vrijwilliger binnenkomen zijn heel ver-

schillend. De een is werkloos en op 

zoek naar een baan, maar wil zijn tijd 

intussen nuttig besteden, een ander 

is arbeidsongeschikt, maar kan hier 

wel wat betekenen. We hebben een 

heel divers bestand waar ook verloop 

inzit. Er worden wel de nodige eisen 

gesteld aan mensen die hier werken. 

Veiligheid is heel belangrijk aspect.’ 

Er verblijven zo’n veertig katten en 

tussen de tien en twintig asielhon-

den in het tehuis. ‘Op maandagavond 

hebben we kattenknuffelen. Dan 

gaan vrijwilligers met katten kroelen 

om ze wat extra’s te geven. In de zo-

mermaanden doen we op maandag-

avond trainingen en leuke spelletjes 

met asielhonden, zodat die ook eens 

wat anders hebben. Deze zomer heb-

ben we meer dan zestig kittens ge-

had. Om ze in een huiselijke kring op 

te laten groeien gaan die altijd naar 

opvanggezinnen.’  

Plaatsing

‘Dieren komen hier op verschillende 

manieren terecht. Via de dierenam-

bulance, de politie, via een melding 

van mensen die een hond hebben 

gevonden of eigenaren die afstand 

van hun huisdier doen. We werken 

met een vaste dierenarts  Alle dieren 

die hier binnenkomen worden door 

hem gecontroleerd op ziektes af af-

wijkingen. Als die er zijn wordt er wat 

aan gedaan. Het welzijn van het dier 

en de medische zorg vinden wij heel 

belangrijk. Ieder dier is voor ons bij-

zonder en gaat zo gezond mogelijk de 

deur uit. 

De doorlooptijd van asieldieren is 

heel wisselend. Een wat ouder dier 

is vaak wat moeilijker plaatsbaar dan 

jongere dieren. Het hangt ook af van 

het karakter van het dier en van wat 

mensen zoeken. We nemen mensen 

die een hond of kat zoeken altijd even 

apart. Dan vragen we wat hun wen-

sen zijn om een betere match te kun-

nen maken. Dan hoeven we ook niet 

met de mensen langs alle honden of 

katten, want dat geeft vaak onrust. 

Van mensen die een kat zoeken moet 

je weten of ze een binnenkat of juist 

een buitenkat willen. Een kat die met 

andere katten kan, of een die heel erg 

op zichzelf is. Hetzelfde geldt voor 

honden, die moeten passen in de 

persoonlijke levenssituatie van men-

sen die een hond zoeken. Voor ons 

is belangrijk dat de juiste hond of kat 

bij de juiste mensen geplaatst wordt. 

Daar letten we heel goed op.’  

Adressen

‘Gevonden dieren melden we altijd 

aan bij Stichting Amivedi. Dat is een 

landelijke vrijwilligersorganisatie die 

zorgt voor een kosteloze registratie 

van vermiste en gevonden huisdieren 

in Nederland. Zij doen er van alles 

aan om een eigenaar te vinden. Twee 

weken nadat een zwerfdier bij ons is 

binnengebracht mag het als asieldier 

herplaatst worden.’  Dierentehuis 

Zeist is alleen ’s middags open voor 

publiek, telefonisch bereikbaar onder 

0343-491231. Dierenasiels zijn regio-

gebonden en De Bilt ligt in het werk-

gebied van dit asiel. Andere asiels in 

de omgeving: Stichting Dierenasiel 

Utrecht, telefoon: 030-2514542 

www.dierenasielutrecht.nl en Dieren-

asiel Crailo in Hilversum, telefoon 

0900-20 20 330. www.dierenasiel.net.

Dierentehuis Zeist biedt 
honden en katten liefdevolle zorg 
door Guus Geebel

Stichting Dierentehuis Zeist en omgeving verzorgt met een groot aantal vrijwilligers honden en katten. Het tehuis 

heeft een asielgedeelte en een pensiongedeelte, waar eigenaars hun hond of kat tijdelijk kunnen laten logeren. 

Dierentehuis Zeist is een geheel zelfstandige stichting die geen subsidie krijgt en dus erg afhankelijk is van 

donateurs en sponsors.

Angelique Vlug speelt met asielhond 

Oscar. 

De Vierklank gaat de Dag van de Dieren

dit keer met een bijlage vieren

want hond, kat of paard

zijn veel aandacht waard

en die wil je dus heel graag

plezieren

Guus Geebel Limerick

Hondenbelasting betalen?
door Henk van de Bunt

Op de gemeentelijke website van De Bilt attendeert men op het be-

talen van hondenbelasting: ‘Heeft u een of meerdere honden thuis? 

Dan bent u verplicht dit te melden en hondenbelasting te betalen. De 

hondenbelasting vindt u op de gecombineerde aanslag gemeentelijke 

belastingen die u eenmaal per jaar van de gemeente ontvangt’.

Elders op de site zijn de bedragen (tarifering 2012) te achterhalen: voor 

de eerste hond € 87,60 en voor iedere hond boven het aantal van één 

€ 175,20. In 2013 heffen 287 van de 408 gemeenten hondenbelasting. 

Het gemiddelde tarief is in 2013 iets gestegen (t.o.v. 2012) naar ruim 46 

euro voor de eerste hond. Dit gemiddelde is berekend op basis van de 

tarieven van alle 408 gemeenten, dus incl. de gemeenten zonder hon-

denbelasting. Voor een tweede hond rekent de gemiddelde gemeente 

ruim 66 euro.

Kernen

In De Bilt zijn er 2126 (geregistreerde) hondenbezitter, waarvan er in 

Bilthoven alleen al 1069: dat is meer dan de helft (50,28 %). Per inwoner 

komt Bilthoven echter pas op de derde plaats. Opmerkelijk en/of toeval-

lig is het gegeven dat er in Groenekan en Hollandsche Rading nagenoeg 

evenveel honden rondlopen.

Kern

Aantal

inwoners

(geregistreerde 

honden)

% inw./

hondenbezit

De Bilt 15027 449 2,99 %

Maartensdijk 4962 251 5,06 %

Bilthoven 17449 1069 6,13 %

Westbroek 1209 80 6,62 %

Groenekan 1881 139 7,39 %

Hollandsche Rading 1507 138 9,16 %

Ruwweg betekent er binnen De Bilt ca. 186.000 euro aan hondenbelas-

ting wordt geïnd. Het grootste deel van deze inkomsten wordt besteed 

aan onderhoud en aanleg van de uitlaatplaatsen en hondentoiletten, het 

gratis verstrekken van zakjes voor de hondenpoep en aan toezicht en 

handhaving. De rest gaat naar de algemene dekkingsmiddelen.

31 miljoen huisdieren

in Nederland
In ongeveer 55% van de Nederlandse gezinnen worden één of meer 

huisdieren gehouden. Dat betekent dat er in totaal ruim 31 miljoen 

huisdieren worden gehouden door ruim 9 miljoen huishoudens.

Deze onderverdeeld in:

•	 3.9	miljoen	katten	(in	51%	van	de	gezinnen	met	een	huisdier);	
•	 2.2	miljoen	honden	(in	38%	van	de	gezinnen	met	een	huisdier);	
•	 5.5	miljoen	siervogels	en	duiven;	
•	 1.6	miljoen	konijnen	en	andere	kleine	zoogdieren;	
•	 18	miljoen	aquarium-	en	vijvervissen;	
•	 0.2	miljoen	terrariumdieren.

Jaarlijks gaat er in de branche ongeveer 2.2 miljard euro om ten be-

hoeve van het aanschaffen, voeden en onderhouden van al deze dieren.  

De branche biedt naar schatting aan meer dan 11.000 mensen werk, 

verdeeld over circa 4.200 bedrijven.

Mariëlla van Brenk - AnimalFactory
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AnimalFactory op Tv
Begin vorige maand waren Mariëlla van Brenk - eigenaar van AnimalFactory in De Bilt - en 

haar hond Boran uitgebreid in beeld tijdens een uitzending van RTL LifestyleXperience. ‘

Voor een opname staat over het algemeen 3 tot 6 uur gepland’, vertelt Mariëlla. ‘Wij waren 

in goed 3 uur klaar, mede dankzij Boran’s makkelijke karakter. Hij werkte prima mee. Ik reis 

regelmatig af naar het buitenland om nieuwe producten te vinden die zich onderscheiden 

van de massa door kwaliteit en functionaliteit. Dat RTL LifestyleXperience je eruit pikt voor 

een reportage voelt wel een beetje als een bekroning op mijn werk. Los daarvan was het 

een hele ervaring om zo’n opnamesessie mee te maken. Het ilmpje bekijken kan op onze 

website www.animalfactory.nl.’

AnimalFactory levert niet aan particulieren, maar via speciaalzaken zoals bijvoorbeeld Zand-

bergen in De Bilt en Wim’s Dierenspeciaalzaak in Maartensdijk. Maar ook bij dierenartsen en 

leveranciers van terreinwagens vind je producten van 

hen. Een van de eerste producten was de hondenloop-

plank ter voorkoming van blessures bij hond (en baas) 

als gevolg van het in- en uitspringen van de auto. Een 

‘kontje’ geven bij het inspringen gaat nog wel, maar het 

uit de auto laten springen is in feite een veel zwaardere 

belasting. Inmiddels is er een uitgebreid assortiment 

loopplanken en daar is in de loop van de tijd wel nog 

het een en ander bijgekomen. Zo zijn er zwemvesten, 

zeer functioneel voor honden die meegaan op de boot, 

is er een uitgebreid assortiment speelgoed van gerecy-

cled materiaal, een tekenverjager en de allernieuwste 

aanwinst is de Coix hondenborstel die in combinatie 

met de eigen stofzuiger een Wellness systeem voor de 

hond is.

Kijk voor het volledige assortiment en een overzicht van 

de dealers op www.animalfactory.nl

Ambachtstraat 1

3732 CN De Bilt

T. 030-2715486

Equilexion
- Ambulante praktijk voor paarden
Drs. Anna Lagendaal, inmiddels woonachtig in Maartensdijk, richtte haar eigen praktijk 

op en koos voor de uit het Latijn samengestelde naam ‘Equilexion’ (Flexion ‘beweging/

buiging’en Equus ‘paard’).

Equilexion is een ambulante eerste lijns praktijk voor paarden. Anna komt dus altijd naar het 

paard toe. Haar auto is in feite haar kliniek waar alle apparatuur en medicijnen in meereizen. 

Na haar studie Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht heeft zij een aantal jaar in Jordanië 

gewerkt. Anna begon in een Animal Welfare Centre, werkte als dierenarts voor het Koninklijk 

huis van Jordanië en deed daarna als freelancer in korte tijd erg veel ervaring op. In Nederland 

werkte zij een aantal jaren in diverse paardenklinieken en specialiseerde zich als Chiropractor. 

Toen ook die studie was afgerond besloot zij om zelf een mobiele praktijk op te zetten.

Anna is zelf ook actief binnen de 

paardensport. In Jordanië ontstond 

een voorliefde voor het Arabische 

Volbloed paard met hieraan gekop-

peld de Endurance sport. In haar 

vrije tijd is zij hierin actief met haar 

eigen volbloed arabier. 

Equilexion is 24/7 bereikbaar voor 

spoedgevallen. Voor vragen kunt u 

altijd bellen of contact opnemen 

via email.

EQUIFLEXION

Ambulante praktijk voor Paarden

Drs. Anna Lagendaal,

Erkend Paardendierenarts 

Dr. J.J.F. Steijlingweg 22

3738 DB Maartensdijk

tel: 06-40450947

info@equilexion.nl

www.equilexion.nl

Het dier stond op een veldje dat was 

afgezet met een draad en een paar 

paaltjes. Daar bleef hij (of was het is 

een zij?) braaf binnen. Het leek een 

uiterst vriendelijk en zachtmoedig 

dier. De volgende dag stond er een 

foto in het Utrechts Nieuwsblad. Zelfs 

het landelijke Trouw publiceerde 

een overpeinzing met foto over het 

exotische dier zo midden in de stad. 

Belangstelling genoeg voor Langnek. 

Schoolkinderen en kantoormensen 

die tijdens hun middagpauze komen 

kijken. Het beest is gek op blaadjes 

en heeft de hoge takken van de aan-

grenzende bomen met zijn lange en 

lenige tong al ontdaan van de blade-

ren. Kinderen helpen mee. Ze sprin-

gen omhoog om blaadjes te plukken 

van laaghangende takken en voeren 

die aan de giraffe. Het beest is onver-

zadigbaar. 

Op zondagmiddag is het nog drukker. 

Gezinnen met kinderen drommen 

om de giraffe heen. Kinderen sle-

pen takken met bladeren aan uit het 

Griftpark. Die zijn daar te vinden als 

resultaat van snoeiwerkzaamheden. 

Kleine kinderen die op de schouders 

van hun vader zitten schrikken alleen 

wel als ze opeens de kop van de giraf-

fe vlak voor zich zien opduiken. Voor 

de rest is het dikke pret. 

Zou een giraffe ook wat zijn voor onze 

eigen tuin? Je moet dan wel een hoge 

schuur hebben waar hij in past. Net 

zoals ze in het circus een speciale wa-

gen hebben met een uitschuifbaar dak 

waar het beest in ’s nachts in slaapt. 

Een giraffe in de tuin houdt in ieder 

geval de bomen en struiken kort. Nooit 

meer snoeien. Best een aantrekkelijk 

idee. Hoeveel kost eigenlijk zo’n giraffe?

De giraffe met hoge aaibaarheidsfactor
door Martijn Nekkers

Deze special gaat vooral over huisdieren. Zou een giraffe daar ook bij horen? Ik moest er aan denken toen drie 

weken gelden plotseling een giraffe opdook in de bocht van de Kleine Singel in Utrecht. Het beest hoorde bij het 

circus Belly Wien dat in het aangrenzende Griftpark haar tenten had opgeslagen. Een vreemde aanblik zo’n giraffe 

midden in de stad. 

Terry uit Groenekan was, toen ze er zó dichtbij stond, verbaasd over de enor-

me grootte van de giraffe. Hij smulde een sinaasappel uit haar hand op en 

was reuze vriendelijk. 

Op ’t bankje
Langzaam lopend, of misschien kun je beter zeggen slenterend, komt een oude man met 

gebogen hoofd achter een rollator mijn richting op. Naast hem loopt een poedeltje die 

zijn tempo helemaal heeft aangepast aan dat van zijn baasje. Hij loopt zelfs langzamer, 

want de riem waarmee hij is aangelijnd sleept over de grond. Als de man bij me op het 

bankje komt zitten gaat het hondje ook zitten en kijkt met een scheef kopje vragend naar 

zijn baas. Als die zijn hand in zijn jaszak steekt is zijn aandacht opeens nog groter en als 

de man een plastic zakje tevoorschijn haalt verandert het hondje van een sullig beestje 

in een tierige hond. ‘Hij weet het precies. Als we bij het wandelen even gaan zitten krijgt 

hij een plakje rosbief. Dat is al heel lang traditie’, zegt de man. ‘Rustig maar Robby’, zegt 

hij als de hond wat wild tegen hem opspringt. Gretig hapt hij naar het plakje rosbief en 

slokt het gulzig op. Daarna probeert hij nog even de aandacht van zijn baas te trekken 

in de hoop nog een plakje te krijgen, maar als die duidelijk nee schudt weet het hondje 

dat verder bedelen geen zin heeft en vleit hij zich op de voeten van zijn baas neer. ‘Hij 

is al vijftien jaar en we kunnen met elkaar lezen en schrijven’, zegt de man met een 

tevreden blik. ‘Iedereen zegt dat ik hem teveel verwen omdat hij rosbief krijgt, maar hij 

geeft me zoveel levensvreugde dat ik het hem van harte gun.’ Glimlachend kijk ik hoe hij 

zijn viervoetertje liefdevol over de kop aait. ‘Het is mijn tweede poedel. De eerste is twaalf 

geworden en toen wilde ik geen andere hond meer. Maar ik miste mijn looprondje en de 

praatjes met andere hondenbezitters. Mijn zoon vond dat ik toch maar een nieuwe moest 

nemen en hij nam me mee naar een adres in Limburg waar jonge poedels te koop werden 

aangeboden. Robbie kwam direct op me alopen. Toen was ik natuurlijk verkocht, maar 

ik ben nog steeds blij dat ik dat toen gedaan heb. Mijn vrouw vond het eigenlijk maar 

niets, maar toen hij in huis kwam smolt zij ook. Het is altijd een heel gemakkelijk beestje 

geweest. We namen hem overal mee naar toe, ook als we met vakantie gingen.’ De man 

vertelt dat zijn vrouw een paar jaar geleden is overleden en dat Robbie een hele troost 

voor hem was. ’Op het laatst was mijn vrouw erg ziek, maar de hond bleef altijd bij haar 

in de buurt, alsof hij haar wilde beschermen. Hij begreep er niets van dat het vrouwtje er 

opeens niet meer was en liep haar steeds onrustig te zoeken. Hij vertoont ook een beetje 

verlatingsangst, want hij blijft altijd bij me. Maar als ik ergens heen moet waar hij niet mee 

naar toe kan dan zeg ik, baasje komt zo weer terug dan gaat hij rustig op de bank liggen. 

Als ik er dan weer ben is hij helemaal door het dolle en moet ik eerst een stukje met hem 

gaan lopen. Mijn benen willen niet zo goed meer, maar met de rollator gaat het nog wel. 

Ik woon zelfstandig en heb hele ijne buren die als er wat is altijd klaar staan. In huis heb 

een traplift en daar maakt de hond ook graag gebruik van. Een paar jaar geleden holde hij 

nog naar boven, maar als ik nu met de traplift naar boven ga springt hij op mijn schoot, 

want gemak dient ook de hond.’ Robbie komt weer in beweging en dat is voor het baasje 

het sein om weer op te stappen.

Maerten
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‘Rommel’: een jong beestje dat met 

slimme oogjes naar me opkijkt en zich 

mijn aaien genoeglijk laat welgeval-

len. Miranda de Jong is verbazing zo-

als	de	mijne	wel	gewend;	dat	een	var-
ken zich kan gedragen als een hondje 

is nieuw voor veel andere mensen.  

Ze gaat me voor naar een modderige 

terrein naast het huis. Daar houdt het 

andere huisvarken van de familie, de 

enorme Obie verblijf. Ze is overigens 

nog geen jaar oud. Obie is van het 

Nieuw-Zeelandse (Maori) varkensras 

‘KuneKune’. 

Dit varken wordt omringd door een 

grote hoeveelheid kippen en hanen 

van allerlei soorten en rassen. De 

vogels zitten bovenop haar en lo-

pen onder haar door, zonder enige 

zichtbare angst. Behalve Obie en de 

kippen loopt er een drietal schapen 

van het Franse ras ‘Ouessant’ rond: 

het allerkleinste schapenras. Obie 

eet zo’n beetje uit de hand. Als ze 

een appeltje of een ander stuk fruit 

heeft verschalkt haast ze zich, om 

ongestoord te kunnen vreten, naar 

het naastgelegen weitje. Als we daar 

naartoe wandelen loopt Rommel al 

kwispelend voor ons uit, alsof ze ons 

de weg wil wijzen. ‘Het gaat behoorlijk 

goed tussen Obie en Rommel maar 

de kleine is nogal speels. Daarom laat 

ik Rommeltje niet achter in de wei’ 

legt Miranda uit. ‘Want ik wil niet het 

risico lopen dat Obie haar op een on-

bewaakt moment aanvalt.’ 

Geen vegetariër 

De liefde voor dieren is Miranda de 

Jong met de paplepel ingegoten. ‘Ik 

ben in Utrecht opgegroeid op een 

woonboot. Daar zag ik de jonge eend-

jes voorbij zwemmen. Maar ik wist 

ook dat veel van die eendjes door rei-

gers en snoeken opgevreten zouden 

worden. Ik realiseer me dat ook dit 

bij het leven hoort. Trouwens, ik ben 

stapelgek op mijn varkens maar dat 

maakt mij nog geen vegetariër. ‘ Haar 

tienjarig dochter Elise voegt er ern-

stig aan toe: ‘het is maar goed dat wij 

wel vlees eten, anders zijn die dieren 

voor niks doodgegaan’. Het gezin De 

Jong woont naast het spoor waarover 

ettelijke keren per dag een ‘sprinter’ 

voorbij komt. ‘Daar hebben we ab-

soluut geen last van. Ik wil hier nooit 

meer weg, verzekert Miranda. Het 

gezin is al enkele jaren heel gelukkig 

in de dijkwoning. De kleine Rommel 

rent om onze voeten. ‘Net als jonge 

honden doen, gaat ook dit varkentje 

op haar rug liggen wanneer ze on-

der haar buikje wordt gekriebeld. Ze 

slaapt samen met Obie naast het huis 

onder een afdak. En dan zijn er ook 

nog twee honden bínnen. 

Eigen toilet 

Terwijl wij praten zit Rommel in haar 

ren, met daarin een echte mand een 

baal hooi, voerbak, drinkbak én een 

wc hoek. ‘Jij plast toch ook niet in je 

eigen bed’, stelt Elise. ‘Een varken 

is een heel schoon dier en doet zijn 

behoefte op een aparte plek.’ Zowel 

Obie als Rommel worden geborsteld. 

Ze kunnen last hebben van een schil-

ferige huid dus dat vinden ze heerlijk. 

Ter illustratie haalt Miranda een grote 

bezem over de rug van Rommel. 

‘Mijn man is nu onderweg om een 

echte schurkborstel te halen waar de 

varkens zelf tegenaan kunnen schu-

ren. Eerst vond hij het niet zo’n goed 

idee om een varken te nemen’, vertelt 

Miranda. ‘Nu vindt hij het geweldig. 

Het was juist zijn idee om een tweede 

te nemen: gezelliger voor Obie in de 

winter’. 

Er moet veelvuldig geklust worden 

om de hokken en de rennen te verze-

keren. Want er wordt in de buurt wel 

eens een vos of een marter gesigna-

leerd. Maar als Miranda op de website 

van ‘Beleef de Lente’ de pasgeboren 

vosjes ziet in de Oostvaardersplassen 

dan realiseert ze zich weer dat óók 

een moedervos moet eten en voor 

haar jongen moet zorgen. 

Iedere dag is Dierendag in Groenekan 
Veroniek Clerx 

Heb je het ooit zo vertederend gezien? Als ik me meld aan het hek van de familie De Jong in Groenekan staat ze 

al kwispelend voor me, klaar om aangehaald te worden: het Göttinger minivarkentje.

Göttinger minivarken Rommel struint door de wei.

Dochter Elise met haar lievelingskip.

Er wordt zoveel mogelijk aan gedaan 

om de dieren een stressvrij bezoek te 

bezorgen en daar beginnen ze graag 

zo vroeg mogelijk mee. Met enige 

regelmaat wordt er een puppy-party 

georganiseerd. In ongedwongen sfeer 

worden eigenaren en pups ontvangen 

in de praktijk. Naast het geven van de 

nodige praktische informatie gaat het 

er natuurlijk vooral om dat de pups 

een positieve ervaring opdoen zodat 

zij een volgende keer weer vrolijk naar 

binnen huppelen. Ook bij het inplan-

nen van de afspraken wordt gestreefd 

naar een stressvrij bezoek. Daarom 

is er ook geen inloopspreekuur meer 

en wordt uitsluitend op afspraak ge-

werkt. 

Er wordt dan zo goed mogelijk reke-

ning gehouden met de duur van het 

bezoek en honden en katten zo veel 

mogelijk gescheiden gepland. Mocht 

het toch voorkomen dat een hond en 

een kat tegelijk even moeten wach-

ten, dan is er voor de kat een veilig 

plekje boven de grond.

Gapen en knipperen

Dierenarts Martijntje van der Veer 

vertelt de nodige praktische ‘trucjes’ 

toe te passen om de dieren om hun 

gemak te stellen. ‘Door dieren goed 

te observeren en te kijken naar hun 

onderling gedrag kan je leren om 

non-verbaal met ze te communice-

ren en het signaal als het ware op 

‘veilig’ te zetten. Bij honden werkt dat 

door middel van gapen en je lippen 

alikken en bij katten bijvoorbeeld 

door zachtjes met je ogen te knip-

peren. Het ziet er soms een beetje 

vreemd uit, maar het werkt wel.  

Konijnen zie ik het liefst in een bak 

met afneembare kap komen, dan 

kunnen ze daar lekker in blijven zit-

ten als ik ze onderzoek en dat levert 

de minste stress op.’

Controle

Martijntje is er groot voorstander van 

om de dieren minimaal 1 keer per 

jaar te zien. ‘Sowieso natuurlijk voor 

de vaccinaties, maar ook voor een 

preventieve controle. We wegen ze 

dan altijd, bekijken de huid en het 

gebit en luisteren naar hart en lon-

gen en voelen in de buik en naar de 

lymfeknopen. Zo kan je in een vroeg 

stadium een probleem signaleren en 

daar tijdig wat aan doen. Vermagering 

bij een konijn,  dat kan duiden op een 

gebitsprobleem, is lastig te constate-

ren voor een eigenaar. Dat geldt ook 

voor een kat of een hond die struc-

tureel jaarlijks een paar ons zwaarder 

worden. Als je ze met enige regelmaat 

ziet kan je daar wat aan doen en een 

hoop problemen voorkomen. Artrose 

en suikerziekte zijn vaak het gevolg 

van	 overgewicht;	 dat	 soort	 aandoe-

ningen vermijd je liever. Een binnen-

kat kan je best in beweging krijgen 

door brokjes verspreid door het huis 

te serveren en even link laten rennen 

achter	 zo’n	 laserlampje;	 niet	 zielig,	
gewoon effectief. Overigens loopt het 

percentage dieren met overgewicht 

de laatste jaren in onze praktijk ge-

lukkig wel terug.’

Dierendagactie

Op dierendag pakt de kliniek fors uit 

en onderstreept daarbij hun belang-

rijkste speerpunten nog eens nadruk-

kelijk. Alle entingen worden die dag 

voor de helft van de prijs aangeboden 

en het consult is gratis. Kiest u ervoor 

om wél het normale tarief te betalen 

dan draagt u bij aan een goed doel. 

Uw extra bijdrage wordt dan namelijk 

geschonken aan  Het Zeister Dieren-

tehuis te Austerlitz. Wel even van te-

voren bellen of langskomen om een 

afspraak te maken!

Preventie hoog in het vaandel
In Den Dolder, nog voor het spoor, is sinds 11 jaar Dierenkliniek Den Dolder gevestigd in het oude politiebureau. 

Vier dierenartsen en vijf assistentes runnen daar de praktijk die naast professionaliteit ook warmte en betrok-

kenheid uitstraalt. In de onderzoekskamers vindt de oplettende bezoeker een veelheid aan accessoires die een 

belangrijke bijdrage leveren aan deze sfeer.

Dokter J.C. Boswijklaan 11a

3734 EA  Den Dolder

Tel. 030 - 228 22 11

info@dierenkliniekdendolder.nl

www.dierenkliniekdendolder.nl

weekend-/nachtdienst

0900-1231123

Een deel van het team in de ontvangstruimte van de kliniek.

De 9 weken oude Doedel uit Maartensdijk vindt steun bij zijn nieuwe vriend 

Wammes bij de check-up in de kliniek.
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Door het eerste sneetje wordt een 

kleine camera de buikholte inge-

bracht en door het tweede sneetje 

een tangetje waarmee de eierstok 

wordt verwijderd. De sneetjes wor-

den met enkele hechtingen gesloten. 

Deze nieuwe techniek is met name 

voor grotere honden (v.a. ongeveer 

10 kilo) geschikt. Bij die honden is 

er sprake van een grotere borstkas 

waardoor er bij gebruikmaking van de 

traditionele methode veel aan de kant 

moet om de eierstokken te kunnen 

bereiken. Steriliseren via een derge-

lijke kijkoperatie is veel minder belas-

tend voor de hond en de vervelende 

‘kraag’ is niet nodig. De hond herstelt 

sneller en heeft er sowieso minder 

last van.

Marien Korthals Altes, die samen 

met zijn team de praktijk runt, is er 

duidelijk trots op dat hij als enige in 

de regio deze operatie kan uitvoe-

ren. ‘Opereren vind ik ook heel erg 

leuk, maar het is zeker de combinatie 

met diagnostiseren en adviseren die 

mij gelukkig maakt. We doen rönt-

gen- en bloedonderzoek grotendeels 

zelf. Wordt het gecompliceerd dan 

schroom ik niet om iemand te verwij-

zen of om een extern laboratorium in 

te schakelen. Het resultaat is het be-

langrijkst en het welzijn van het dier 

staat voorop. Eindeloos doorknutse-

len aan een bij voorbaat verloren zaak 

past niet bij mijn werkwijze. Ik ga dan 

liever een goed gesprek aan met de 

eigenaar, maar de uiteindelijke beslis-

sing ligt toch bij hen.’

Aankoopkeuring

Marien vertelt dat een aantal zaken 

inmiddels wettelijk is geregeld. Zo 

dient iedere hond die na april 2013 

is geboren tegen van een chip voor-

zien te zijn en zijn fokkers en asiels 

verplicht om de pup voor 7 weken 

leeftijd tegen Parvo te vaccineren. 

Dat geldt niet alleen voor rashonden, 

maar ook voor de kruisingen en de 

‘ongelukjes’. Bovendien is het verbo-

den om ze jonger dan 7 weken bij de 

moeder weg te halen. Hoe dan ook 

verdient het aanbeveling om de pup - 

dat geldt overigens voor ieder dier dat 

je koopt - binnen 3 dagen na aankoop 

te laten keuren bij de dierenarts. Tij-

dens een zogenaamde aankoopkeu-

ring vindt er een algemeen gezond-

heidsonderzoek plaats. Marien: ‘Het 

komt écht voor dat er sprake is van 

een ‘miskoop’. We zien hier soms 

pups die sterk vermagerd zijn, aan de 

diarree, hart- en/of ademhalingspro-

blemen hebben. Ook de ‘garantie’ is 

wettelijk geregeld. Los van de emotie 

moet je dan beslissen of je de inanci-

ele consequenties en de zorg aan wil 

gaan voor zo’n dier. Sowieso mag een 

dier aanschaffen mijns inziens geen 

impulsaankoop zijn. Op LICG.nl kan 

je zogenaamde bijsluiters vinden van 

bijna alle huisdieren. Voors, tegens, 

kosten enzovoort worden duidelijk in 

kaart gebracht. De aanschaf van een 

dier brengt automatisch een verant-

woordelijkheid met zich mee en daar-

mee gaat een zorgplicht gepaard.

Verzekering

De zorgplicht voor een dier brengt het 

gesprek direct op de kosten die daar-

mee gepaard gaan. Marien: ‘Vooraf 

valt natuurlijk prima te bedenken wat 

de kosten voor voer en de normale 

medische en preventieve handelingen 

zijn. Ook de tijd die gemoeid is met de 

verzorging valt van tevoren in te schat-

ten. Het zijn de kosten die bij calami-

teiten optreden die een linke aanslag 

op je portemonnee kunnen doen. 

Een gebroken pootje kan bijvoorbeeld 

aardig in de papieren lopen. Toch is 

maar 4% van de huisdieren in Neder-

land verzekerd tegen dierenartskos-

ten. Dus standaard is dat zeker niet. 

Wij proberen onze tarieven zo goed  

mogelijk in de pas te laten lopen met 

de kwaliteit die we leveren.’

Een klein sneetje maakt het verschil
Dierenkliniek De Bilt heeft als enige van de Utrechtse Heuvelrugdierenartsen de nieuwe sterilisatietechniek  

laparoscopie in de vingers. Bij laparoscopie worden er slechts twee kleine sneetjes in de buikholte gemaakt. 

Alfred Nobellaan 441

3731 DN  De Bilt

Tel. 030 220 5588

Dierenkliniek De Bilt is op werk-

dagen tussen 09.00 en 20.00 

uur telefonisch bereikbaar voor 

vragen en overleg.

Weekend-/nachtdienst

0900-1231123

(alleen voor deze regio)

Bij laparoscopische sterilisatie opereert Marien ‘via het beeldscherm’.

Marien: ‘Ik heb gewoon iets met dieren’.

www.hondenuitlaatservice-utrecht.nl

Werkzaam in Utrecht en omstreken

06-24183321

(ook voor kattenverzorging aan huis)

HONDENUITLAATSERVICE

EN HONDENSCHOOL

SAMMIE

Koop voor januari

een maandkaart of 10-rittenkaart

en ontvang 1 uitlaatbeurt gratis

ACTIEACTIE

Verzorgt:

•	 	Gedragstherapie	bij	gedragsproblemen	van	kat	
en	hond

•	 	Een	“recreanten”-cursus	waarbij	je	hond	leert,	
wordt	uitgedaagd	en	plezier	maakt	op	een	
positieve	manier

www.katenhondgedragscoaching.nl

030-2981682

Pas op de Kat
Katten oppas service

bij u thuis

In De Bilt, Bilthoven

en Groenekan

www.pasopdekat.nl

Telefoon: 06 28 10 27 03

Email: info@pasopdekat.nl

Smullen maar

Dhr. Van Loo senior trakteert de Duitse Herder bij De Vierklank op een 

heerlijk bot ter ere van dierendag. Alle andere hondenbezitters wacht in 

de zaak in De Bilt tijdens dierendag eenzelfde traktatie.

Koliek bij paarden:
laat ze maar rollen
Koliek betekent letterlijk ‘buikpijn’. Deze pijn kan 

vanuit verschillende plekken in de buik ontstaan. Als 

een paard koliek heeft gaat hij vaak overstrekt staan, 

liggen en veel rollen. 

Dit rollen werd vroeger vaak als gevaarlijk gezien. 

Een paard kan namelijk makkelijk een darmdraai-

ing of knoop in zijn darmen krijgen omdat de meters 

darmen die hij heeft maar op een paar plekken vast 

zitten. 

Toch is rollen bij koliek helemaal niet erg en moeten 

we dat juist toestaan. Als er al een darmdraaiing zou 

ontstaan zou dit ook zonder rollen gebeuren. Door 

het rollen ontstaat er juist verlichting in de darmen, 

komt er lucht af en sterker nog, misschien rolt hij de 

knoop/draaiing er wel uit! 

Advies dus bij een paard met koliek: laat het paard 

wel rollen, mits op een veilige plek zoals in een rijbak 

of paddock zodat hij zichzelf niet kan beschadigen 

en bel natuurlijk zo snel mogelijk de dierenarts.

Drs. Anna Lagendaal - Equilexion 

Hond te water
Met een stijgende trend waarbij de hond mee gaat 

op de boot is er ook een toenemende aandacht voor 

de veiligheid van de hond op het water. Mensen roe-

pen vaak: ‘Een hond kan toch zwemmen!’ 

Dat klopt, de meeste honden kunnen zwemmen, 

maar hoelang houdt je hond het vol en heeft jouw 

hond op het moment dat hij over boord valt de ruim-

te om te zwemmen? Denk daarbij aan een val tussen 

bijvoorbeeld wal en schip in een haven. 

Ook in open water kan een hond door de stroming 

heel snel wegdrijven van de boot, waardoor je er niet 

altijd snel bij kan zijn om hem weer op te vissen. 

Overigens zijn het niet alleen honden die meegeno-

men worden, ook katten kunnen zich daar uitste-

kend thuis voelen. 

Ondanks hun uitstekende evenwichtsgevoel raken 

ook zij weleens te water. Daarom zijn er inmiddels 

speciale zwemvesten voor dieren in de handel.

Mariëlla van Brenk - AnimalFactory
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Nohemi Ruis let altijd op
Met 6 honden naar het bos die niet van jou zijn vergt een scherp oog en een goed 

inschattingsvermogen. Nohemi Ruis runt een oppas en uitlaatservice en gaat dagelijks  

‘s ochtends en ‘s middags in haar speciaal ingericht busje op pad om een forse wandeling 

met de viervoeters van anderen te maken. Ze is dan ook al lang geen opbekende meer 

in Maarsseveen (waar ze afgelopen zomer lekker konden zwemmen), op de Hilversumse 

hei en bijvoorbeeld in het panbos waar de honden een uur lang heerlijk kunnen rennen.

Nohemi groeide in Bilthoven op en volgde na de middelbare school een opleiding dierverzor-

ging en diermanagement aan het Groenhorstcollege in Barneveld gevolgd door een studie 

aan de Chr. Agrarische Hogeschool in Dronten. Van jongs af aan was ze omringd door dieren 

en vastbesloten daar later iets mee te gaan doen. El Paseo (De wandeling) is de opstap naar 

wellicht ooit een eigen kinderboerderij of dierenpension. Voor nu is het werk en een welkome 

hulp voor mensen die een extra handje bij de verzorging van hun viervoeter kunnen gebrui-

ken. De uitlaatservice is een onderdeel van de werkzaamheden van Nohemi. Naast uitlaten 

past ze ook op tijdens bijvoorbeeld vakanties. En bij de 

oppasservice komt een scala aan dieren voorbij. Kat-

ten, knaagdieren, konijnen, vogels, vissen, schapen, 

geiten, kippen, runderen en paarden kunnen op een 

liefdevolle verzorging rekenen. En met speciale wensen 

kan altijd rekening worden gehouden.

Met de eigenaren is er regelmatig contact. Zowel bij de 

uitlaat- als oppasservice. Het contact varieert van een 

berichtje en een fotootje per telefoon tot een verslagje 

in een schrift. Naast de oppasservice tijdens vakantie 

of een weekendje weg kan deze dienst ook ingescha-

keld worden tijdens bijvoorbeeld ziekte. Desgewenst 

aangevuld met licht huishoudelijke taken. Tel. 06-17354443

www.el-paseo.nl

Toen de Stichting Dassenwerkgroep 

Utrecht & ‘t Gooi vernam dat de ge-

meente Hilversum voornemens was 

om de weg opnieuw te asfalteren, is 

direct contact opgenomen met de 

betrokken ambtenaar om een tunnel 

onder de weg aangelegd te krijgen. 

Naast dassen vormt deze ook een 

prima ‘oversteek’ voor vossen, kleine 

marterachtigen, egels etc. 

Dit kon gerealiseerd worden: de ge-

meente Hilversum bekostigde ook het 

dassen(dwang)-raster dat afgelopen 

zaterdag door vrijwilligers werd aan-

gelegd.

Embranchementweg

In mei van dit jaar is er een soortgelijk 

dassenraster geplaatst bij een dassen-

tunnel onder de Embranchements-

weg (verlengde Maartensdijkseweg 

op de grens met Baarn en Zeist). Het 

raster daar helpt de dassen op weg 

naar de tunnel die daar werd aange-

legd door de gemeente. Op die weg 

zijn in het daar aan voorafgaande jaar 

zes dassen doodgereden. Een zware 

klap voor de lokale populatie van ca. 

achttien dassen. De gemeente Zeist 

was bereid de tunnel aan te laten 

leggen en de benodigdheden voor 

het raster te betalen, op voorwaarde 

dat de Stichting het raster zelf zou 

plaatsen. Een behoorlijke klus, maar 

gelukkig was ook daar onontbeer-

lijke hulp. Boswachter Rein Zwaan 

(Staatsbosbeheer), landschapscoör-

dinator Dick van Beek (gemeente De 

Bilt), studenten Milieuwetenschap-

pen van de Universiteit Utrecht en 

drie Stichtings-bestuursleden staken 

in eendrachtelijke samenwerking de 

handen uit de mouwen en klaarden 

de klus. Ook de gemeente Baarn en 

de stichting Het Utrechts Landschap 

droegen ertoe bij dat de voorziening 

kon worden aangelegd. 

 

150 meter

Het gebied rondom de Weg naar 

Egelshoek is vooral bekend door zijn 

ongekende rijkdom aan paddenstoe-

len, rijk vogelleven en de aanwezig-

heid van dassen en hazelwormen. 

Het is lang de laatste plek geweest in 

dit gedeelte van ‘t Gooi waar dassen 

een actieve burcht bezetten. Mede 

dankzij maatregelen van natuurbe-

heerders in de directe omgeving zo-

als het Goois Natuurreservaat en de 

aanleg van diverse dassentunnels 

onder wegen, spoorlijn en A27 is de 

populatie dassen vanuit deze plek 

hard gegroeid en worden ze weer in 

het hele Gooi en omgeving gezien. 

Zaterdag 28 september waren er 

heel wat extra handjes nodig bij het 

plaatsen van een dassenraster langs 

de Weg naar Egelshoek. Materiaal en 

gereedschap werden ter beschikking 

gesteld door Staatsbosbeheer. Het 

werk bestond uit gaten boren, palen 

zetten, raster spannen en het graven 

van een sleufje om het raster iets on-

der het maaiveld aan te leggen. 

Dassen krijgen hulp
door Henk van de Bunt

Elk jaar worden meer dan 25 dassen doodgereden in het gebied tussen Loosdrecht en Utrecht. Dat aantal is 

ongeveer de helft van de jaarlijkse aanwas van dassen in het gebied. Op de Weg naar de Egelshoek even buiten 

het noordelijkste deel van Hollandsche Rading vallen veel slachtoffers, vooral in het weekend als er veel nachtelijk 

verkeer is.

Zaterdagochtend werd over een leng-

te van ca. 150 meter een dassenras-

ter, bestaande uit stevig, relatief klein-

mazig gaas, aangebracht. 

Kies bewust voor de beste 
paardenstalling
Huub Peek van pensionstal Griftenstein is er duidelijk in: ‘Ik ben opgegroeid en groot 

geworden tussen de paarden. Mijn vader was hengstenhouder en fokte New Forestpony’s. 

Ik heb veel gezien en veel geleerd en heb er bewust voor gekozen om in de pensionstal 

mijn liefde voor de paarden gestalte te geven. Griftenstein is als een Mercedes onder de 

auto’s. Een stal waar je bewust voor kiest omdat je gecharmeerd bent van de faciliteiten 

die we bieden. Als die passen bij je visie hoe jij je paard het liefst gestald ziet, dan ben 

je van harte welkom.’

Op Griftenstein hebben zo’n 50 pensionklanten inmiddels hun plekje gevonden. Een gemê-

leerd gezelschap qua leeftijd, maar ook qua sportbeoefening. Zowel dressuur- als spring- en 

eventingruiters waarderen de accommodatie, maar ook de recreatieve ruiter past daar prima 

tussen. De stal is weliswaar aan de Utrechtseweg gelegen, maar het bos is praktisch om de 

hoek. De paarden en pony’s staan gestald in ruime boxen, voornamelijk op tarwestro, en 

komen dagelijks buiten. ‘s Zomers is er weidegang en ‘s winters zijn er ruime paddocks waar 

ze minimaal een halve dag in kunnen verblijven.

Service staat bij Griftenstein hoog in het vaandel. Huub: ‘De zorg voor paarden houdt nooit 

op. We zijn 7 dagen per week en 52 weken per jaar in touw om dat zo goed mogelijk te doen. 

Dat stuit nog wel eens op onbegrip, maar mensen met een paardenhart begrijpen dat. Ik vind 

het prettig om ‘s avonds laat nog even een laatste controleronde te lopen. De een zal dat als 

belastend ervaren, maar ik vind het prettig te weten dat ze er allemaal goed bij staan en kan 

dan met een gerust hart naar bed. 

Aan de afrastering van de weiden is veel aandacht besteed.

Utrechtseweg 371 

3731 GB De Bilt 

Tel. 06-22372286 

www.griftenstein.nl
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Dierenkliniek Bilthoven

H.C.M. van Bekhoven

Dierenarts

Van Dijcklaan 1
3723 CE Bilthoven

tel. 030 - 228 60 91
www.dierenartsvanbekhoven.nl

spreekuren: ma t/m vr 09.00 - 19.00 uur
Behandeling volgens afspraak

Inloopspreekuur: ma-wo-vr 09.30 - 10.00 uur

Angelique Vlug meldde zich ruim zes 

jaar geleden aan als vrijwilliger bij Die-

rentehuis Zeist en werd  hondenwan-

delaar. Asielhonden gaan tweemaal 

per dag, zeven dagen in de week, met 

vrijwilligers wandelen. Angelique Vlug 

is inmiddels wandelcoördinator. Zij 

neemt nieuwe vrijwilligers die met de 

honden willen wandelen aan en werkt 

ze in. Sinds afgelopen mei is Vlug ook 

bestuurslid van de Stichting Dierente-

huis Zeist en omgeving. ‘Pensionhon-

den worden een paar keer per dag 

op de speelweiden uitgelaten. Daar 

kunnen ze rennen en met andere 

honden spelen. Als de eigenaar er 

toestemming voor geeft gaan we ook 

met pensionhonden wandelen.’

Hart gevolgd

‘Ik heb altijd wat met dieren gehad. 

Toen ik drie was mocht ik met opa en 

oma een goudvis gaan halen, maar ik 

kwam uiteindelijk thuis met een par-

kietje. Dat was mijn eerste huisdier. 

Daarna heb ik honden, katten, en an-

dere dieren gehad’, vertelt Angelique 

Vlug. ‘Ik heb  informatica gestudeerd 

en deed jarenlang IT-management, 

maar op een gegeven moment heb 

ik mijn hart gevolgd. Ik vond werken 

met dieren en mensen die een pro-

bleem met een dier hebben veel leu-

ker.’ Ze werd gedragstherapeut voor 

katten en is bijna afgestudeerd als 

gedragstherapeut voor honden. ‘De 

kennis die ik van honden en katten 

heb kan ik hier ook weer inzetten.’ 

Dierentehuis Zeist wordt gerund door 

een fulltime beheerder en vier part-

time assistent-beheerders, allemaal 

vrouwen. Met zo’n tachtig vrijwilligers 

worden alle voorkomende werkzaam-

heden uitgevoerd.

Vrijwilligers

 ‘De redenen waarom mensen hier als 

vrijwilliger binnenkomen zijn heel ver-

schillend. De een is werkloos en op 

zoek naar een baan, maar wil zijn tijd 

intussen nuttig besteden, een ander 

is arbeidsongeschikt, maar kan hier 

wel wat betekenen. We hebben een 

heel divers bestand waar ook verloop 

inzit. Er worden wel de nodige eisen 

gesteld aan mensen die hier werken. 

Veiligheid is heel belangrijk aspect.’ 

Er verblijven zo’n veertig katten en 

tussen de tien en twintig asielhon-

den in het tehuis. ‘Op maandagavond 

hebben we kattenknuffelen. Dan 

gaan vrijwilligers met katten kroelen 

om ze wat extra’s te geven. In de zo-

mermaanden doen we op maandag-

avond trainingen en leuke spelletjes 

met asielhonden, zodat die ook eens 

wat anders hebben. Deze zomer heb-

ben we meer dan zestig kittens ge-

had. Om ze in een huiselijke kring op 

te laten groeien gaan die altijd naar 

opvanggezinnen.’  

Plaatsing

‘Dieren komen hier op verschillende 

manieren terecht. Via de dierenam-

bulance, de politie, via een melding 

van mensen die een hond hebben 

gevonden of eigenaren die afstand 

van hun huisdier doen. We werken 

met een vaste dierenarts  Alle dieren 

die hier binnenkomen worden door 

hem gecontroleerd op ziektes af af-

wijkingen. Als die er zijn wordt er wat 

aan gedaan. Het welzijn van het dier 

en de medische zorg vinden wij heel 

belangrijk. Ieder dier is voor ons bij-

zonder en gaat zo gezond mogelijk de 

deur uit. 

De doorlooptijd van asieldieren is 

heel wisselend. Een wat ouder dier 

is vaak wat moeilijker plaatsbaar dan 

jongere dieren. Het hangt ook af van 

het karakter van het dier en van wat 

mensen zoeken. We nemen mensen 

die een hond of kat zoeken altijd even 

apart. Dan vragen we wat hun wen-

sen zijn om een betere match te kun-

nen maken. Dan hoeven we ook niet 

met de mensen langs alle honden of 

katten, want dat geeft vaak onrust. 

Van mensen die een kat zoeken moet 

je weten of ze een binnenkat of juist 

een buitenkat willen. Een kat die met 

andere katten kan, of een die heel erg 

op zichzelf is. Hetzelfde geldt voor 

honden, die moeten passen in de 

persoonlijke levenssituatie van men-

sen die een hond zoeken. Voor ons 

is belangrijk dat de juiste hond of kat 

bij de juiste mensen geplaatst wordt. 

Daar letten we heel goed op.’  

Adressen

‘Gevonden dieren melden we altijd 

aan bij Stichting Amivedi. Dat is een 

landelijke vrijwilligersorganisatie die 

zorgt voor een kosteloze registratie 

van vermiste en gevonden huisdieren 

in Nederland. Zij doen er van alles 

aan om een eigenaar te vinden. Twee 

weken nadat een zwerfdier bij ons is 

binnengebracht mag het als asieldier 

herplaatst worden.’  Dierentehuis 

Zeist is alleen ’s middags open voor 

publiek, telefonisch bereikbaar onder 

0343-491231. Dierenasiels zijn regio-

gebonden en De Bilt ligt in het werk-

gebied van dit asiel. Andere asiels in 

de omgeving: Stichting Dierenasiel 

Utrecht, telefoon: 030-2514542 

www.dierenasielutrecht.nl en Dieren-

asiel Crailo in Hilversum, telefoon 

0900-20 20 330. www.dierenasiel.net.

Dierentehuis Zeist biedt 
honden en katten liefdevolle zorg 
door Guus Geebel

Stichting Dierentehuis Zeist en omgeving verzorgt met een groot aantal vrijwilligers honden en katten. Het tehuis 

heeft een asielgedeelte en een pensiongedeelte, waar eigenaars hun hond of kat tijdelijk kunnen laten logeren. 

Dierentehuis Zeist is een geheel zelfstandige stichting die geen subsidie krijgt en dus erg afhankelijk is van 

donateurs en sponsors.

Angelique Vlug speelt met asielhond 

Oscar. 

De Vierklank gaat de Dag van de Dieren

dit keer met een bijlage vieren

want hond, kat of paard

zijn veel aandacht waard

en die wil je dus heel graag

plezieren

Guus Geebel Limerick

Hondenbelasting betalen?
door Henk van de Bunt

Op de gemeentelijke website van De Bilt attendeert men op het be-

talen van hondenbelasting: ‘Heeft u een of meerdere honden thuis? 

Dan bent u verplicht dit te melden en hondenbelasting te betalen. De 

hondenbelasting vindt u op de gecombineerde aanslag gemeentelijke 

belastingen die u eenmaal per jaar van de gemeente ontvangt’.

Elders op de site zijn de bedragen (tarifering 2012) te achterhalen: voor 

de eerste hond € 87,60 en voor iedere hond boven het aantal van één 

€ 175,20. In 2013 heffen 287 van de 408 gemeenten hondenbelasting. 

Het gemiddelde tarief is in 2013 iets gestegen (t.o.v. 2012) naar ruim 46 

euro voor de eerste hond. Dit gemiddelde is berekend op basis van de 

tarieven van alle 408 gemeenten, dus incl. de gemeenten zonder hon-

denbelasting. Voor een tweede hond rekent de gemiddelde gemeente 

ruim 66 euro.

Kernen

In De Bilt zijn er 2126 (geregistreerde) hondenbezitter, waarvan er in 

Bilthoven alleen al 1069: dat is meer dan de helft (50,28 %). Per inwoner 

komt Bilthoven echter pas op de derde plaats. Opmerkelijk en/of toeval-

lig is het gegeven dat er in Groenekan en Hollandsche Rading nagenoeg 

evenveel honden rondlopen.

Kern

Aantal

inwoners

(geregistreerde 

honden)

% inw./

hondenbezit

De Bilt 15027 449 2,99 %

Maartensdijk 4962 251 5,06 %

Bilthoven 17449 1069 6,13 %

Westbroek 1209 80 6,62 %

Groenekan 1881 139 7,39 %

Hollandsche Rading 1507 138 9,16 %

Ruwweg betekent er binnen De Bilt ca. 186.000 euro aan hondenbelas-

ting wordt geïnd. Het grootste deel van deze inkomsten wordt besteed 

aan onderhoud en aanleg van de uitlaatplaatsen en hondentoiletten, het 

gratis verstrekken van zakjes voor de hondenpoep en aan toezicht en 

handhaving. De rest gaat naar de algemene dekkingsmiddelen.

31 miljoen huisdieren

in Nederland
In ongeveer 55% van de Nederlandse gezinnen worden één of meer 

huisdieren gehouden. Dat betekent dat er in totaal ruim 31 miljoen 

huisdieren worden gehouden door ruim 9 miljoen huishoudens.

Deze onderverdeeld in:

•	 3.9	miljoen	katten	(in	51%	van	de	gezinnen	met	een	huisdier);	
•	 2.2	miljoen	honden	(in	38%	van	de	gezinnen	met	een	huisdier);	
•	 5.5	miljoen	siervogels	en	duiven;	
•	 1.6	miljoen	konijnen	en	andere	kleine	zoogdieren;	
•	 18	miljoen	aquarium-	en	vijvervissen;	
•	 0.2	miljoen	terrariumdieren.

Jaarlijks gaat er in de branche ongeveer 2.2 miljard euro om ten be-

hoeve van het aanschaffen, voeden en onderhouden van al deze dieren.  

De branche biedt naar schatting aan meer dan 11.000 mensen werk, 

verdeeld over circa 4.200 bedrijven.

Mariëlla van Brenk - AnimalFactory
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AnimalFactory op Tv
Begin vorige maand waren Mariëlla van Brenk - eigenaar van AnimalFactory in De Bilt - en 

haar hond Boran uitgebreid in beeld tijdens een uitzending van RTL LifestyleXperience. ‘

Voor een opname staat over het algemeen 3 tot 6 uur gepland’, vertelt Mariëlla. ‘Wij waren 

in goed 3 uur klaar, mede dankzij Boran’s makkelijke karakter. Hij werkte prima mee. Ik reis 

regelmatig af naar het buitenland om nieuwe producten te vinden die zich onderscheiden 

van de massa door kwaliteit en functionaliteit. Dat RTL LifestyleXperience je eruit pikt voor 

een reportage voelt wel een beetje als een bekroning op mijn werk. Los daarvan was het 

een hele ervaring om zo’n opnamesessie mee te maken. Het ilmpje bekijken kan op onze 

website www.animalfactory.nl.’

AnimalFactory levert niet aan particulieren, maar via speciaalzaken zoals bijvoorbeeld Zand-

bergen in De Bilt en Wim’s Dierenspeciaalzaak in Maartensdijk. Maar ook bij dierenartsen en 

leveranciers van terreinwagens vind je producten van 

hen. Een van de eerste producten was de hondenloop-

plank ter voorkoming van blessures bij hond (en baas) 

als gevolg van het in- en uitspringen van de auto. Een 

‘kontje’ geven bij het inspringen gaat nog wel, maar het 

uit de auto laten springen is in feite een veel zwaardere 

belasting. Inmiddels is er een uitgebreid assortiment 

loopplanken en daar is in de loop van de tijd wel nog 

het een en ander bijgekomen. Zo zijn er zwemvesten, 

zeer functioneel voor honden die meegaan op de boot, 

is er een uitgebreid assortiment speelgoed van gerecy-

cled materiaal, een tekenverjager en de allernieuwste 

aanwinst is de Coix hondenborstel die in combinatie 

met de eigen stofzuiger een Wellness systeem voor de 

hond is.

Kijk voor het volledige assortiment en een overzicht van 

de dealers op www.animalfactory.nl

Ambachtstraat 1

3732 CN De Bilt

T. 030-2715486

Equilexion
- Ambulante praktijk voor paarden
Drs. Anna Lagendaal, inmiddels woonachtig in Maartensdijk, richtte haar eigen praktijk 

op en koos voor de uit het Latijn samengestelde naam ‘Equilexion’ (Flexion ‘beweging/

buiging’en Equus ‘paard’).

Equilexion is een ambulante eerste lijns praktijk voor paarden. Anna komt dus altijd naar het 

paard toe. Haar auto is in feite haar kliniek waar alle apparatuur en medicijnen in meereizen. 

Na haar studie Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht heeft zij een aantal jaar in Jordanië 

gewerkt. Anna begon in een Animal Welfare Centre, werkte als dierenarts voor het Koninklijk 

huis van Jordanië en deed daarna als freelancer in korte tijd erg veel ervaring op. In Nederland 

werkte zij een aantal jaren in diverse paardenklinieken en specialiseerde zich als Chiropractor. 

Toen ook die studie was afgerond besloot zij om zelf een mobiele praktijk op te zetten.

Anna is zelf ook actief binnen de 

paardensport. In Jordanië ontstond 

een voorliefde voor het Arabische 

Volbloed paard met hieraan gekop-

peld de Endurance sport. In haar 

vrije tijd is zij hierin actief met haar 

eigen volbloed arabier. 

Equilexion is 24/7 bereikbaar voor 

spoedgevallen. Voor vragen kunt u 

altijd bellen of contact opnemen 

via email.

EQUIFLEXION

Ambulante praktijk voor Paarden

Drs. Anna Lagendaal,

Erkend Paardendierenarts 

Dr. J.J.F. Steijlingweg 22

3738 DB Maartensdijk

tel: 06-40450947

info@equilexion.nl

www.equilexion.nl

Het dier stond op een veldje dat was 

afgezet met een draad en een paar 

paaltjes. Daar bleef hij (of was het is 

een zij?) braaf binnen. Het leek een 

uiterst vriendelijk en zachtmoedig 

dier. De volgende dag stond er een 

foto in het Utrechts Nieuwsblad. Zelfs 

het landelijke Trouw publiceerde 

een overpeinzing met foto over het 

exotische dier zo midden in de stad. 

Belangstelling genoeg voor Langnek. 

Schoolkinderen en kantoormensen 

die tijdens hun middagpauze komen 

kijken. Het beest is gek op blaadjes 

en heeft de hoge takken van de aan-

grenzende bomen met zijn lange en 

lenige tong al ontdaan van de blade-

ren. Kinderen helpen mee. Ze sprin-

gen omhoog om blaadjes te plukken 

van laaghangende takken en voeren 

die aan de giraffe. Het beest is onver-

zadigbaar. 

Op zondagmiddag is het nog drukker. 

Gezinnen met kinderen drommen 

om de giraffe heen. Kinderen sle-

pen takken met bladeren aan uit het 

Griftpark. Die zijn daar te vinden als 

resultaat van snoeiwerkzaamheden. 

Kleine kinderen die op de schouders 

van hun vader zitten schrikken alleen 

wel als ze opeens de kop van de giraf-

fe vlak voor zich zien opduiken. Voor 

de rest is het dikke pret. 

Zou een giraffe ook wat zijn voor onze 

eigen tuin? Je moet dan wel een hoge 

schuur hebben waar hij in past. Net 

zoals ze in het circus een speciale wa-

gen hebben met een uitschuifbaar dak 

waar het beest in ’s nachts in slaapt. 

Een giraffe in de tuin houdt in ieder 

geval de bomen en struiken kort. Nooit 

meer snoeien. Best een aantrekkelijk 

idee. Hoeveel kost eigenlijk zo’n giraffe?

De giraffe met hoge aaibaarheidsfactor
door Martijn Nekkers

Deze special gaat vooral over huisdieren. Zou een giraffe daar ook bij horen? Ik moest er aan denken toen drie 

weken gelden plotseling een giraffe opdook in de bocht van de Kleine Singel in Utrecht. Het beest hoorde bij het 

circus Belly Wien dat in het aangrenzende Griftpark haar tenten had opgeslagen. Een vreemde aanblik zo’n giraffe 

midden in de stad. 

Terry uit Groenekan was, toen ze er zó dichtbij stond, verbaasd over de enor-

me grootte van de giraffe. Hij smulde een sinaasappel uit haar hand op en 

was reuze vriendelijk. 

Op ’t bankje
Langzaam lopend, of misschien kun je beter zeggen slenterend, komt een oude man met 

gebogen hoofd achter een rollator mijn richting op. Naast hem loopt een poedeltje die 

zijn tempo helemaal heeft aangepast aan dat van zijn baasje. Hij loopt zelfs langzamer, 

want de riem waarmee hij is aangelijnd sleept over de grond. Als de man bij me op het 

bankje komt zitten gaat het hondje ook zitten en kijkt met een scheef kopje vragend naar 

zijn baas. Als die zijn hand in zijn jaszak steekt is zijn aandacht opeens nog groter en als 

de man een plastic zakje tevoorschijn haalt verandert het hondje van een sullig beestje 

in een tierige hond. ‘Hij weet het precies. Als we bij het wandelen even gaan zitten krijgt 

hij een plakje rosbief. Dat is al heel lang traditie’, zegt de man. ‘Rustig maar Robby’, zegt 

hij als de hond wat wild tegen hem opspringt. Gretig hapt hij naar het plakje rosbief en 

slokt het gulzig op. Daarna probeert hij nog even de aandacht van zijn baas te trekken 

in de hoop nog een plakje te krijgen, maar als die duidelijk nee schudt weet het hondje 

dat verder bedelen geen zin heeft en vleit hij zich op de voeten van zijn baas neer. ‘Hij 

is al vijftien jaar en we kunnen met elkaar lezen en schrijven’, zegt de man met een 

tevreden blik. ‘Iedereen zegt dat ik hem teveel verwen omdat hij rosbief krijgt, maar hij 

geeft me zoveel levensvreugde dat ik het hem van harte gun.’ Glimlachend kijk ik hoe hij 

zijn viervoetertje liefdevol over de kop aait. ‘Het is mijn tweede poedel. De eerste is twaalf 

geworden en toen wilde ik geen andere hond meer. Maar ik miste mijn looprondje en de 

praatjes met andere hondenbezitters. Mijn zoon vond dat ik toch maar een nieuwe moest 

nemen en hij nam me mee naar een adres in Limburg waar jonge poedels te koop werden 

aangeboden. Robbie kwam direct op me alopen. Toen was ik natuurlijk verkocht, maar 

ik ben nog steeds blij dat ik dat toen gedaan heb. Mijn vrouw vond het eigenlijk maar 

niets, maar toen hij in huis kwam smolt zij ook. Het is altijd een heel gemakkelijk beestje 

geweest. We namen hem overal mee naar toe, ook als we met vakantie gingen.’ De man 

vertelt dat zijn vrouw een paar jaar geleden is overleden en dat Robbie een hele troost 

voor hem was. ’Op het laatst was mijn vrouw erg ziek, maar de hond bleef altijd bij haar 

in de buurt, alsof hij haar wilde beschermen. Hij begreep er niets van dat het vrouwtje er 

opeens niet meer was en liep haar steeds onrustig te zoeken. Hij vertoont ook een beetje 

verlatingsangst, want hij blijft altijd bij me. Maar als ik ergens heen moet waar hij niet mee 

naar toe kan dan zeg ik, baasje komt zo weer terug dan gaat hij rustig op de bank liggen. 

Als ik er dan weer ben is hij helemaal door het dolle en moet ik eerst een stukje met hem 

gaan lopen. Mijn benen willen niet zo goed meer, maar met de rollator gaat het nog wel. 

Ik woon zelfstandig en heb hele ijne buren die als er wat is altijd klaar staan. In huis heb 

een traplift en daar maakt de hond ook graag gebruik van. Een paar jaar geleden holde hij 

nog naar boven, maar als ik nu met de traplift naar boven ga springt hij op mijn schoot, 

want gemak dient ook de hond.’ Robbie komt weer in beweging en dat is voor het baasje 

het sein om weer op te stappen.

Maerten
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‘Rommel’: een jong beestje dat met 

slimme oogjes naar me opkijkt en zich 

mijn aaien genoeglijk laat welgeval-

len. Miranda de Jong is verbazing zo-

als	de	mijne	wel	gewend;	dat	een	var-
ken zich kan gedragen als een hondje 

is nieuw voor veel andere mensen.  

Ze gaat me voor naar een modderige 

terrein naast het huis. Daar houdt het 

andere huisvarken van de familie, de 

enorme Obie verblijf. Ze is overigens 

nog geen jaar oud. Obie is van het 

Nieuw-Zeelandse (Maori) varkensras 

‘KuneKune’. 

Dit varken wordt omringd door een 

grote hoeveelheid kippen en hanen 

van allerlei soorten en rassen. De 

vogels zitten bovenop haar en lo-

pen onder haar door, zonder enige 

zichtbare angst. Behalve Obie en de 

kippen loopt er een drietal schapen 

van het Franse ras ‘Ouessant’ rond: 

het allerkleinste schapenras. Obie 

eet zo’n beetje uit de hand. Als ze 

een appeltje of een ander stuk fruit 

heeft verschalkt haast ze zich, om 

ongestoord te kunnen vreten, naar 

het naastgelegen weitje. Als we daar 

naartoe wandelen loopt Rommel al 

kwispelend voor ons uit, alsof ze ons 

de weg wil wijzen. ‘Het gaat behoorlijk 

goed tussen Obie en Rommel maar 

de kleine is nogal speels. Daarom laat 

ik Rommeltje niet achter in de wei’ 

legt Miranda uit. ‘Want ik wil niet het 

risico lopen dat Obie haar op een on-

bewaakt moment aanvalt.’ 

Geen vegetariër 

De liefde voor dieren is Miranda de 

Jong met de paplepel ingegoten. ‘Ik 

ben in Utrecht opgegroeid op een 

woonboot. Daar zag ik de jonge eend-

jes voorbij zwemmen. Maar ik wist 

ook dat veel van die eendjes door rei-

gers en snoeken opgevreten zouden 

worden. Ik realiseer me dat ook dit 

bij het leven hoort. Trouwens, ik ben 

stapelgek op mijn varkens maar dat 

maakt mij nog geen vegetariër. ‘ Haar 

tienjarig dochter Elise voegt er ern-

stig aan toe: ‘het is maar goed dat wij 

wel vlees eten, anders zijn die dieren 

voor niks doodgegaan’. Het gezin De 

Jong woont naast het spoor waarover 

ettelijke keren per dag een ‘sprinter’ 

voorbij komt. ‘Daar hebben we ab-

soluut geen last van. Ik wil hier nooit 

meer weg, verzekert Miranda. Het 

gezin is al enkele jaren heel gelukkig 

in de dijkwoning. De kleine Rommel 

rent om onze voeten. ‘Net als jonge 

honden doen, gaat ook dit varkentje 

op haar rug liggen wanneer ze on-

der haar buikje wordt gekriebeld. Ze 

slaapt samen met Obie naast het huis 

onder een afdak. En dan zijn er ook 

nog twee honden bínnen. 

Eigen toilet 

Terwijl wij praten zit Rommel in haar 

ren, met daarin een echte mand een 

baal hooi, voerbak, drinkbak én een 

wc hoek. ‘Jij plast toch ook niet in je 

eigen bed’, stelt Elise. ‘Een varken 

is een heel schoon dier en doet zijn 

behoefte op een aparte plek.’ Zowel 

Obie als Rommel worden geborsteld. 

Ze kunnen last hebben van een schil-

ferige huid dus dat vinden ze heerlijk. 

Ter illustratie haalt Miranda een grote 

bezem over de rug van Rommel. 

‘Mijn man is nu onderweg om een 

echte schurkborstel te halen waar de 

varkens zelf tegenaan kunnen schu-

ren. Eerst vond hij het niet zo’n goed 

idee om een varken te nemen’, vertelt 

Miranda. ‘Nu vindt hij het geweldig. 

Het was juist zijn idee om een tweede 

te nemen: gezelliger voor Obie in de 

winter’. 

Er moet veelvuldig geklust worden 

om de hokken en de rennen te verze-

keren. Want er wordt in de buurt wel 

eens een vos of een marter gesigna-

leerd. Maar als Miranda op de website 

van ‘Beleef de Lente’ de pasgeboren 

vosjes ziet in de Oostvaardersplassen 

dan realiseert ze zich weer dat óók 

een moedervos moet eten en voor 

haar jongen moet zorgen. 

Iedere dag is Dierendag in Groenekan 
Veroniek Clerx 

Heb je het ooit zo vertederend gezien? Als ik me meld aan het hek van de familie De Jong in Groenekan staat ze 

al kwispelend voor me, klaar om aangehaald te worden: het Göttinger minivarkentje.

Göttinger minivarken Rommel struint door de wei.

Dochter Elise met haar lievelingskip.

Er wordt zoveel mogelijk aan gedaan 

om de dieren een stressvrij bezoek te 

bezorgen en daar beginnen ze graag 

zo vroeg mogelijk mee. Met enige 

regelmaat wordt er een puppy-party 

georganiseerd. In ongedwongen sfeer 

worden eigenaren en pups ontvangen 

in de praktijk. Naast het geven van de 

nodige praktische informatie gaat het 

er natuurlijk vooral om dat de pups 

een positieve ervaring opdoen zodat 

zij een volgende keer weer vrolijk naar 

binnen huppelen. Ook bij het inplan-

nen van de afspraken wordt gestreefd 

naar een stressvrij bezoek. Daarom 

is er ook geen inloopspreekuur meer 

en wordt uitsluitend op afspraak ge-

werkt. 

Er wordt dan zo goed mogelijk reke-

ning gehouden met de duur van het 

bezoek en honden en katten zo veel 

mogelijk gescheiden gepland. Mocht 

het toch voorkomen dat een hond en 

een kat tegelijk even moeten wach-

ten, dan is er voor de kat een veilig 

plekje boven de grond.

Gapen en knipperen

Dierenarts Martijntje van der Veer 

vertelt de nodige praktische ‘trucjes’ 

toe te passen om de dieren om hun 

gemak te stellen. ‘Door dieren goed 

te observeren en te kijken naar hun 

onderling gedrag kan je leren om 

non-verbaal met ze te communice-

ren en het signaal als het ware op 

‘veilig’ te zetten. Bij honden werkt dat 

door middel van gapen en je lippen 

alikken en bij katten bijvoorbeeld 

door zachtjes met je ogen te knip-

peren. Het ziet er soms een beetje 

vreemd uit, maar het werkt wel.  

Konijnen zie ik het liefst in een bak 

met afneembare kap komen, dan 

kunnen ze daar lekker in blijven zit-

ten als ik ze onderzoek en dat levert 

de minste stress op.’

Controle

Martijntje is er groot voorstander van 

om de dieren minimaal 1 keer per 

jaar te zien. ‘Sowieso natuurlijk voor 

de vaccinaties, maar ook voor een 

preventieve controle. We wegen ze 

dan altijd, bekijken de huid en het 

gebit en luisteren naar hart en lon-

gen en voelen in de buik en naar de 

lymfeknopen. Zo kan je in een vroeg 

stadium een probleem signaleren en 

daar tijdig wat aan doen. Vermagering 

bij een konijn,  dat kan duiden op een 

gebitsprobleem, is lastig te constate-

ren voor een eigenaar. Dat geldt ook 

voor een kat of een hond die struc-

tureel jaarlijks een paar ons zwaarder 

worden. Als je ze met enige regelmaat 

ziet kan je daar wat aan doen en een 

hoop problemen voorkomen. Artrose 

en suikerziekte zijn vaak het gevolg 

van	 overgewicht;	 dat	 soort	 aandoe-

ningen vermijd je liever. Een binnen-

kat kan je best in beweging krijgen 

door brokjes verspreid door het huis 

te serveren en even link laten rennen 

achter	 zo’n	 laserlampje;	 niet	 zielig,	
gewoon effectief. Overigens loopt het 

percentage dieren met overgewicht 

de laatste jaren in onze praktijk ge-

lukkig wel terug.’

Dierendagactie

Op dierendag pakt de kliniek fors uit 

en onderstreept daarbij hun belang-

rijkste speerpunten nog eens nadruk-

kelijk. Alle entingen worden die dag 

voor de helft van de prijs aangeboden 

en het consult is gratis. Kiest u ervoor 

om wél het normale tarief te betalen 

dan draagt u bij aan een goed doel. 

Uw extra bijdrage wordt dan namelijk 

geschonken aan  Het Zeister Dieren-

tehuis te Austerlitz. Wel even van te-

voren bellen of langskomen om een 

afspraak te maken!

Preventie hoog in het vaandel
In Den Dolder, nog voor het spoor, is sinds 11 jaar Dierenkliniek Den Dolder gevestigd in het oude politiebureau. 

Vier dierenartsen en vijf assistentes runnen daar de praktijk die naast professionaliteit ook warmte en betrok-

kenheid uitstraalt. In de onderzoekskamers vindt de oplettende bezoeker een veelheid aan accessoires die een 

belangrijke bijdrage leveren aan deze sfeer.

Dokter J.C. Boswijklaan 11a

3734 EA  Den Dolder

Tel. 030 - 228 22 11

info@dierenkliniekdendolder.nl

www.dierenkliniekdendolder.nl

weekend-/nachtdienst

0900-1231123

Een deel van het team in de ontvangstruimte van de kliniek.

De 9 weken oude Doedel uit Maartensdijk vindt steun bij zijn nieuwe vriend 

Wammes bij de check-up in de kliniek.
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DOS leidt onnodig nederlaag
Het is DOS niet gelukt de goede lijn van vorige week door 

te zetten in wederom een overwinning. Geheel onnodig 

verloor DOS zaterdag 28 september thuis van Top.

DOS coach Berry van den Broek had zijn opstelling na vorige week 

weer iets aangepast, aangezien hij nog niet helemaal tevreden was over 

de vakverdeling. DOS begon scherp aan de wedstrijd. Shanna Versteeg 

trof snel tweemaal raak van korte afstand en toen schutter Robin de 

Rooij zijn eerste schot ook door de mand zag gaan, ging iedereen in het 

heerlijke zonnetje uit van een gemakkelijke middag. De spelers in het 

veld hadden dezelfde gedachte, want in het vervolg van de wedstrijd 

speelden de Westbroekers veel te nonchalant.

Top kreeg steeds meer ruimte en voelde dat er wellicht wat te halen was. 

In het eerste aanvalsvak leek het veldspel nog prima. Men speelde el-

kaar in hoog temp de bal toe, maar het ging te vaak fout bij de eindpass 

die onnauwkeurig was. Als deze pass wel goed aankwam was er geen 

scherpte in het schot. Ook in de rebound was DOS onmachtig tegen de 

lange heren van Top. Het tweede aanvalsvak maakte in de aanvalsopzet 

al verkeerde keuzes doordat men de verkeerde mensen in de verkeerde 

posities had staan. Het ontbreken van concentratie en scherpte kwam 

duidelijk naar voren bij een aantal vakwisselingen. Na een vakwisse-

ling wist Top meerdere keren direct te scoren, omdat DOS niet bij de 

les was. Coach Berry van den Broek probeerde met een wissel zeven 

minuten voor het einde het tij nog te keren, maar in de nog resterende 

speeltijd mocht dit geen soelaas meer bieden. DOS leed een volkomen 

terechte nederlaag van 16-19 en mag vooral zichzelf dit verwijten.

A.s. zaterdag wacht in tegenstander Mia, met als inzet de tweede plek 

op de ranglijst, een nieuwe uitdaging. De wedstrijd begint om 15.30 uur 

in Westbroek.

Salvodames verliezen nipt
De eerste competitiewedstrijd voor de Salvodames tegen het 

bezoekende Allvo uit Almere ging na een onevenwichtige 

wedstrijd verloren met 2-3. Er waren volop winstkansen 

maar Salvo kon het verschil niet maken.

De Salvodames wilden de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen di-

rect laten zien dat het team zijn rol kan spelen in de 1e klasse. Er werd 

direct grote druk op de tegenstander gelegd. Allvo had totaal geen ant-

woord op het spel van Salvo. Vooral met de service wist Salvo link te 
scoren. Met name Marit van Ee maakte veel servicepunten met haar 

lastige sprongservice. De set werd gemakkelijk gewonnen met 25-17. 

De 2e set waren de rollen omgedraaid. Allvo had zijn draai gevonden 

en wist met harde services zoveel druk op het spel van Salvo te leggen 

dat er niet goed meer werd aangevallen. Allvo proiteerde optimaal van 
het zwakke tegenspel en won de set verdiend met 17-25. Gek genoeg 

was het in de 3e set weer Salvo dat de dienst uitmaakte. Na aanvan-

kelijk met 8-12 te hebben achtergestaan begon Salvo weer te draaien. 

Er werden veel ralleys gespeeld in deze set. Met name Nicole Visser 

onderscheidde zich met enkele harde aanvallen. Hierdoor werd de set 

gewonnen met 25-16. In de 4e set ging het lang gelijk op maar Allvo 

trok toch aan het langste eind met 21-25. De 5e set moest de beslissing 

brengen. Hierin trok de tegenstander direct het initiatief naar zich toe 

om dit niet meer uit handen te geven. Soeverein speelde Allvo de set uit 

met 8-15 en won derhalve de wedstrijd met 2-3. 

Zaterdag 5 oktober spelen de dames om 12.30 uur in Hoogland tegen 

Forza, een van de favorieten uit de poule. De wedstrijd van de heren 

ging niet door omdat de tegenstander geen representatief team op de 

been kon brengen. Deze wedstrijd wordt later gespeeld. De volgende 

wedstrijd voor de heren is op 14 oktober om 21.15 uur tegen AGAVBS 

in Soesterberg. 

Nova pakt eerste punten 
Zaterdag 28 september trad het eerste van Nova aan tegen de 

Noordwijkse ploeg Fluks. De omstandigheden waren perfect voor 

een goede korfbalwedstrijd. De afgelopen wedstrijden kwam 

het vlaggenschip van Nova niet goed uit de verf. Nova was erg 

gedreven om het tij te keren en een goede wedstrijd neer te zetten.

Vanaf minuut één werd er geconcentreerd gespeeld en goede kansen 

gepakt. De score werd geopend door Jan Hoekstra die netjes zijn vrije 

worp afmaakte. Al snel stond er 4-0 op het scorebord. Net voor het 

luitsignaal van de rust scoorde Lisa Rademakers een afstandsschot, 
waardoor met een comfortabele 6-1 kon worden gerust. 

Al snel in de tweede helft kon Nova alweer een punt bij de score optel-

len. Daarna bleef de score voor Nova even uit. Waardoor Fluks weer 

een beetje terug kon krabbelen, maar deze kwamen nooit gevaarlijk 

dichtbij en de wedstrijd was gelopen. Toen het eindsignaal klonk stond 

er 10-8 op het scorebord. Dit betekent dat Nova de eerste punten gepakt 

heeft. Zaterdag mag Nova haar kunsten vertonen tegen het eerste van 

De Vinken om 15.30 uur te Bilthoven.

SVM blijft medekoploper
SVM liet in de beginfase van de uitwedstrijd tegen het Utrechtse Hercules direct al zien, dat het 

niet voor niets goed bovenin meedraait. SVM trok het initiatief naar zich toe, zette vroeg druk

 en creëerde de kansen. Al na amper 5 minuten scoorde topscoorder Mike de Kok de 0-1 

uit een goed genomen corner van de weer zeer gedreven spelende Björn Engel. 

Na nog geen 20 minuten spelen had de 0-2 door slordig verdedigen bij 

Hercules al moeten vallen. Het extra beetje geluk of scherpte ontbrak.

Hierdoor liet SVM Hercules wat te 

gemakkelijk terug komen.De mid-

denvelders van SVM vatten soms 

hun taken wat te gemakkelijk op, 

maar sluitpost Richard de Groot 

bleef goed geconcentreerd keepen. 

In de 26e minuut viel door goed 

voorbereidend door Mike de Kok de 

0-2. Kansen creëren deden de geel 

blauwen vervolgens goed, maar kan-

sen benutten was in de eerste helft 

minder. 

De 2e helft een sterk aandringend 

Hercules en een iets te afwachtend 

spelend SVM. Het anders zo goed 

controlerende voetbal van de laat-

ste wedstrijden ontbrak net te vaak. 

SVM hielp Hercules wat te gemak-

kelijk in de wedstrijd, waardoor de 

dreiging van een tegengoal toenam. 

Rond de 65ste minuut werkte de 

SVM verdediging de bal niet goed 

weg en scoorde Hercules de 1-2. 

Kennelijk hadden de geel blauwen 

de tegengoal nodig om het weer de 

aanval op te zoeken. Het moege-

speelde Hercules kwam er niet meer 

aan te pas en Marcel Melissen maak-

te de 1-3.

De wedstrijd was gelopen. Uit een 

assist scoorde Mike de Kok zijn hat-

trick 1-4. De moegestreden Sjoerd 

Burgers, en de gebroeders Engel 

werden goed vervangen door Bas 

Temme, Mark de Brauw en Jeroen 

Geurtsen. Iets meer scherpte had 

SVM een nog grotere uitslag opgele-

verd. SVM blijft goed meedoen met 

FC De Bilt en Kockengen: Ook deze 

ploegen wonnen hun wedstrijd en 

leverden nog geen punt in. Met een 

gelijk aantal punten en een iets min-

der doelsaldo staat SVM keurig 2e.

SVM 2 verloor uit van het ook laag 

geplaatste Desto met 3-1. Zaterdag 

5 oktober speelt SVM 1 thuis tegen 

het onder aanstaande Bunnik 73 om 

14.30 uur en SVM 2 thuis tegen Al-

tius om 12.00 uur.

Tennisvereniging Helios op bezoek in Italië

In het weekend van 6-8 september 

was Tennisvereniging Helios uit 

Bilthoven te gast in Acquapendente 

in Italië voor een uitwisselingstoer-

nooi. Acquapendente ligt midden in 

Italië, boven het meer van Bolsena. 

Een authentiek dorpje waar de bur-

gemeester ‘s avonds in de ijssalon 

van zijn familie ook nog een heer-

lijk ijsje voor je schept. 

Het toernooi werd geopend door 

een korte wedstrijd tussen de voor-

zitters van beide tennisverenigin-

gen. Daarna speelden in meerdere 

rondes gemengde Italiaans-Neder-

landse koppels tegen elkaar. De 

spannende inale werd gewonnen 
door Helios-lid Mark van Bree, sa-

men met zijn Italiaanse dubbelspel-

partner Guilana. 

De prijs... ‘eeuwige roem’ en een 

les héérlijke Italiaanse wijn. 
Volgend jaar komen leden van de tennisclub van Acquapendente naar 

Bilthoven voor een toernooi bij Helios. 

Mooi weer, mooi voetbal
Op het zonovergoten sportpark aan de Tolhuislaan in Bunnik klonk op 28 september het 

startsignaal voor de vierde wedstrijd van FC De Bilt in deze competitie. De eerste drie werden 

ruim gewonnen en Bunnik leed inmiddels drie nederlagen, dus op papier waren de punten al 

binnen. Toch zal Gerrit Plomp zijn mannen hebben gewaarschuwd, want vorig seizoen waren 

de ontmoetingen tussen deze ploegen spannend genoeg.

Van enige spanning was echter 

vandaag geen sprake, want FC De 

Bilt pakte het initiatief en speelde 

90 minuten goed verzorgd voetbal 

en daar kon Bunnik ’73 eigenlijk 

niets tegen in brengen. Na acht mi-

nuten scoorde Bobby Reijerse uit 

een voorzet van Erwin Korthals. 

En in de periode daarna scoorde 

Erwin zelf ook nog twee keer op 

fraaie wijze. Ook Mike Versloot 

scoorde voor rust, maar daar kijkt 

niemand meer van op. Vervolgens 

heeft deze verslaggever de tweede 

helft genoten van het mooie sa-

menspel van de Biltse mannen en 

eigenlijk niet meer zo goed opge-

let wie wat precies deed: kopbal 

op de lat, mooie aanvallen, ge-

vaarlijke schoten, goede opbouw, 

zo af en toe een terugspeelbal op 

de Biltse keeper. Voor de statis-

tieken: In de tweede helft scoorde 

Michael The twee maal, waarvan 

zijn tweede als een doelpunt van 

grote klasse omschreven mag wor-

den. Mike Versloot scoorde in de 

tweede helft een gave hattrick en 

Dennis Adelaar scoorde ook weer 

z’n doelpuntje. Dat na 90 minuten 

de eindstand 0-10 werd, is eigen-

lijk gelatteerd te noemen, want 
als FC De Bilt nog iets meer geluk 

had gehad of iets scherper geweest 

was in de afronding dan was de 

score mogelijk nog hoger uitge-

vallen.

Komende zaterdag speelt FC De 

Bilt om 14.00 uur thuis tegen 

DEV-Doorn. Het tweede van FC 

De Bilt doet het eveneens prima en 

heeft de lastige uitwedstrijd tegen 

De Meern3 met 1-3 gewonnen en 

gaat hierdoor ongeslagen aan kop.

FC

DE BILT

SPOrtPArK WeLtevreDeN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

Agterberg bv

FC DE BILT

DEV DOORN

zaterdag

5 oktober

aanvang: 14.
00

uur

advertentie



Nootjes
Te koop aangeboden

Gratis afhalen enkele kam-

peerspullen o.a. stoeltjes, 

kachel, voorraad tafel, strand-

stoeltjes, opbergzak. Tel. 030-

2204183

LP van Michael Jackson BAD 

uit 1989. € 20,-. Tel. 030-

2284394

Gratis af te halen wegens 

overgang op digitaal systeem 

ca. 2500 blanco systeem-

kaarten 8 x 13 cm. Tel. 030-

2713083

Fiets voorzitje met wind-

scherm: Bobike mini S: 9 - 15 

kg. € 25,-. Wipstoeltje. € 5,-. 

Tel. 0346-211368

Nike gymschoenen wit, lichte 

zool, nauwelijks gedragen, 

maat 42,5 € 7,50. Puma voet-

balschoenen, half veldseizoen 

korfbal gebruikt, in prima 

staat, maat 46. € 7,50. Tel. 

0346-213190

Matras z.g.a.n. ziet er uit als 

nooit gebruikt 200 x 80 cm. € 

40,-. Tel. 06-15900913 

Kanten kleedje. Ovaal en 

open geweven, crèmekleurig. 

€ 10,-. Tel. 030-2204505
 

3 Keuken stoelen met metalen 

frame en rode zitting. € 30,-. 

Tel. 030-2204505
 

Dressboy, wit hout. € 7,50. 

Tel. 030-2204505

Satellietset met 55 cm scho-

tel voor ontvangst voor vrije 

kanalen. Tel. 06-19963053

1-Deur keukenkasje wit. € 

10,-. Tel. 06-19963053

Fietsendrager voor achter-

op de auto. Compleet merk 

Twinny load. € 35,-. Tel. 

0346-212532

Bovenfreesmachine, Kinzo. € 

35,-. Keyboard, Casio. € 25,-. 

Tel. 0346-214026

Step (rood/groen/geel/blauw). 

€ 30,-. Indoor skates, maat 37. 

€ 15,-. Tel. 0346-214026

Grote letterboeken. € 1,- p.s. 

verschillende schrijvers. Bel 

gerust. Tel. 030-2205783

Kinderstoel met afneembare 

poten + veiligheidsriempje. € 

7,-. Buggy. € 10,-. Tel. 0346-

212662

Weegschaal bascule zon-

der gewichten. € 45,-. Tel. 

06-22594128

Personeel gevraagd

Per 1-1-2014 komt onder-

staande wijk vrij

Wijk 10: Berkenlaan, Eiklaan, 

Grothelaan, Veldlaan en 

Vijverlaan.

Voor meer info bel 0346-

211992 of mail naar info@

vierklank.nl

MENS De Bilt zoekt vrijwil-

ligers, zie pag. 10

Personeel aangeboden

Ervaren COUPEUSE doet al 

uw naai verstel- en verander-

werk. Komt ook bij u thuis. 

Tel. 030-2252986

Diversen

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

Raaijen  

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Spaar mee met de 

BOODSCHAPPENZEGELS 

C1000 voor de voedselbank. 

Stuur/geef zegels in evelop 

aan: Goossens, Tuinlaan 29, 

3738 CS Maartensdijk

Te HUUR: Kamer in 

Bilthoven met gezamenlijk 

gebruik van keuken, douche 

en toilet. Dichtbij trein en 

bus. Huurprijs: € 250,00 per 

maand. Tel. 030-2286381

Gevonden: nieuwe schoe-

nen met stalen neuzen op de 

Dorpsweg. Bel naar 0346-

213818. Bloemetje als dank.

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptop-

problemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en in het 

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. ZOMERTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985

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

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

Zaterdag 5 oktober tweedehandskledingbeurs en brocante 

op de kwekerij van Jan van Vulpen, Groenekanseweg 250 in 

Groenekan van 10 tot 17 uur!

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

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

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

Tuinservice/Kwekerij van Vliet 06-54751296 Nw. Wetering 

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

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

bescherming- en onkruidbestrijdingsmiddelen, verder voor al 

uw tuin- en erfwerkzaamheden. 

Zie: www.vanvliettuinservice.nl.

Cursussen/Trainingen

Zie pag. 14 voor de Mens De Bilt cursussen!

Altijd al een echte circusartiest willen worden? Kom in 

de herfstvakantie naar JTS Masquerade! In het driedaagse 

project ‘In de Piste’ krijg je les van een theater- en dans-

docent in o.a. diaboloën, jongleren en levende piramides 

maken. Op de laatste dag geef je een presentatie voor publiek. 

Voor? kinderen van 7 t/m 11 jaar | Wanneer? 23 t/m 25 okto-

ber, 10.30-14.30 u. | Waar? Rembrandtlaan 9, Bilthoven | 

Geïnteresseerd? www.jtsmasquerade.nl  
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

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

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

Bridgekei

Donderdag 19 september ontving Titia Santema-

Voerman van de Nederlandse Bridgebond uit 

handen van NBB-bestuurslid Ciska Zuur een Kei 

als waardering voor haar tomeloze inzet voor de 

Bridgeclub Open Kaart te De Bilt. Titia Santema 

heeft deze bridgeclub in 2001 opgericht en zij is 

er in geslaagd er een bloeiende en levendige club 

van te maken.

Klaverjassen bij FC De Bilt
Vrijdagavond 4 oktober kunt u weer klaverjassen 

bij FC de Bilt. In de kantine van deze sportvereni-

ging aan de laan van weltevreden in de Bilt bent u 

van harte welkom. Vanaf 19.00 uur is de kantine 

geopend en het klaverjassen begint om 20.00. In-

schrijfgeld bedraagt € 2,50. Loten voor de loterij 

zijn € 0,50 per stuk.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Potten bakken
De lessen pottenbakken in Groenekan zijn weer van start gegaan. In het ruime 

en gezellige atelier aan de Groenekanseweg nr. 15 worden op dinsdagavond 

en donderdag ochtend lessen pottenbakken op de draaischijf verzorgd. Ook 

het afdraaien, decoreren en glazuren komt aan bod. Voor meer informatie kunt 

u bellen naar 030 -2129968.

Donderdag 3 en vrijdag 11 oktober a.s. 

van 18.00-21.00 uur

Kerstpakkettenshow 
Kom onder het genot van een hapje en een drankje 

vrijblijvend naar onze mogelijkheden kijken.

Landwinkel de Groenekan 
Nw. Weteringseweg 139 • Groenekan

 Ruime parkeergelegenheid

  

Twice a Lady
Op zondag 6 oktober is er in de Bechsteinzaal van Schutsmantel, Gregorius-

laan 35 in Bilthoven dit keer geen klassieke muziek maar een optreden van 

het duo “Twice a Lady”.  Het repertoire bestaat uit een mix van Engelstalige 

nummers uit de jaren 40/50 van The Andrews Sisters, Doris Day en andere 

artiesten uit die jaren. Verder Nederlandse nummers uit de jaren 40/50 en an-

dere bekende nummers 

uit latere tijden. Het 

optreden begint om 

15.00 uur. 

De toegang is gratis. 

De Bilt

in Actie!

www.debiltinactie.nl

Je eigen podium!
Zet je info op ...
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Centrals heren ook kampioen
Na twee dames softbalteams, zijn ook het 2e en het 1e team van de honkbalheren

kampioen van hun klasse geworden. De kans is groot, dat er nog een 5e pupillenteam bijkomt.

Dat zou betekenen, dat 5 van de 10, in competitie spelende teams, kampioen zou zijn. 

Uniek in de geschiedenis van Centrals.

Eerder werd het 1e honkbalteam 

van Centrals kampioen van de 2e 

klasse A. Daarmee stoot het team in 

twee jaar door van de 3e klasse naar 

de 1e klasse, het twee na hoogste 

niveau van Nederland. Vorig jaar 

werd het team net geen kampioen, 

nu werden er slechts 2 wedstrijden 

verloren. De kampioenswedstrijd 

werd gespeeld tegen The Blokes, in 

het verre noorden, in het Groning-

se Veendam. The Blokes moesten 

winnen om gelijk te komen, en dat 

leek er even op toen het team van 

Centrals verdedigend wat fouten 

maakten. Het werd van 4-1, 4-4 in 

de 6e inning, maar het werd uitein-

delijk door een paar rake klappen 

8-4 in de 9e inning, waarna The 

Blokes nog een keer scoorden: 8-5. 

Nooit speelde een herenteam van 

Centrals in de 1e klasse; volgend 

jaar wel. Coach Lionel Constancia 

heeft voortreffelijk werk verricht, 

door met duidelijke hand het team 

te leiden.

 

Het 2e team gaf al het goede voor-

beeld: kampioen van de 4e klasse 

C. Hoewel er nog 2 wedstrijden 

moeten worden gespeeld, kunnen 

ze niet meer worden ingehaald door 

de andere teams. Daarmee wordt de 

kloof tussen het 1e en het 2e niet 

groter; beiden spelen een niveau 

hoger volgend jaar. Aanvallend 

werd er goed gespeeld, maar verde-

digend was het verreweg het beste 

team in deze klasse. De coach en 

spelers hebben mooi werk gedaan!

Combisponsor voor DOS A2
Zaterdag, voorafgaande aan de thuiswedstrijd van DOS A2, reikte 

Maurice van Barneveld de nieuwe shirts uit de spelers van de DOS A2. 

Hij blijft hierdoor combisponsor van DOS, want sinds 2004 hangt er al 

een reclamebord van Van Barneveld langs het kunstgrasveld van DOS. 

Het bestuur van DOS is verheugd met deze samenwerking.

De spelers en coaches van het team, de sponsor met een mooie bos 

bloemen, zijn dochter en voorzitter Cornel Boere.

Jeugdige winnaars bij TV Tautenburg
De afgelopen tijd werden in diverse ca-

tegorieën de interne clubkampioenschap-

pen gespeeld bij de Maartensdijkse TV 

Tautenburg, zowel bij de jeugd als bij de 

senioren. De kampioenen toonden aan dat 

de jeugd bij TV Tautenburg het goed doet. 

De prijzen gingen naar Max v.d. Berg 

(rechts) en Rene van Ginkel (tweede 

van links). Bij de senioren waren er ook 

jeugdige winnaars: Toin de Rooij (derde 

van links) won in een prachtige inale van 
Bart Wolf, die er in de Mix met de eerste 

prijs van door ging. Bij de dames senioren 

won techniek het van kracht. Hier ging de 

eerste prijs naar Lisanne Mosterd (links), 

die Joelle Blankensteijn versloeg. 

SVM start competitie 
met meisjesteam

Het is SVM uit Maartensdijk gelukt om een nieuw meisjesteam op te 

richten. Het SVM D3M 7-tal is een feit met maar liefst 10 enthousiaste 

meiden in dit team. Met het oprichten van de D3M, dat op een half veld 

7 tegen 7 gaat spelen, wordt getracht de basis te leggen voor een vol-

ledig meisjeselftal volgend seizoen.

De meisjes trainen woensdag van 19.00 tot 20.00 uur en spelen op za-

terdag een wedstrijd. Ook geïnteresseerd, ga dan vrijblijvend een kijkje 

nemen en neem dan meteen de sport-/voetbalschoenen mee. Voor ver-

dere informatie kan men contact opnemen met Stefanie vd Goede, via 

de mail: info@svmmaartensdijk.nl 

V.l.n.r. (boven) Isa Sanne Ghislaine, Esmee, Indy, Romy, (onder) Yara, 

Ira, Jade, Esther.

Kampioen Regio Utrecht

De Groenekanse Lucy Groenen pakte met haar pony Akkerhoeve’s Wesley 

afgelopen weekend de titel voor de regio Utrecht in de discipline SGW 

klasse L tijdens de kampioenschappen die in Neede (Gld) verreden werden. 

Bij SGW bestaat de wedstrijd uit de onderdelen dressuur, springen en een 

cross (terreinrit) die over vaste hindernissen verreden wordt. 

Tassensponsor voor SVM F3

JBG grondwerken van Jonathan Bassie uit Maartensdijk sponsort SVM F3 met nieuwe tassen. JBG is 

gespecialiseerd in grondwerken, tuinaanleg, bestrating en onderhoud. De sponsoring van JBG grondwerken 

was zo goed voor de teamspirit dat de F3 meteen met 8-0 won van De Meern.

Herfsttoernooi bij Salvo
Ook dit jaar organiseert Volleybalvereniging Salvo ‘67 uit Maartensdijk weer haar traditionele 

herfsttoernooi. Dit sportieve evenement, dat open staat voor elk bedrijf-, familie-, vrienden-, 

sport- of buurtteam uit de regio, wordt gehouden op vrijdag 1 november en is mede mogelijk 

door een inanciële bijdrage door het Fonds Sportbevordering de Bilt.

Met collega’s, familie, vrienden of 

buurtgenoten kun je lekker een bal-

letje slaan en na aloop wat napra-

ten in de bar van de Vierstee door 

als team in te schrijven. Het toer-

nooi kent een poule voor beginners 

(onervaren spelers), een poule voor 

gevorderden (recreanten) en een 

poule voor competitiespelers. 

In elk team van 6 personen zitten 

bij voorkeur minimaal 2 vrouwen. 

De wedstrijden beginnen rond 

19.00 uur en tot omstreeks 23.00 

uur zal er gespeeld worden, waarna 

de prijsuitreiking zal zijn. Er kun-

nen maximaal 20 teams meespelen, 

dus meld je snel aan. De kosten per 

team bedragen € 15,00. Meld je 

team aan voor 17 oktober bij: Ad 

Tersteeg, aw.tersteeg@ziggo.nl of 

Eric Landwaart, eric.landwaart@

online.nl. Zie ook de website van 

Salvo www.salvo67.nl  
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Feestje bij De Buitenhof
door Henk van de Bunt

In oktober is het alweer 5 jaar geleden dat dagbesteding ‘De Buitenhof’, onderdeel van 

verpleeghuis St. Elisabeth in Lage Vuursche de deuren voor haar gasten opende. Dankzij 

de enorme inzet van zowel de medewerkers als de vrijwilligers is het de afgelopen 5 jaar 

uitgegroeid tot een ‘volwassen’ dagbesteding waar 5 dagen per week opvang wordt geboden aan 

zelfstandig wonende mensen, die een vorm van geheugenproblematiek hebben. ‘De Buitenhof’ 

staat garant voor ‘een warm huis’ waar niets moet en veel mogelijk is, vooral persoonsgerichte 

aandacht en zorg staan hoog in het vaandel’, aldus coördinator Marianne Woud.

 

De Buitenhof ligt op een prachtige 

locatie in de tuin van het verpleeg-

huis Sint Elisabeth. De dag-ver-

zorging wil mensen die geestelijk 

achteruitgaan ondersteuning en be-

geleiding bieden waardoor er weer 

meer structuur komt in hun leven. 

Daarnaast biedt het ook de partner 

of de familieleden een tijdelijk ont-

lasting van de verzorgende taken. 

Onder de belangstellenden op deze 

verjaardag dag waren familieleden 

van dementerende ouderen maar 

ook oudere echtparen, waarvan 

één van de partners aan dementie 

lijdt. Mensen blijven tegenwoor-

dig steeds langer thuis wonen, vaak 

omdat ze al zo lang samen zijn en 

voor elkaar willen blijven zorgen, 

maar ook omdat de overheid hen - 

via de WMO - kansen biedt op on-

dersteuning

Bewogen

‘Het waren zeer bewogen jaren 

waarin wij veel mooie, ontroerende 

en ook verdrietige momenten heb-

ben beleefd’. Coördinator Kim 

Staal vervolgt: ‘Sommige gasten 

zijn (al) heel lang bij ons, terwijl 

anderen maar heel kort bij ons ver-

blijven. We delen letterlijk lief en 

leed met elkaar in dit huis en dat is 

heel waardevol’, aldus Kim Staal. 

Voor de leiding was dit alle reden 

om dit heugelijke feit, op gepaste 

wijze, te vieren op vrijdagmiddag 

27 september. Kim Staal: ‘Dit is niet 

de oficiële datum, maar door het 

wat naar voren te halen hopen we 

nog te kunnen genieten van lekker 

nazomerweer zodat we ook onze 

tuin bij het feestje kunnen betrek-

ken’. Tijdens deze middag werden 

de gasten samen met hun partner of 

andere mantelzorger, medewerkers, 

(15) vrijwilligers en een aantal an-

dere genodigden getrakteerd op een 

hapje en drankje onder het genot 

van sfeervolle muziek. ‘We hebben 

het in Baarn en verre omstreken be-

kende ‘Eemjazz’ kunnen boeken en 

daar zijn we enorm blij mee” vertelt 

een tevreden Marianne Woud. 

HNL in de prijzen
Vrijdag 27 september was het Ju-

nior Gouden Kalveren Gala 2013 

in de Stadsschouwburg Utrecht. 

Leerlingen uit HAVO 4 van het 

Nieuwe Lyceum hebben in een 

workshop van drie uur een ilm 

van 1-minuut gemaakt. Van de 

103 ilmpjes gingen er uiteinde-

lijk negen naar huis met een Junior 

Gouden Kalf. Dit jaar waren er vijf 

genomineerden. Voor ilmposter, 
cameravoering, montage en twee 

nominaties voor de beste ilm. Net 
als vorig jaar werd een Gouden 

Kalf voor beste montage behaald, 

maar er volgde er nog een voor de 

beste ilmposter.

Jong en oud verbonden door letters
Peuters in Peuterspeelzaal Uilen-

nest, gelegen naast de Van Dijck-

school in Bilthoven, werden maan-

dag 30 september voorgelezen door 

Ans Pama, Annelies Brielsman en 

Hans Haaks  man. De twee oma’s en 

opa deden dit in het kader van 900 

Jaar De Bilt, als verbinding tussen 

oud en jong.    [GG] 

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Openingstijden 
Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 21.00 uur
Vrijdag 11.30 - 22.00 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

Oktoberfeest
Lekker eten 
voor weinig

---------------------------------------------------------------------

Gezinszak friet
4 vleeskroketten
of 4 frikandellen

+ beker saus 
naar keuze 
voor € 7,95

----------------------------------------------------------------

Saté met friet 

en rauwkost 

€ 7,25

Er vond een onthulling plaats van een heel bijzonder kunstwerk door de 

Baarnse wethouder Joost de Wilde en de heer Kroonenberg, die al lang 

cliënt is van de dagopvang in Lage Vuursche. 

Genomineerde leerlingen van Havo 4 met de twee Gouden Kalveren voor beste ilmposter en montage van de 
ilmpjes Badman en Superspy & Princess.

advertentie

advertentie

Buurtbarbecue
Vorige week zaterdag had Comité Park Brandenburg weer een buurt-

barbecue georganiseerd voor de bewoners van de Ooievaarlaan, Kuif-

eendlaan en de Reigerlaan. Dit jaar werd de barbecue gehouden op het 

terrein van ‘De Reiger’ (Reinaerde). Ook de bewoners van dit complex 

waren hiervoor uitgenodigd. Ondanks het slechte weer was de e.e.a. 

zeer geslaagd, mede dankzij bijdragen van de Plusmarkt en Café van 

Miltenburg. De volwassenen genoten van een hapje en een drankje, de 

jeugd van de snoep en het springkussen.             (Carla te Brinke)

Het Landinrichtingsplan 

Noorderpark
De heer Co Grootendorst is agrarisch taxateur en werkzaam bij bu-

reau Beheer Landbouwgronden. Hij is vele jaren betrokken geweest 

als adviseur /rentmeester en vertrouwenspersoon bij de landinrichting 

rondom Tienhoven, Bethunepolder en het Noorderpark. Hierbij gaat 

het om aankopen van agrarische bedrijven en gronden ten behoeve 

van de uitvoering van “Herindelingsplan Noorderpark” om alles op 

de goede plek te krijgen, zoals in het plan beschreven staat wat betreft 

natuur, landbouw, recreatie, iets- en wandelpaden. Dit proces loop 
nog steeds.

In zijn lezing zal hij de volgende onderwerpen belichten: Hoe beleef je 

als taxateur een landinrichtingsproject en wat houdt dit in; hoe wordt 

je benaderd als taxateur; welke rol speel je als taxateur als  je ook 

inwoner van het gebied bent; 

welke rol had hij bij het opstel-

len van het natuurgebied  “De 

Bethune”.

De lezing van de Historische 

Vereniging Maartensdijk is op 

dinsdag 8 oktober 2013 om 

20.00 uur in de Ontmoetings-

kerk te Maartensdijk. 

De zaal is open vanaf 19.30 uur 

en de toegang is gratis

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

4 okt. "BORRELAVOND". v.a. 21.30 uur.

Woe.
2-10

Gebakken Zeewolffilet met 
paprika-dille saus

of
Jachtschotel, rode kool, 
puree en appelcompôte

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
3-10
Vrij.
4-10
Woe.
9-10

"Kliekjesdagen"
Diverse vlees, vis en 

vegetarische gerechten 

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
10-10
Vrij.

11-10


