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www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan • 0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

Over 7 weken
is het alweer kerst

De nieuwe kaartcollecties
zijn binnen. Bestel ze tijdig

Veel belangstelling voor 
Banenmarkt Vrijwilligers

door Walter Eijndhoven

Voor het vierde achtereenvolgende jaar werd zaterdag 31 oktober  
de Vrijwilligersbanenmarkt in Wijkrestaurant Bij de Tijd georganiseerd door de 
vrijwilligerscentrale van Mens De Bilt. Ongeveer 130 geïnteresseerden kwamen  

een kijkje nemen of er een leuke vacature of klus voor hen bij zat. 

Ruim dertig maatschappelijke orga-
nisaties presenteerden zich zaterdag 
aan de bezoekers van de Vrijwilli-
gersbanenmarkt, van Stichting Die-
renhulp zonder Grenzen tot aan het 
Ronald McDonald Huis Utrecht, 
en van de Protestants-Christelijke 
Ouderenbond tot aan IJsclub Het 
Biltse Meertje. Voorafgaand aan de 
banenmarkt werd extra aandacht 
besteed aan diverse maatjesprojec-
ten. Bij dit project bezoeken vrijwil-
ligers kwetsbare mensen thuis, voor 
een praatje of om een gezamenlijke 
activiteit te ondernemen.Binnen de 
gemeente stijgt de behoefte aan ma-
tjes. Diverse wethouders van De 
Bilt waren ook aanwezig. Wethou-
der Madeleine Bakker-Smit vertelt: 
‘Ook wij willen ons graag inzetten 
voor de samenleving. Door een lot 
te trekken, via een bal uit een bal-

lenbak, werden wij aan een organi-
satie verbonden, namelijk het Ro-
nald McDonald Huis en IJsclub Het 
Biltse Meertje’. 

Maatjesproject
Eén van de vele andere geïnteres-
seerden was John Wijsterbosch uit 
De Bilt. Hij vertelt: ‘Vanwege mijn 
pre-pensioen heb ik veel tijd over 
en ik wil mij graag inzetten voor 
de maatschappij. Mijn ouders zit-
ten in De Bremhorst in Bilthoven en 
twee ochtenden in de week wandel 
ik met hen. Ik heb nog tijd over en 
nu ben ik dus op zoek naar nog een 
nieuwe invulling voor één of twee 
ochtenden in de week. Het lijkt mij 
wel leuk om bijvoorbeeld ergens 
te kunnen koffieschenken, of een 
functie bij het Maatjesproject. Het 
bezoeken van mensen die eenzaam 

zijn, hen opbeuren en iets met hen 
gaan doen, om hun eenzaamheid te 
doorbreken’. 

Jeugdhulpverlening
Natuurlijk heeft niet iedereen even-
veel vrije tijd. Annemarije Hoppen-

brouwers uit Bilthoven wil graag 
iets betekenen voor een ander, maar 
door haar reguliere baan kan zij he-
laas minder tijd besteden aan vrij-
willigerswerk. Hoppenbrouwers: 
‘Mijn hele leven heb ik vrijwilli-
gerswerk verricht, maar naast mijn 
gewone baan is dat vaak moeilijk 
te combineren. Ik zoek nu dan ook 
vrijwilligerswerk voor één of twee 
maal in de maand. Van huis uit ben 
ik Jeugdhulpverlener, maar heb daar 
verder nooit iets mee gedaan. Dus ik 
hoop daarin iets te kunnen vinden, 
bijvoorbeeld bij Reinaerde’.

Helpen
Zo is er voor ieder wat wils. Voor 
een enkele klus tot iets structu-
reels voor een dagdeel per week. 
De vrijwilligerscentrale van Mens 
De Bilt helpt graag met het vinden 

van een leuke vrijwilligersklus of 
-baan. Ook als u afgelopen zaterdag 
niet aanwezig kon zijn bij de Vrij-
willigersbanenmarkt kunt u iedere 
woensdagmiddag terecht bij de va-
caturebank in Servicecentrum De 
Bilt (Prof. Dr. Debijeweg 1 in De 
Bilt) of online via 
www.mensdebilt-vwc-nl

De Vrijwilligersbanenmarkt wordt goed bezocht.

Ook de wethouders dingen mee naar vrijwilligerswerk.

Wachtrij bij Repair café

Zaterdag 31 oktober was er weer Repair Café in het dorpshuis in 
Hollandsche Rading van 10.00 uur tot 14.00 uur. De belangstelling 
was zo groot, dat er sprake was van een heuse wachtrij. De wachtenden 
werden getrakteerd op koffie en oliebollen, waarna alles wat stuk was 
of het niet meer deed zoveel mogelijk werd gerepareerd. [foto Henk van 
de Bunt]

Wedstrijdbad 
Brandenburg gesloten

 
De gemeente De Bilt heeft het grote bad van zwembad Brandenburg 
met onmiddellijke ingang gesloten, nadat afgelopen weekeinde een 
technisch mankement aan de filterinstallatie is geconstateerd. Hierdoor 
kan het badwater niet goed gereinigd worden. De gemeente laat on-
derzoeken wat de oorzaak is en of het probleem verholpen kan wor-
den. Het kleinere instructiebad heeft een eigen filterinstallatie en is 
wel gewoon open. De tijdelijke sluiting van het wedstrijdbad betekent, 
dat trainingen en wedstrijden niet kunnen doorgaan. Ook individuele 
zwemmers die hun baantjes komen trekken, kunnen voorlopig niet in 
Brandenburg terecht. Na de technische inspectie kan de gemeente De 
Bilt een inschatting maken van de duur van de reparatieperiode. Ook 
wordt gekeken naar tijdelijke alternatieve oplossingen.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

8/11 • 10.30u - mevr. ds. L.J. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
8/11 • 9.30u - Ds. W.C. Meeuse

8/11 • 18.30u - Ds. P.H. van Trigt

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
8/11 • 10.30u - Bez. samenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

8/11 • 10.00u - Dhr. A. Jackson

R.K. Kerk O.L. Vrouw
8/11 • 10.30u - Pastor J. Houben

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

8/11 • 10.15u - Ds. J.J. Poutsma
8/11 • 17.00u - Stud. M. de Jongh

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

8/11 • 10.00u - Ds. A. A. A. Prosman, 
voorbereiding Heilig Avondmaal

8/11 • 19.00u - Ds. G.D. Hoff

Pr. Gem. Immanuelkerk
8/11 • 10.00u - Mevr. ds. J.E. van 

Zelderen

Pr. Gem. Opstandingskerk
8/11 • 10.00u - Ds. J.W. Verwijs

R.K. St. Michaelkerk
8/11 • 10.30u - Pastor J. Baneke

Volle Evangelie Gemeente
8/11 • 10.00u - Dhr. R. van Boven

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

8/11 • 10.30u - mevr. ds. I. Terlouw

Herv. gemeente Blauwkapel 
8/11 • 10.00u - Ds. M.A. Kuijt 
8/11 • 18.30u - Ds. H. Liefting

Herst. Herv. Kerk
8/11 • 10.30u - Dhr. C.M. Klok

8/11 • 16.00u - Dhr. J. van de Beek

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

8/11 • 11.00u - Ds. J.J.A. Doolaard

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

8/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
8/11 • 18.30u - Ds. G.C. Klok

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

8/11 • 10.00 en 18.30u - Ds. B. Reinders

PKN - Ontmoetingskerk
8/11 • 09.30u - Ds. J.J.A. Doolaard

St. Maartenskerk
7/11 • 19.00u - Woord- en 

Communieviering
8/11 • 10.30u - Pastor J. Skiba

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

8/11 • 10.00u - Hr. C. Hoogendoorn
8/11 • 18.30u - Ds. R.W. van de Wal

PKN - Herv. Kerk
8/11 • 10.00u - Ds. L. Schaap

8/11 • 19.00u - Dr. W. Th. Mhoen
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Collecte Alzheimer Nederland

In 2014 was dementie voor het 
eerst doodsoorzaak nummer 1 in 
Nederland. Dagelijks worstelen 
honderdduizenden mensen met de 
gevolgen van dementie. Als pati-
ent, of als naaste. De ziekte vernie-
tigt uiteindelijk het meest waarde-
volle dat een mens bezit: zichzelf. 
Alzheimer Nederland gaat de strijd 
aan, voor een toekomst zonder 
dementie. In de week van 9 tot en 
met 14 november vindt de collecte 
van Alzheimer Nederland plaats. 

Open avond Loge

Vrijmetselaarsloge De Unie van 
Utrecht in Bilthoven zet de deu-
ren op maandagavond 9 november 
wijd open voor belangstellenden. 
Ervaar wat vrijmetselarij voor u 
kan zijn in de Woudkapel, Beet-
hovenlaan 21 te Bilthoven. Gratis 
toegang. Kijk voor meer informa-
tie op www.unievanutrecht.nl 

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

Adv2.2 Vierklank-2014 KLEUR..indd   1 3-3-2014   9:25:36

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was.

Tot het einde zelfstandig, het leven in eigen hand houdend,
is rustig ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder, 

groot- en overgrootmoeder

Johanna Louisa van de Bunt-Tuenter
- Lies -

sinds 2000 weduwe van Gijs van de Bunt.

Silvolde, 16 september 1918 - Maartensdijk, 31 oktober 2015

 Henk † en Dilia
  Linda

 Wim en Lida
  Remco
   Sharon

  Mark

 Gerrie en Herman
  Saskia en Michiel
   Julia, Mees, Annika, Jinte

  Marcel en Michèle
   Tess, Fay

Oma Lies is thuis, alwaar geen bezoek.

We herdenken haar  op zaterdag 7 november om 10.00 uur in de aula
van crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven. 

Correspondentieadres: Yarden & Geersing uitvaartzorg
Bereklauw 1 - 3738 TE  Maartensdijk

Oud papier
Bilthoven Noord
Op zaterdag 7 november 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.

Swingende muziek

Heeft u zin in een middagje muziek 
luisteren, meezingen en swingen? 
Op woensdag 11 november 2015 
presenteert woon- en zorgcentrum 
Weltevreden een vrolijk repertoi-
re van pianovirtuoos Ignaas de 
Jong en zijn swingende zangeres 
Anneke Iseger. Het programma 
kent een aanstekelijk karakter en 
muzikale herinneringen zullen bij 
u opleven. Het optreden begint om 
13.30 uur en eindigt om 15.00 uur. 
Aanmelden kan tel. bij de receptie 
van Weltevreden, tel 030 2209600, 
t/m dinsdag 10 november. 

Soefi-bijeenkomst

Op woensdag 11 november  van 
20.00 tot 22.00 uur gaat men tij-
dens deze Soefi-bijeenkomst 
‘Dansend naar Vrede’ met Simone 
Wils in de Woudkapel, Beetho-
venlaan 21, Bilthoven. De Dansen 
van Universele Vrede zijn eenvou-
dige kringdansen waarbij mantra’s 
worden gezongen uit verschillende 
religieuze tradities. Woord, klank 

en gebaar hebben een diepe wer-
king op het hart en kunnen ons 
dichter brengen bij levenskracht 
en bezieling.

Sytze de Vries
in Opstandingskerk 

In Het Nieuwe Liedboek staan 
verschillende liederen van de theo-
loog, schrijver en dichter Sytze 
de Vries. Hij komt naar De Bilt 
om te vertellen en samen te laten 
zingen, over thema’s, die passen 
in deze tijd tussen Allerheiligen en 
de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar: Donderdag 12 november om 
20.00 uur in de Opstandingskerk 
aan de 1e Brandenburgerweg 34, 
Bilthoven. De toegang is vrij.

Luisterliedjes

Op zondag 15 november nodigt 
woon- en zorgcentrum Weltevre-
den belangstellenden uit om een 
feestelijke voorstelling van Harald 
Veenstra bij te wonen met pakken-
de medleys, prachtige luisterlied-
jes, anekdotes, humor en vooral 
veel interactie met het publiek. 
Beroemde liedjes, maar ook juist 
soms de wat minder bekende 
pareltjes uit het repertoire van de 
beste Nederlandse artiesten, wor-
den opnieuw in herinnering geroe-
pen. Het concert is van 14.30 tot 
16.00 uur. Aanmelden kan telefo-
nisch bij de receptie van Weltevre-
den, tel. 030 2209600, t/m vrijdag 
14 november.

Geboren
31 oktober 2015

Bart
Zoon van Bram en Marianne

van Leeuwen
Pr. Willem Alexanderplantsoen 8

Maartensdijk
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE
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Website poort voor klant bij 
dienstverlening

door Guus Geebel

Eind maart van dit jaar werd de nieuwe website van de gemeente De Bilt gelanceerd. Aletha 
Annema is intern projectleider en eindredacteur bij het webteam van de gemeente De Bilt. 

Zij is sinds 2009 in dienst bij de gemeente als adviseur digitale dienstverlening.
Aletha Annema deed de opleiding communicatiesystemen

aan de Hogeschool Utrecht.

‘Een gemeentelijke site moet vooral 
duidelijk zijn. Wij hebben gekozen 
voor een toptakenwebsite. De bezoe-
ker, onze inwoner, staat hierbij cen-
traal. Ze komen naar onze website 
met een bepaalde taak. Dan moet het 
in één oogopslag duidelijk zijn hoe 
ze deze taak kunnen uitvoeren: direct 
via de website, door een afspraak te 
maken of het lezen van informatie. 
We hebben contact gezocht met an-
dere gemeenten die daar al ervaring 
mee hadden’, vertelt Aletha Annema. 
‘Voor de Biltse website hebben we 
daarbij gekeken naar een structuur 

die past bij de manier waarop we 
onze informatie willen aanbieden. 
Wij vinden het belangrijk om het 
wiel niet opnieuw uit te vinden maar 
te kijken welke succesvolle initiatie-
ven er zijn. 
We kozen uiteindelijk voor het inter-
actiemodel van de gemeente Oister-
wijk. Dat paste heel goed bij wat we 
voor ogen hadden en we mochten dat 
model gebruiken. Daardoor konden 
we snel van start gaan, want de basis 
was er al.’ Aletha Annema noemt het 
een mooi voorbeeld van hoe gemeen-
ten met elkaar samenwerken.

Ontwikkeling
Bij de ontwikkeling van de nieuwe 
website is onder andere samenge-
werkt met het Biltse bedrijf Sabel 
Communicatie. ‘Dat bedrijf heeft 
voor ons een onderzoek uitgevoerd. 
Bij dit onderzoek is aan de bezoekers 
van de website gevraagd wat ze kwa-
men doen en wat ze belangrijk vin-
den. Ook hebben we inwoners bena-
derd die eerder al hadden aangegeven 
graag met ons mee te willen denken. 
De resultaten van dit onderzoek heb-
ben we gebundeld met de ervaring 
van onze collega’s van de unit Klant-
contact en onze statistieken. Waar ko-
men mensen voor langs, waar bellen 
ze over en waar zijn ze naar op zoek. 
Ook hebben we gekeken naar wat 
digitaal eigenlijk niet zo goed werkt. 
Dat weten we omdat mensen erover 
bellen en vragen hebben. En ook dit 
zien we terug in onze statistieken. Op 
basis van dit onderzoek hebben we 
bepaald welke informatie een plek 
moest krijgen op de nieuwe website. 
Het Utrechtse bedrijf Eend heeft het 
interactiemodel nog iets aangepast en 
daarnaast gezorgd dat de website een 
herkenbaar Bilts sausje kreeg.’

Inwoners
Het webteam heeft alle teksten 
herschreven en afgestemd met de 
vakafdelingen. Die hebben getest 
en meegelezen. Het aantal berichten 
werd van ruim 1100 teruggebracht 
naar 300. ‘Een toptakenwebsite be-
tekent ook dat bepaalde informatie 
niet terug is gekomen op de nieuwe 
website en dat was in eerste instantie 

even wennen. Maar we hebben goed 
onderzoek gedaan. En als we iets 
hebben geschrapt waar toch behoefte 
aan is dan komt het gewoon terug’, 
aldus Aletha Annema. ‘We hebben 
nu een goede en compacte basis om 
mee verder te gaan.’ Bij het topta-
kenonderzoek zijn inwoners betrok-
ken geweest. En nog dit jaar wordt 
de website met inwoners getest, bij-
voorbeeld het afspraak maken. ‘We 
kijken hoe iemand klikt en waar we 
eventueel een aanpassing moeten 
maken. Inwoners die hieraan mee 
willen doen, kunnen zich aanmelden 
via webredactie@debilt.nl. Binnen-
kort verschijnt ook een oproep op de 
BiltBuispagina. Daarnaast benaderen 
we mensen die ook al bij de vorige 
website betrokken waren. Bezoe-
kers van de website kunnen ook tips 
sturen naar ons e-mailadres. Er zijn 
best veel mensen die dat al doen. Het 
webteam ziet de reacties graag bin-
nenkomen want die zijn heel waar-
devol.’ 

Compacter
‘We proberen de dienstverlening 
steeds beter te maken. Omdat veel 
meldingen nog telefonisch gedaan 
worden willen we de website zo ge-
bruiksvriendelijk maken, dat mensen 
voor een melding de website gaan 
kiezen. Positieve reacties zijn er ook. 
Mensen vinden het prettig dat het al-

lemaal wat compacter is. We hebben 
voor duidelijke actie gekozen. De 
mensen die met een vraag binnen-
komen willen we zo goed mogelijk 
helpen. De website wordt door een 
team bijgehouden, met hulp van vak-
experts op de afdelingen. Het leuke 
van een toptakensite is dat het blijft 
ontwikkelen. We zijn druk bezig te 
zorgen dat de site gaat voldoen en 
blijft voldoen. Als blijkt dat er iets 
staat waar nooit iemand naar kijkt 
moeten we ons afvragen of we dat 
willen blijven doen. Bij de nieuwe 
website hebben we veel tijd besteed 
aan toegankelijkheid. We denken 
dat we er qua toegankelijkheid goed 
voorstaan en dat gaan we begin vol-
gend jaar toetsen.’

Websitebezoek
De website wordt gemiddeld 550 
keer per dag geraadpleegd. Van de 
bezoekers komt nog maar 13 procent 
binnen via de homepage. De meeste 
bezoekers komen direct op een in-
houdelijke pagina binnen. ‘Bijna 60 
procent van onze bezoekers gebruikt 
een computer voor het bezoek. De 
rest van de bezoekers gebruikt een 
mobiele telefoon of tablet.’ 

Medewerkers van het webteam. V.l.n.r. Wietse Zuidberg, Aletha Annema 
en José Jansen Schipper.

Op 1 november 2001 werd de eerste website van de gemeente De Bilt in 
gebruik genomen door de toen honderdjarige mevrouw P.W. Grimm-van 
’t Pad uit Hollandsche Rading en de toen elfjarige Jan Thijs van Heck uit 
groep 8 van basisschool De Rietakker in De Bilt.

Wat vindt u 
van de nieuwe website?

Stem op www.vierklank.nl

Tentoonstelling de geschiedenis van 
de Utrechtseweg

De Utrechtseweg tussen Zeist en Utrecht is waarschijnlijk de oudste nog in gebruik zijnde weg 
van Nederland. Een aantal samenwerkende historische verenigingen wijden een tentoonstelling 

aan de bijzondere geschiedenis van deze weg, die teruggaat tot de 12e eeuw.

Op 7 en 8 november is de tentoon-
stelling te zien bij de Vereniging 
voor Samenlevingsopbouw WVT 
aan de Talinglaan 10, Bilthoven 
en van 23 november t/m 4 decem-
ber in Dijckstate Maertensplein 
96, Maartensdijk. Foto’s , prenten, 
documenten en kaarten geven een 
beeld van de geschiedenis van het 
tracé van Zeist tot aan de Berekuil in 
Utrecht. Daarbij worden veel onder-
werpen belicht, zoals de straat zelf 
en wegveranderingen, de omlig-
gende dorpskernen, buitenplaatsen 

en andere gebouwen, bedrijven en 
instellingen, recreatie en horeca en 
het vervoer. Ook het fort De Bilt en 
de gebeurtenissen tijdens de Twee-
de Wereldoorlog komen aan bod. 
Vroeger liep de weg van Utrecht 
door grondgebied van Maartensdijk, 
over de Biltse Dorpsstraat, vanouds 
ook ‘Steenstraat’ genoemd, naar de 
Soestdijkseweg en verder over de 
Holle Bilt naar Zeist. Door de Fran-
se overheersing onder Napoleon in 
het begin van de 19de eeuw werd 
de Utrechtseweg gezien als een weg 

van landsbelang. Met de vaststelling 
van het Rijkswegennet in 1816 werd 
de weg daardoor eigendom van het 
Rijk. De expositie over deze bij-
zondere en belangrijke weg wordt 
georganiseerd door de historische 
verenigingen Historische Kring 
D’Oude School uit De Bilt, de His-
torische Vereniging Maartensdijk, 
het RHC Vecht en Venen en het Ge-
heugen van Zeist (Zeister Historisch 
Genootschap en Gemeentearchief 
Zeist). Dit samenwerkingsproject is 
een nieuw initiatief in de regio!

Bijeenkomst
Fotoclub Bilthoven

Maandag 9 november presenteren de leden hun foto’s in ‘zwart wit’. 
Deze vorm van fotografie heeft iets nostalgisch en benadrukt de toon 
en de vorm van het onderwerp. De avond begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in het H F Witte Cultuur- en vergadercentrum, Henri Dunant-
plein 4, De Bilt. Meer informatie fotoclub www.fotoclubbilthoven.nl

Paviljoen Beerschoten in zwart/wit. (foto Evert ter Burg)
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    VOORDEEL HELE WEEK

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN DUO

GEHAKTDAG  (DONDERDAG)

Livar beenham salade 
Sellery salade 
Filet Americain 3 x 100

gram 4.98

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

Gebakken honingham
Gegrilde fricandeau
Gebraden rosbief

VOORDEEL HELE WEEK

Boerderij kipfilet

Sukadelapjes

verse kipburgers

Reclame geldig vanaf 
donderdag 5 november 
t/m woensdag 11 november

Maertensplein 18
 3738 GK Maartensdijk 

Tel (0346) 213070
Volg ons ook via

Procureur lapjes 
naturel of gemarineerd

Lamsboutschijven
naturel of gemarineerd

500
gram 9.98

500
gram 5.98

500
gram 6.98

Per 
stuk 0.99

4.983 x 100
gram

Lekker voor het weekend! 500
gram 3.98250 

gram

3.49100
gram

STOMPETOREN
JONG BELEGEN

TEX-MEX 
NOTENMIX

VERS GEBRANDE 
MACADAMIA’S2.25100

gram
CAMEMBERT 
RUSTIQUE

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Runder cordon bleu
Kip cordon bleu
Gehakt cordon bleu

500
gram

SMULBOLLEN
DEENSE BRODEN 

5 halen / 
4 betalen

4.98

 Nieuw!

5.50

2 voor 5.-
7.-2 voor

Gegrilde4
kippenbouten 5.-

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
Babi-Pangang of Kipsate
MET NASI OF BAMI
ZONDER E-NUMMERS

________________________ 100 GRAM 0,99
Kabeljauw
MET SPINAZIE, PUREE EN PADDESTOELEN

_______________________ PER PORTIE 9,95
Rundergoulash
MET GROENTERIJST

________________________ 100 GRAM 1,25

Roerbak-groente

Suprieur
400 GRAM

Mooie

Komkommers
PER STUK

Grote Hollandse

Bloemkool
NU

ALLEEN MAANDAG 9, DINSDAG 10
EN WOENSDAG 11 NOVEMBER

1,99 0,690,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GESNEDEN

Hutspot
____________________500 GRAM 0,79
VERS GESNEDEN

Meloenmix
___________________ VOLLE BAK 0,99

Alle lasagnes
____________________100 GRAM 0,99

De lekkerste
Clementines Mandarijnen 
Zonder pit! Kom proeven!

Van onze Pattisier
Exotisch fruittaartje

per stuk 7,95
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Uit de gemeenteraad  
van 29 oktober

door Guus Geebel

Besloten wordt om het initiatiefvoorstel over zondagopenstelling van 
VVD en D66 in de commissie en de raad te behandelen in de maand 
nadat de burgerpeiling bij de raad verschenen is.

Bestuursconvenant U10-gemeenten
Het voorstel van B en W om de gemeenschappelijke regeling Bestuur 
Regio Utrecht (BRU) per 1 januari 2016 op te heffen krijgt unanieme 
steun. B en W krijgen verder toestemming van de raad om het  Be-
stuursconvenant samenwerking U10-gemeenten aan te gaan. U10 is een 
netwerk van tien Utrechtse gemeenten die nieuwe vormen van regi-
onale samenwerking ontwikkelen. Dat zijn Bunnik, De Bilt, Houten, 
IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en 
Zeist. De taken en de middelen op het gebied van verkeer en vervoer 
zijn overgedragen aan de provincie. In het netwerk U10 gaan gemeen-
ten op weg naar nieuwe vormen van samenwerking. Dat gebeurt op 
het gebied van economie, wonen,  ruimte, energietransitie,  bereikbaar-
heid en op het sociale domein. Veel raadsleden waren kritisch over de 
vrijblijvende vorm van U10. De SP-fractie stemt tegen deze samen-
werking. Unanieme steun is er voor het Bestuursconvenant Verkeer en 
Vervoer in grootstedelijk Utrecht. 

Een motie ingediend door Dolf Smolenaers (D66) krijgt raadsbrede 
steun. Hij vraagt het college daarin om vooral de meerwaarde van het 
debat in de raad op te zoeken. Hij stelt dat het om meer gaat dan het 
vaststellen van een begroting. Verder vraagt hij om ruimhartige infor-
matie, zodat raden hun taken goed en volledig kunnen vervullen. Ook 
vraagt hij het college ruimhartig gebruik te maken van het aanbod van 
de griffiers om een actieve rol te spelen in het U10 netwerk. Een motie 
ingediend door Anne de Boer (GroenLinks) om de raad uitvoerig te 
informeren krijgt raadsbrede steun.    

Hamerslag
De raad stelde de ruimtelijke randvoorwaarden voor de herontwikke-
ling van locaties aan de Boslaan en Sperwerlaan vast en stemde in met 
het voorstel voor het repareren van het bestemmingsplan Prinsenlaan 
in Groenekan.  

Vragenuur
Bertus Voortman (D66) stelt een aantal vragen over de vestiging een 
Plus supermarkt aan de Leijenseweg. Hij wil weten waarom er een 
positieve grondhouding is. Ook stelt hij vragen over een brief van de 
ondernemersvereniging Bilthoven Centrum en De Kwinkelier. Er blijkt 
geen overleg geweest te zijn met deze winkeliers en betrokkenen. Wet-
houder Hans Mieras deelt mee dat hij op 16 oktober samen met wet-
houder Van Hulst een goed gesprek heeft gehad met de briefschrijvers. 
‘Er is nu over en weer meer begrip. Het punt van vertrouwen is voor 
een deel opgelost.’ Mieras zegt dat het om een  principe-uitspraak gaat. 
‘Dat is een wat technische toets die vooraf gaat aan een bestemmings-
planprocedure. Een principe-uitspraak zegt in wezen, we zien geen on-
overkomelijke problemen die het doorlopen van een bestemmingsplan-
procedure in de weg staan.’ 

Het werd weer een langdurige raadsvergadering.

Cursus voor 
ondernemers

Een website is voor veel ondernemers een belangrijk onderdeel van 
hun onderneming. In de cursus Maak uw eigen website met Wordpress 
leert docent Marc Visser hoe je zelf een website kunt maken zonder 
uitgebreide kennis van programmeren. Deze cursus vindt plaats in Bi-
bliotheek Bilthoven, Het Lichtruim, Planetenplein 2 en komt uit het 
speciale aanbod voor ondernemers. De cursus start 10 november en 
bestaat uit 5 lessen, steeds van 19.00 tot 21.00 uur . Aanmelden en meer 
informatie www.ideacultuur.nl/ondernemers

Gemeenteraad verlegt grenzen
door Guus Geebel

Na een langdurig debat stemde de gemeenteraad donderdag 29 oktober in met  
het afgeven een verklaring van geen bedenkingen voor de locatie Universiteitsweg 2 in  

De Bilt. Die verklaring is nodig om af te kunnen wijken van de ruimtelijke regels  
ten behoeve van het medegebruik van het daar gevestigde tuincentrum voor verkoop  

van dierenbenodigdheden annex dierenartspraktijk. Er werd hoofdelijk gestemd.  
Vijftien raadsleden stemden voor en tien tegen het voorstel.

Johan Slootweg (SGP) noemt het 
voorstel niet legaal. Hij dient een 
motie van treurnis in, waarin treur-
nis wordt uitgesproken over de wij-
ze waarop het college in deze zaak 
heeft gehandeld. Slootweg stelt 
dat deze wijze van handelen niet 
past in een open bestuurscultuur, 
een speerpunt uit het collegepro-
gramma. Hans Los (VVD) gaat in 
op branchevervaging die je overal 
ziet. Menno Boer (SP) komt alles 
afwegend tot de conclusie dit beter 
is dan leegstand. Henk Zandvliet 
(GroenLinks) houdt zijn maiden-
speech. Hij is tegen het voorstel. 

Beleidskaders
Nico Jansen (CU) steunt evenals 
Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) het betoog van Slootweg. Tiny 
Middleton (Bilts Belang) noemt de 
grote Dibevo oppervlakte in strijd 
met de beleidskaders die de raad 
zelf heeft vastgesteld. Zij vraagt 
zich af waarom de raad beleidska-
ders moet vaststellen die niet door 
het college gerespecteerd worden. 
‘Het maakt ons in de ogen van bur-
gers en ondernemers onbetrouw-
baar.’ Krischan Hagedoorn (PvdA) 
stelt dat de portefeuillehouder in de 
commissievergadering geen een-
duidige uitleg heeft kunnen geven. 

‘Voor ons geldt bij twijfel niet in-
stemmen.’ Werner de Groot (CDA) 
geeft het dossier geen schoonheids-
prijs maar steunt het voorstel.

Treurnis
Wethouder Hans Mieras stelt dat er 
al langer branchevervaging plaats-
vindt. Hij stelt dat het college er 
oprecht van overtuigd was dat de 
formule paste in het bestemmings-
plan. ‘We staan nu voor de raad om 

toestemming te vragen om van het 
bestemmingsplan af te wijken. De 
vraag is willen we dit en als we dat 
niet doen, hebben we dan een goed 
verhaal om dit af te wijzen. Het 
college zegt volmondig ja tegen het 
voorstel.’ De wethouder ziet ruim-
telijk geen belemmeringen. Johan 
Slootweg blijft erbij dat de raad 
niet actief geïnformeerd is. De mo-
tie van treurnis wordt met 8 tegen 
17 stemmen verworpen.

Wethouder Hans Mieras was overtuigd dat de formule paste in het 
bestemmingsplan.

Bazaar in WVT

Zaterdag was in het gebouw van 
de WVT in Bilthoven de jaarlijkse 
herfstbazaar. De weken ervoor was 
er een inzameling van al die ge-
bruiksvoorwerpen die bij vele be-

woners al tijden op zolder of andere 
vergeten plekken stonden. 

Zo kreeg menig voorwerp weer een 
functie. De opbrengst van deze ba-

zaar wil het bestuur van WVT in-
zetten voor het verduurzamen van 
het gebouw, met bijvoorbeeld dub-
bel glas en zonnepanelen.
(Frans Poot)

De ‘hoedjesdames’ aan hun stand hebben er zichtbaar plezier in. 

Expositie in Opstandingskerk
Tot en met 1 december wordt in de 
Opstandingskerk in Bilthoven werk 
van Johannes Rothe (Meerane, 
Duitsland) geëxposeerd. Gedurende 
35 jaar heeft de Opstandingskerk 
contacten onderhouden met de St. 
Martinskirche in Meerane. Bij het 
beëindigen in 2014 van dit gemeen-
tecontact is het idee ontstaan om aan 
het werk van deze kunstenaar een 

tentoonstelling in de Opstandings-
kerk te wijden.
Johannes Rothe is op 11 januari 
1927 in Gössnitz in Duitsland gebo-
ren als zoon van een kunstenaar van 
wie hij tekenen en schilderen leerde. 
Hij is een zeer veelzijdig kunste-
naar die opleidingen heeft gevolgd 
voor het maken van lithografieën, 
grafisch ontwerpen, portrettekenen, 

ornamenten versieren, ontwerpen 
en uitvoeren van textielapplicaties, 
werken met keramiek, porselein 
beschilderen. De geëxposeerde wer-
ken zijn in de Opstandingskerk, Eer-
ste Brandenburgerweg 34, Biltho-
ven op zondag te bezichtigen tussen 
11.00 en 12.00 uur en door de week 
na overleg met Jannie Catsburg, te-
lefoon 030 2203091. 



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

Naast op maat gemaakte raamdecoratie, buitenzonwering, 
schuifwand- en inloopkasten, keukens, vloeren, tafels, 

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

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

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

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 
ook op implantaten, vervaardigd naar 
uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 
snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Kerstshow
Het leukste, meest sfeervolle en inspirerende uitje deze week:

Ook zondags 
geopend

van 12.00 tot 
17.00 uur

Terwijl buiten het nieuwe Anton Pieckdorp wordt gebouwd voor 
ons nationaal bekende evenement de Warme Witte Winter 

Weken is binnen in onze kassen een fonkelnieuwe Kerst-
show opgebouwd en ingericht. De belangstelling is nu al 

overweldigend, daar zijn we blij mee. Net zo blij als met de 
mooie complimenten die binnenstromen.

Kom kijken, kom 
genieten, kom inspiratie 
opdoen, kom vast een 
beetje Kerst beleven!!

Kijk voor meer foto’s 
op facebook.com/

vaarderhoogt

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

bij ‘t Vaarderhoogt in Soest

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder
kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank

• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk • Readshop

Speculaasstaven 
per stuk van € 4,95 nu € 4,25

Nieuw, Chia Boekweit broodje, een volkorenbroodje met chia zaad en boekweitmeel. Nu € 2,50

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
 www.bakkerbos.com

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

Kapper Hans
Zit je op de basisschool en wil je 
een Pellè- of van Persiekapsel?

Kom dan op woensdag,
dan betaal je maar € 5,-
bel Kapper Hans 212455.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

20%
korting

OP ALLES WAT ER IN DE ZAK PAST!
Geldig van 2 t/m 7 november 2015

Ga voor deze actie naar de D.I.O. drogist.

Houd uw brievenbus in de gaten!

ZAKKENACTIE!
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Samen voor Hollandsche Rading
door Henk van de Bunt

Tijdens het Repair Café in Hollandsche Rading vertelden Erik Verhulp,  
Ger Mik en Willem Pols over de verregaande vorm van samenwerking  

tussen allerlei burgerinitiatieven in Hollandsche Rading.

Ger Mik van de gebiedsplangroep: 
‘Van onze samenleving wordt 
steeds meer verwacht om taken van 
de overheid over te nemen of er mee 
samen te werken. De gemeentes 
worden steeds meer geconfronteerd 
met bezuinigingen. De gemeente 
De Bilt heeft ongeveer een jaar ge-
leden aangeklopt bij Hollandsche 
Rading om te onderzoeken of er 
mogelijkheden waren tot het opzet-
ten van een ‘gebiedsplan’. Samen 
met enthousiaste Radingers is dat 
gelukt.

Community
Erik Verhulp (Community): ‘In 
Hollandsche Rading bestond al de 

Community die tot doel heeft be-
woners, organisaties en instellingen 
binnen de kern Hollandsche Rading 
bijeen te brengen om samen te zor-
gen voor een zo aantrekkelijk mo-
gelijke woonomgeving. 

De Community is actief in het dorp 
en op het internet. De gebiedsplan-
werkgroep gaf ook aan dat zij de 
samenwerking met de Community 
wilden. Er werd ook gekeken wel-
ke activiteiten er al in het dorp een 
plaats hadden gevonden, zoals de 
veiligheidsactiviteiten van o.a. Rob 
Adriaansen, het Repair- café van 
o.a. Willem Pols en (tal van) andere 
initiatieven. 

Samenwerking
Willem Pols maakt ook deel uit van 
de gebiedsplanwerkgroep: ‘In de 
afgelopen periode werd de samen-
werking tussen de Community en 
de gebiedsplanwerkgroep versterkt. 
De samenwerking met de gemeente 
is zeer goed. We kunnen best op-
merken, dat ons dorp weer wordt 
gehoord op het ‘stadhuis’, de nega-
tieve klanken zijn verdwenen. Op 
dit moment is de werkgroep geïnte-
greerd in de vereniging Community. 
Op woensdag 25 november in er een 
hopelijk druk bezochte bijeenkomst 
met naar wij hopen veel inwoners; 
dan zal ook de nieuwe naam van de 
vereniging worden onthuld’. 

Nu al samen in Hollandsche Rading op de foto met o.a. Ger Mik, Erik Verhulp en Willem Pols.

Vreemde moties
door Guus Geebel

Aan het eind van een langdurige raadsvergadering op 29 oktober werden drie moties  
‘vreemd aan de agenda’ in behandeling genomen.

Menno Boer (SP) leidde met een 
indrukwekkend persoonlijk verhaal 
een motie in waarin hij het col-
lege vroeg voortaan op de nationale 
Coming-Out-dag op 11 oktober de 
regenboogvlag uit te hangen. Het is 
een dag waarop wordt stilgestaan 
bij de positie van lesbiennes, ho-
mo’s, biseksuelen en transgenders 
(LHBT’s). In 45 andere gemeenten 
hangt de regenboogvlag die dag al 
uit. Ebbe Rost van Tonningen (Be-
ter De Bilt) vindt dat artikel 1 van 
de grondwet voldoende bescher-
ming biedt. Erik van Esterik (PvdA) 
noemt het een sympathieke motie. 
‘De seksuele geaardheid definieert 
in essentie wie je bent en het is nog 
steeds geen vanzelfsprekendheid 
in ons land om daar vrij voor uit te 
kunnen komen.’ De motie wordt na 
hoofdelijke stemming met 14 stem-
men voor en 11 tegen aangenomen. 
Een tweede motie ingediend door 
Menno Boer waarin de raad wordt 
opgeroepen zich tegen het vrijhan-
delsakkoord TTIP uit te spreken, 
krijgt geen steun van de raad.

Vluchtelingen
In een door Krischan Hagedoorn 
(PvdA) ingediende motie wordt het 
college gevraagd om een of meer-

dere crisisnoodopvanglocatie(s) 
voor vluchtelingen bij het COA 
aan te melden. Namens het college 
zegt burgemeester Gerritsen dat 
de gemeente na de geboden crisis-
noodopvang in Maartensdijk het 
COA heeft laten weten ons op dit 
moment niet te vragen, omdat we 
even op krachten moeten komen 
en het proces willen evalueren. Het 
college bespreekt de evaluatie op 
17 november. Aan de hand daarvan 
zal de week daarna de raad worden 

geïnformeerd over de bevindingen 
en mogelijkheden. Gerritsen merkt 
wel op dat het nu een andere tijd is 
dan eind september begin oktober. 
Het maatschappelijke beeld rond de 
opvang van vluchtelingen is veran-
derd. Dat heeft consequenties voor 
beveiliging, publieksvoorlichting 
en het betrekken van omwonenden. 
Het college heeft geen enkel pro-
bleem met de motie en in de derde 
week van november is er uitsluitsel 
te geven. De motie is aangenomen.

Menno Boer pleitte voor het uitsteken van de regenboogvlag op de 
nationale ‘Coming-Out-dag’.

SP de Bilt bezoekt 
Bilthuysen Thuiszorg 

Opnieuw bracht de Biltse afdeling van de SP een taart 
naar een thuiszorgteam uit waardering voor hun werk. 

Dit keer het team thuiszorgmedewerkers van Bilthuysen 
in de Bremhorst aan de Jan van Eijcklaan in Bilthoven.

Woensdag 21 oktober brachten voorzitter Tom Wanders en bestuurslid 
Jacqueline van Haperen een taart, die door Bakker Roel weer als van-
ouds prachtig was opgemaakt met een afbeelding van de SP-tomaat en 
de tekst: ‘SP de Bilt waardeert jullie werk’. De taart werd met enthousi-
asme in ontvangst genomen. Tom Wanders: ‘Wij vinden het hard nodig 
dat thuiszorgmedewerkers waardering krijgen uitgesproken voor hun 
werk, de cliënt centraal blijven stellen en zich zo inzetten ook al wordt 
de zorg afgebroken door bezuinigingen’. 

Zorgplan
Tom Wanders lichtte op hoofdpunten het Zorgplan van Renske Leijten 
toe en reikte een exemplaar aan iedere aanwezige uit. In dat Zorgplan 
werkt de SP een Publieke Zorgverzekering uit die in de plaats komt 
van de huidige Vrije Markt-zorgverzekeraars. ‘Het plan is doorgere-
kend door het Centraal Planbureau en is haalbaar. Het voorstel haalt de 
tweedeling in de zorg weg en geeft de professional weer zijn autonomie 
terug. Het bespaart miljoenen aan onnodige reclame en concurrentie bij 
zorgverzekeraars’. 

De taart smaakte goed en de SP-vertegenwoordigers kregen een welge-
meend bedankje terug voor hun initiatief.

Medewerkers Zonnebloem 
in Afrikaanse sfeer

Zaterdag 24 oktober was er een gezellige avond voor  
de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling  

De Bilt-Bilthoven. Om de vrijwilligers ook eens  
te bedanken voor al hun inzet werden zij getrakteerd  
op een leuke avond waarbij zij kennis konden maken 

met de Afrikaanse cultuur.

Enkele Somalische dames verzorgden een heerlijk Afrikaans diner. 
Ook gaf één van hen op enthousiaste wijze uitleg over de Somalische 
cultuur, muziek en dans. Na het diner werden de gebruiken, rituelen en 
de mooie kleding van een Somalische bruiloft getoond. De drankjes 
voor deze avond werden gesponsord door Plus Bilthoven.

De Zonnebloem afdeling De Bilt-Bilthoven zoekt voor enkele gasten 
nog vrijwilligers die deze mensen eens per 3 of 4 weken een bezoekje 
willen brengen. Als vrijwilliger bij de Zonnebloem zet je je in voor 
mensen met een lichamelijke beperking. 
Ook is er behoefte aan vrijwilligers die mee willen helpen bij het or-
ganiseren van een uitje voor de Zonnebloemgasten. Voor informatie 
of aanmelding neem contact op met zonnebloemdebilt-bilthoven@hot-
mail.com of tel. 030 2080211.
(Conny van der Meer)

Zonnebloemvrijwilligers maken kennis met de Somalische cultuur.
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Voordeel

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

300

500 099

500

Geldig van donderdag 5 t/m zaterdag 7 november 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Turco
slagroom of 
mokkataart
van

€8,95

Hak groenten
van 185 gram
tot 360 gram
5 potten

Bloemkool
per stuk

Diverse
soorten
bloemen

2 bossen

Nieuw
van bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn
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Sojater vaart andere koers met 
nieuwe voorstelling

door Marijke Drieenhuizen

Sojater is ruim twee jaar geleden een nieuwe weg ingeslagen. Van avondvullende 
cabaretvoorstellingen waarin Maartensdijk en omgeving op de hak werd genomen naar 

montagetheater. Een nieuwe vorm van acteren voor de spelers van Sojater, met drie  
nieuwe mensen en – belangrijk - een nieuwe regisseur.

Op 6, 7, 13 en 14 november is de 
nieuwe voorstelling te zien in De 
Vierstee in Maartensdijk. De ti-
tel van de voorstelling is ‘Hoe Zo 

Liefde’. Elementen die apart gezien 
niets met elkaar gemeen hebben 
kunnen tot iets gecombineerd wor-
den: er vindt montage plaats. Bij de 

montagevoorstelling van Sojater 
gaat het over de liefde. Het is niet 
het verhaal van één specifieke lief-
de van het begin tot het eind. Het 

is een aaneenschakeling van frag-
menten over allerlei aspecten en 
verschijningsvormen van de liefde 
die samen een levenscyclus vor-
men. Algemeen en specifiek tegelij-
kertijd, want de liefde is universeel. 
‘Hoe Zo Liefde’ is een voorstelling, 
ondersteund door zang, muziek en 
beweging, over de mens en hoe 
deze worstelt met de liefde.

Nieuwe technieken 
Op de vraag of het leuke voorstel-
ling is antwoordt Anja Metselaar: 
Leuk, ja soms wel! Leuk, is in 
dit geval misschien niet de juiste 
woordkeuze, het is vooral een bij-
zondere voorstelling. In deze voor-
stelling is er voor een ieder iets te-
rug te vinden van herkenning, maar 
het is vooral een voorstelling waar 
je voor moet gaan zitten en die je 
moet beleven. 
De after party daar kunnen we van 
zeggen dat die leuk is, er gebeuren 
hier verrassende Sojateriaanse din-
gen´. Op de vraag of je kunt lachen 
tijdens de voorstelling antwoordt 
Hanneke de Groot: ‘Ja, je kunt la-
chen maar soms ook niet. Het is 
mooi, boeiend en ontroerend’. An-
derhalf uur duurt de voorstelling en 
al die tijd staan en zitten alle spe-
lers op het podium. Vaak op hun 
eigen plek, soms wisselen ze even. 
Iedereen speelt een rol, niemand 
speelt zichzelf. Anja Metselaar: ´Ik 
speelde vaak groot, met luide stem 
en grote bewegingen. Nu doe ik 
ook iets heel kleins. Dat heb ik echt 
moeten leren. Hanneke de Groot 
is altijd de rust zelve maar speelt 
nu bijvoorbeeld een paniekerig ie-
mand. Beiden vertellen dat ze veel 
geleerd hebben en gegroeid zijn 
als speler. Anja Metselaar: ‘San-
dra (van Rosmalen, de nieuwe re-
gisseur) heeft ons geleerd wat het 
publiek van ons ziet. We zijn ons 
daarvan nu echt bewust’. Beiden 
zijn het er over eens: ‘We moesten 
wennen aan dit concept, maar we 
zijn nu super enthousiast’. 

Montagetheater
Sandra van Rosmalen is de nieuwe 
regisseur. ‘De laatste jaren heeft So-
jater mooie cabaretvoorstellingen 
gemaakt met een totaalervaring. 
Nu zijn we een andere weg ingesla-
gen. Samen met de spelers heb ik 
de afgelopen periode gewerkt aan 
elementair spel, geloofwaardig spel 
en stem en bewegingstraining. Voor 
montagetheater zijn nu eenmaal an-
dere vaardigheden nodig dan voor 
cabaret’. Bij montagetheater staat 
de speler niet als zichzelf op het 
podium. ‘De fysiek van de speler 
bepaalt hoe iets er uit komt te zien 
en daaraan hebben we lang en hard 
gewerkt’. De teksten die gebruikt 
worden in de voorstelling zijn ver-
zameld uit verschillende bronnen. 
‘Ik heb losse scenes uit verschil-
lende toneelstukken bijeengezocht 
en de spelers hebben stukken tekst 
geschreven vanuit verschillende 
schrijfopdrachten’. De losse teksten 
zijn vervolgens door de regisseur 
bewerkt en samengevoegd waaruit 
een soort plattegrond voor de voor-
stelling is ontstaan. ‘Daarna is er 
zang, dans en beweging aan toege-
voegd en samen wordt het verhaal 
verteld’. Een nieuwe werkwijze en 
een totaal nieuwe voorstelling is 
het resultaat. Sandra van Rosma-
len: ‘Laat je als publiek amuseren, 
verrassen, vertederen, afschrikken, 
ontroeren door wat wij hebben ge-
maakt. Ik weet in ieder geval dat ik 
enorm van het hele maakproces heb 
genoten en van de voorstellingen 
zal gaan genieten’. 

Kaarten
De voorstellingen zijn te zien op 
vrijdag 6 en zaterdag 7 novem-
ber en vrijdag 13 en zaterdag 14 
november in De Vierstee aan de 
Nachtegaallaan 30 in Maartensdijk. 
Aanvang 20.30 uur en de zaal is 
open vanaf 20.15 uur. Kaarten kun-
nen gereserveerd worden via www.
Sojater.nl of telefonisch via Anneke 
de Jong 0346 213635. 

V.l.n.r. en v.v.n.a: De Sojater spelers Anja, Petra, Angelique, Nel, Liesbeth, Roelof, Hanneke, Vanessa, Marjan 
en Karel hebben veel geleerd de afgelopen twee jaar en staan nu met een volledig nieuwe en andere voorstelling 
op het toneel.

Nieuwe directeur  
Landschap Erfgoed Utrecht

Landschap Erfgoed Utrecht brengt landschap en erfgoed in dit deel van Nederland structureel 
samen en is gevestigd op het prachtige Landgoed Oostbroek (koetshuis) in De Bilt.

Met ingang van 1 november is Ivo 
Brautigam de nieuwe directeur van 
Landschap Erfgoed Utrecht. Hij 
volgt Frans ter Maten op, die op 1 
juli jl. als heemraad aan de slag ging 
bij Waterschap Vallei en Veluwe.

Ivo heeft ruim 25 jaar marketing-
ervaring, onder andere opgedaan 
in verschillende leidinggevende 
functies binnen Amsterdam Airport 
Schiphol en het Nederlands Bureau 
voor Toerisme & Congressen waar 
hij Marketing Directeur was. Daar-
na was hij 5 jaar algemeen directeur 
van het Bloemenbureau Holland. 

‘Ik ben een bevlogen mens en ik 
geloof in het People-Planet-Profit 
principe. Dat is de economische 
realiteit van nu. Dat is waar orga-
nisaties, bedrijfsleven én overheid, 
op worden uitgedaagd. Onderne-
merschap en duurzaamheid zijn on-
losmakelijk met elkaar verbonden. 

Er verandert veel in de manier 
waarop we samenwerken en om-
gaan met  natuur, geld, energie en 
werk. Ook Landschap Erfgoed 
Utrecht staat voor die uitdaging en 
daarom kom ik de organisatie graag 
versterken’, aldus Brautigam.

Opbrengst bazar WVT
De diverse bazardagdelen en de 
zeer druk bezochte rommelmarkt 
op zaterdagmorgen hebben in totaal 
een netto resultaat opgeleverd van 
ongeveer € 16.700. Een vergelijk-
baar resultaat met vorig jaar, terwijl 
dit jaar op zaterdagavond geen ba-
zar meer is gehouden.

Het werd bereikt dankzij de inzet 
van zo’n 120 medewerkers van 
WVT, en de Biltse middenstand en 
de vele inwoners die hun overtol-
lige spullen ter beschikking stelden. 

Gezellige drukte op de laatste 
dag van de rommelmarkt in het 
wijkgebouw aan de Talinglaan in 
Bilthoven. (foto Walter Eijndhoven)

Concert Preludium
Het Woord en Daad comité Soest e.o. organiseert op zaterdag 14 no-
vember een concert in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk dat ver-
zorgd wordt door gemengd koor Preludium uit Woerden. Arjen J.A. 
Uitbeijerse bespeelt het orgel en Gerben Plomp de piano. Henk van 
Eckeveld, sponsorambassadeur van Woord en Daad, spreekt een appè-
lwoord. Op het programma staat muziek van o.a. Goudimel, Mendels-
sohn Bartholdy en Mozart en is er samenzang. De netto-opbrengst is 
bestemd voor vakonderwijs aan jongeren in Burkina Faso. Het concert 
begint om 19.30 uur. Toegangskaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar en 
er is een collecte aan de uitgang. Meer informatie op www.woorden-
daadsoest.nl 

Expositie in 
Immanuëlkerk

Tot en met 1 december wordt in de Immanuëlkerk in De Bilt werk 
van mevrouw Mieke Burie geëxposeerd. Mieke schildert voorname-
lijk met acryl en olieverf en speelt graag met kleuren. Tot haar 60e is 
zij werkzaam geweest in de psychiatrie. Al op de middelbare school 
leefde zij zich uit in schilderen en tekenen. Vanaf 2008 schildert zij bij 
het Lichtruim in Bilthoven. In 2012 was zij winnaar van de publieks-
prijs van Kunstkriebels, georganiseerd door De Werkschuit. Zij heeft 
inmiddels tweemaal deelgenomen aan ‘Kunst uit eigen provincie’ bij 
WVT in Bilthoven. De geëxposeerde werken zijn in de Immanuëlkerk, 
Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt op zondag te bezichtigen tussen 11.00 
en 12.00 uur en door de week na overleg met Jannie Catsburg, telefoon 
030 220 30 91. Mieke Burie is zondag 29 november vanaf 11.00 uur in 
de Immanuëlkerk aanwezig om een toelichting bij haar werk te geven. 
Zie ook miekeburie.nl
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Adverteren in De Vierklank!  Bel dan 0346 21 19 92
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Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Gebraden fazant 
met gestoofd pootje 

geserveerd met zuurkool, 
spek en worst. 

 
€ 19,50 per persoon

weekspecial

 

 

Bouwbedrijf Nagel BV te Westbroek is 
gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw en  
renovatie. Ter uitbreiding van ons team zijn 
wij op zoek naar een: 

Meewerkend Uitvoerder/Voorman* 
 

en een 

Timmerman 
 

 

Fulltime (40 uur) 

Bij  Bouwbedrijf Nagel BV staat 
klantvriendelijkheid en collegialiteit 
voorop. 

Heb jij: 
 Minimaal MBO-niveau 4 door 

kennis en/of ervaring* 
 een B-E rijbewijs 
 Vakkennis inzake nieuwbouw en 

renovatie 

Dan bieden wij jou: 
 Een prettige werksfeer 
 Marktconforme salariëring  en 

arbeidsvoorwaarden conform de 
CAO bouw 

Ben je geïnteresseerd in een van de boven 
omschreven functies?  
Email jouw C.V. voor 21 november naar: 
info@bouwbedrijfnagel.nl t.a.v. Egbert 
Nagel of stuur het naar 

Bouwbedrijf Nagel BV 
Kerkdijk 66     
3615 BG  Westbroek. 

Voor meer informatie kun je ook contact 
opnemen met Egbert Nagel 
telefoonnummer 06-150 316 38. 
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Wiskunde Aan Huis
zoekt

wiskundig talent!
• Heb jij gevoel voor 
het vak wiskunde en 
ben je in staat dit 
met geduld over te 
brengen?
• Kom ons team 
versterken en geef 
bijles aan leerlingen 
van de middelbare 
school. 

info@wiskundeaanhuis.nl
www.wiskundeaanhuis.nl 

06-23711480

Interesse of graag meer info?
Neem gerust contact met ons op.

BLACK ANGUS RIBLAPPEN
4 maanden graan gevoerd en 50 dagen gerijpt. Heerlijk!
Puur natuur. Ca. 1½ uur stoven. 500 gram 7,50

FIJNE OF GROVE ROOKWORST
Uit eigen worstmakerij, huisgemaakt en huis gerookt. ca. 25 min. 
wellen. Fijn of grof u mag het zeggen. 3 stuks 6,75

RUNDER BIEFSTUK SCHNITZELS
Dun afgesneden gemarineerde biefstuk met een oliemarinade
en een pepertje. Heel kort bakken, 2 maal 1 minuut. 100 gram 1,95

HERTENGOULASH VLEES
Maak zelf uw eigen stoofpot met mager, mals hertenstoofvlees.
Met gratis recept. Ca. 1½ tot 2 uur stoven. 100 gram 2,45

KIPPENPOTEN IN BRAADZAK
Gemarineerde kippenpoten in een braadzak met kruidenboter en
groente. Lekker in de oven, 160°C. Ca. 60 minuten. 500 gram 3,25

TIP:
BLACK ANGUS RUNDER VERSE WORST

Zeer smakelijke, licht gekruide Black Angus verse worstjes. 100 gram 1,35 
HONGAARS GEPANEERDE KIPFILET

Magere, gepaneerde kip� let schnitzels. Kort bakken in ruim boter. 4 stuks 5,00

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 2 t/m zaterdag 7 november 2015. Zetfouten voorbehouden.

LAMSHAASJES
Dit mag geproefd worden! Malse haasjes, puur natuur uit
Nieuw Zeeland! Heel licht kruiden en kort bakken. 100 gram 3,50

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

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

Kom snel kijken!

Out� ts Boots Accessories

Proef de sfeer 
bij Botaboots

Blessed by
Comfort

Like De Vierklank
nu ook op Facebook!

the art of haircoloring

Stoere Make-over
voor Stefanie!

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

NaVoor

Zowel coupe, kleur en make-up is verzorgd door team Hairdesque
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advertentie

Probus vaste gast bij  
Naast de Buren

door Frank Klok

Woensdag 28 oktober onthulde Wim Hoebink, één van de nestors en 
medeoprichters van Probusclub Oud-Maartensdijk, een gevelschild aan  

de muur van Bistro Naast de Buren in Groenekan. 

Met dat gevelschild onderstreept de 
Probusclub haar waardering voor 
ruim tien jaar voortreffelijk gast-
heerschap van Ted en Debby van 
der Ham tijdens haar maandelijkse 
lunchbijeenkomsten. Daarnaast 
brengt zij hiermee haar intentie tot 
uitdrukking om deze prettige sa-
menwerking nog lang te continue-
ren.

Beweging
Probus is een (internationale) 
beweging van nu 12.000 post-
actieven, die in 400 lokale clubs 
enerzijds onderling noaberschap 
bevorderen, anderzijds behoeden 
zij elkaar voor mentaal indutten. 

Om die doelstellingen te bereiken 
organiseert de Maartensdijkse club 
onder meer maandelijkse lunchbij-
eenkomsten, waar een ontspannen 
sociaal samenzijn wordt gecombi-
neerd met inspirerende presentaties 
en discussies over actuele en/of 
cultuur-historische thema’s. Ieder 
jaar organiseert de club bovendien 
enkele excursies en studiereizen 
naar aansprekende locaties en eve-
nementen in binnen- en buitenland. 

Leefregels
Probus Oud-Maartensdijk is in 
2004 opgericht op instigatie van 
Wim Kors uit Maartensdijk. Bij 
de oprichtingsvergadering werd 

een aantal leefregels afgesproken, 
waarvan de regels ‘wij zullen el-
kaar met respect tutoyeren’ en ‘de 
leden zullen op bijeenkomsten een 
stropdas dragen’ door Wim Hoe-
bink aan de vergetelheid werden 
ontrukt. Overigens vertrouwde hij 
de aanwezigen toe, dat de soep ook 
toen al niet zo heet gegeten werd als 
die werd opgediend: nog tijdens de 
eerste vergadering werd ook al de 
eerste ontheffing verleend van de 
stropdasverplichting aan .... Wim 
Hoebink! Afgelopen woensdag 
bleek nog één clublid de stropdas-
leefregel na te leven. Inmiddels telt 
de club 30 leden uit diverse kernen 
van Oud-Maartensdijk. 

Nestor en stropdasloze medeoprichter van Probus-OM, Wim Hoebink 
(rechts) en gastheer Ted van der Ham heffen het glas op de prettige 
samenwerking.

Benefietconcert Moulin Rouge
Vrijdagavond 13 november wordt al voor de 4e keer op rij een benefietconcert gegeven voor 

historische Korenmolen Geesina te Groenekan. Dit keer zal het concert plaatsvonden in  
Huize Voordaan aan de Groenekanseweg nr. 85 te Groenekan.

Het wordt een Franse avond met 
als titel ‘Moulin Rouge ou Mou-
lin Verte’ met een knipoog naar 
de beroemde poster van Toulouse 
Lautrec. Het programma omvat 
zoete dromen, pittige aria’s, trieste 
verhalen en Franse chansons en 
natuurlijk wordt de band tussen de 

Rode en de Groene molen duide-
lijk bij een goed glas Franse wijn! 
Als artiesten zullen belangeloos 
optreden: Jan Hilbert, Erik Janse, 
Helene Kalisvaart, Pauline de 
Graaf, Eugene Broechler, Frøydis 
Ihle, Reinder Mulder, Pieter van 
Lierop, Jaap Schuttevaer, Peter en 

Caroline Klopstra. Aanvang 20.00 
uur. 

Toegangsbewijzen zijn verkrijgen 
bij Ineke de Boorder via 0346-
211845 of inekedeboorder@
hotmail.com. De donatie per toe-
gangsbewijs bedraagt 15 euro.

De artiesten van het benefietconcert op de stelling van de molen.

Start bouw van  
Bilthovens Concordia

Wethouder Hans Mieras verrichtte 
op 28 oktober de officiële ope-
ningshandeling voor de bouw van 
het villa-appartementencomplex 
Concordia. Op de plaats waar ooit 
bioscoop Concordia bezoekers ver-
maak bood en waar later het Hei-
depark Hotel gasten ontving voor 
vergaderingen, presentaties en 
overnachtingen, verrijzen nu twee 
karakteristieke appartementenvil-
la’s en een fraai dubbel woonhuis. 

Na de officiële openingshandeling 
wordt het glas worden geheven. 
[foto Reyn Schuurman]

Van Rossum heropend
Na een grondige verbouwing heropende drogisterij/ parfumerie 

Van Rossum aan het Maertensplein in Maartensdijk 
donderdag 29 oktober.

De drogisterij is als een mooie ruime zaak heringericht en lijkt door de 
nieuwe indeling veel groter. Naast het gebruikelijke assortiment zijn er 
nu ook exclusieve woonartikelen van Rivièra Maison te vinden. Op de 
(her-)openingsdag waren er om 16.00 uur al ruim 300 klanten geweest 
met louter positieve reacties.

Het team van Van Rossum is blij met de uitbreiding van het assortiment.

Deze week van 4 nov t/m 10 nov

Skimmia Rubella 
hoogte 30-40 3,99
tolakkerweg 138   
Hollandsche Rading 
www.karelhendriksen.nl

volg ons op:

Geven heel de winter kleur 
aan je tuin/terras

Als heel Maartensdijk ligt te dromen
kun je er straks met een bus nog wel komen
drie keer per nacht
wie had dat ooit verwacht 
het is goedkoper dan een taxi genomen

Guus Geebel Limerick



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

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

Metaal en drinkpakken 
bij het plastic

VANAF 9 NOVEMBER 2015

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

Met gemak
     in één zak!

MEDEWERK(ST)ERS BEDIENING
heeft direct plaats voor enthousiaste

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten voor ons druk bezochte à la carte 
restaurant en zalencentrum. Ervaring gewenst. Voor zowel parttime als fulltime banen 
zoeken wij medewerkers met een representatief voorkomen en een gemotiveerde en 

gastvriendelijke instelling. Flexibel inzetbaar, dus ook in de weekenden. 
Een opleiding volgen met een landelijk erkend diploma behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u interesse, bel dan voor een afspraak met
VAN DER VALK HOTEL DE BILT - UTRECHT

De heer R. van Beekhoff (General Manager)
De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt. Tel. 030-2205811. Of via e-mail roel@biltschehoek.valk.com
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Dorcas zamelt in voor de 
allerarmsten in de wereld

door Rob Klaassen

Voor de 17e maal houdt Dorcas op vrijdag 6 en zaterdag 7 november een inzamelingsactie in 
Maartensdijk. Deze actie wordt georganiseerd door Corrie Bosman en Janny van der Heide. 
Corrie organiseert deze actie voor de 17e maal. Janny werkt al vele jaren mee als vrijwilliger 

aan deze voedselactie. Dit jaar organiseren zij de actie voor de eerste keer samen. 

Bij deze landelijke actie van Dor-
cas zijn meer dan 400 kerken, 600 
supermarkten en ruim 6.000 vrij-
willigers betrokken. Vandaag de 
dag leven ruim 1 miljard mensen 
in extreme armoede. Dorcas legt 
zich niet bij dit feit neer en komt in 
actie door directe hulp voor de al-
lerarmsten en volstrekt kanslozen 
te bieden Dat zijn mensen die zelf 
geen voedsel kunnen kopen als ge-
volg van armoede, leeftijd, ziekte 
of een andere beperking. Daarnaast 
ontwikkelt Dorcas zogenoemde 
voedselzekerheidspakketten, waar-
mee kansen worden geschapen om 
mensen in hun eigen levensonder-
houd te kunnen laten voorzien. Dit 
jaar gaat de hulp naar een aantal 
landen in Oost-Europa o.a. Albanië, 
Moldavië, Roemenië en daarnaast 
gaat hulp naar Lesotho in Zuid-
Afrika. De hulp gaat rechtstreeks 
naar de mensen toe. Deze hulp is er 
voor iedereen, ongeacht ras, sekse, 
leeftijd of religie. Het betreft dus 
het zo concreet mogelijk hulp bie-
den aan mensen in nood.

Hulp in Nederland
Op onze vraag of het onder de hui-
dige omstandigheden niet beter zou 
zijn om in plaats van de hulp zo ver 
weg te bieden, deze hulp dit jaar 
te beperken tot Nederland. melden 
Corrie en Janny stellen dat Dorcas 
een andere doelgroep heeft. ‘Wij 
hebben het over de allerarmsten 

en de meest kanslozen. Mensen 
die zelf niet in staat zijn om aan 
voedsel te komen, mensen die echt 
overal buiten vallen. De vluchtelin-
gen die hier naar toe komen zijn be-
paald niet kansloos. Het zijn jonge 
mensen, die in staat zijn om zelf 
hier naar toe te komen en zelf op 
zoek te gaan naar voedsel en werk’. 

Maartensdijk
Corrie en Janny vertellen, dat de 
actie in Maartensdijk inhoudt dat 
op vrijdag 7 van 8.30 tot 17.00 uur 
en zaterdag 8 november van 8.00u 
tot 15.00 uur de actie in samenwer-
king met de Jumbo gaat plaatsvin-
den. Er staan die dag vrijwilligers 
bij de Jumbo, die de klanten dan 
een boodschappenlijstje overhan-
digen met producten. Alle produc-
ten van het lijstje vormen samen 
een gedegen voedselpakket. Aan 
de klanten wordt gevraagd of zij 
een of meerdere van deze produc-
ten zouden willen kopen en deze 
na de aankoop aan de vrijwilligers 
zouden willen geven. Het betreft 
dus een boodschapje extra doen 
voor een goed doel. Jumbo heeft 
apart voor Dorcas in de winkel een 
stand ingericht waar de mensen de 
producten kunnen vinden, die op 
het lijstje staan. Daarnaast kunnen 
de mensen ook geld bij de vrijwil-
ligers doneren. Corrie: ‘zo’n 85% 
van de mensen geeft een of meer 
boodschappen aan ons af. Dat is 

ook niet verwonderlijk. Het voelt 
ontzettend goed als je iets concreets 
kunt doen voor mensen in nood. Zo 
voelen wij dat als vrijwilligers, zo 
voelen de mensen die iets aankopen 
het ook’. Janny: ‘Het is ontzettend 
stimulerend ieder jaar weer te er-
varen hoe positief er op onze actie 
wordt gereageerd. Onze actie wordt 
breed gedragen in de samenleving. 
Dit vormt voor ons dé stimulans om 
met dit werk door te gaan’. 

Op transport
Janny; ‘Nadat wij de diverse bood-
schappen op vrijdag en zaterdag in 
ontvangst hebben genomen worden 
die verzameld en vervolgens gesor-
teerd en in dozen gedaan. We hopen 
dan na die zaterdag zo’n 130 dozen 
vol te hebben. Daarna worden deze 
dozen door onze sponsor-vervoer-
der, Veldhuizen Wagenbouw in 
Groenekan, naar het verzamelpunt 
in Woudenberg gebracht. Daar 
worden er dan voedselpakketten 
van gemaakt die dan naar die al-
lerarmsten worden gebracht. Voor 
Kerstmis worden de meeste pak-
ketten afgeleverd. De rest volgt in 
februari’. Corrie zegt dat er thans in 
Maartensdijk 25 vrijwilligers zijn. 
Als mensen zich ook voelen aange-
trokken om vrijwilliger te worden 
dan kunnen zij zich opgeven bij of 
Corrie Bosman, tel 035-5770924 
of Janny van der Heide, tel 0346-
213877.

Janny van der Heide (links) en Corrie Bosman organiseren de 
inzamelingsactie van Dorcas.

Gratis advies
in Kenniscafé

Donderdag 19 november organiseert Mens De Bilt het Kenniscafé: 
een bijeenkomst waar medewerkers van de gemeente De Bilt hun 

kennis en ervaring inzetten voor nonprofit organisaties.
Het MENS Kenniscafé vindt plaats in wijkrestaurant 

Bij de Tijd aan de Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1
in De Bilt en duurt van 9.30 tot 12.00 uur.

Wilt u als stichting, vereniging, school of instelling eens met een adviseur 
van de gemeente De Bilt sparren over een bedrijfsmatig vraagstuk? In het 
wijkrestaurant zitten medewerkers klaar om u van advies te zijn op het 
gebied van onder andere organisatie en management, subsidies, veiligheid, 
communicatie, financiën, vergunningen en juridische en personele zaken. 
U kunt terecht met vragen op het gebied van: Wet maatschappelijke onder-
steuning en de Jeugdwet, Bestuursrecht, bijvoorbeeld bezwaar- en beroeps-
procedures, Arbo, verzuim en re-integratie, Werving en selectie, scholing 
en ontwikkeling, functiewaardering, Communicatie en participatie, Ge-
meentelijke financiën, Organisatie en management, Subsidies en gemeen-
telijke minimaregeling, Veiligheid, Omgevingsvergunningen, Mediation 
en procesmanagement.

Aanmelden
Deelname is alleen mogelijk na aanmelding vooraf. Meld u vóór 12 no-
vember per e-mail aan bij a.kloosterziel@mensdebilt.nl en geef daarbij een 
1e en 2e voorkeur op over welk onderwerp of vraagstuk u wilt spreken. Per 
adviesgesprek is 30 tot 45 minuten ingeruimd waarna gewisseld wordt. Na 
ontvangst van uw aanmelding ontvangt u nadere informatie.

Voddenverhalen
Wanneer Saskia Goldschmidt in 2011 een tweedehands galajurk wil aan-
schaffen voor het Boekenbal, stapt zij binnen in de zaak van haar oud-klas-
genoot Laura Dols, in één van de Negen Straatjes in het centrum van Am-
sterdam. Ze raken aan de praat over de tweedehandskledinghandel en zo 
ontstaat bij Goldschmidt het idee voor een nieuw boek. Uiteindelijk heeft 
dit geresulteerd in De voddenkoningin, een uiterst boeiende roman over de 
fictieve personage Koko Kwast. Alles speelt zich af tegen de achtergrond 
van een in vijftig jaar razendsnel veranderend Nederland, en dat maakt het 
ook als tijdsdocument interessant. Goldschmidt bewijst met De voddenko-
ningin wederom een ras vertelster te zijn. Saskia Goldschmidt is op 10 no-
vember 2015 (aanvang 20.00 uur) te gast bij de Bilthovense Boekhandel, 
Julianalaan 1 in Bilthoven. Een avond met muziek, vintage, verhalen en 
verrassingen. Dresscode: (uiteraard niet verplicht) een kledingstuk met een 
verhaal. Omdat iedereen wel een jasje, jurkje of bloesje heeft dat een speci-
ale herinnering oproept of een bijzonder waarde vertegenwoordigt. Graag 
vooraf aanmelden via 030 2281014 of info@bilthovenseboekhandel.nl

Keltische avond
in De Schakel

Een Biltse gesprekskring Keltische spiritualiteit bespreekt het laatste jaar 
het boekje van Roel A. Bosch ‘Er zijn. Keltisch-christelijk geloven’. Op 
donderdag 12 november om 20.00 uur komt de auteur zelf op bezoek, om 
zijn boek in te leiden en vragen te beantwoorden. Roel Bosch is predikant 
in Zeist en actief lid van de Ionagroep Nederland. Iona is een eiland voor 
de Schotse kust, waar in de jaren dertig van de twintigste eeuw een groep 
gelovigen nieuw leven in een oude kloostercommuniteit blies. Sindsdien is 
het uitgegroeid tot een belangrijk pelgrimsoord .Naast de vaste deelnemers 
van deze gesprekskring is er dit keer plaats voor iedereen die dit onderwerp 
interessant vindt en de schrijver van het boek wel eens wil ontmoeten. De 
Schakel, Soestdijkseweg-Zuid 49, De Bilt.

•	 Bilthoven	
Gemeentehuis: Soestdijkseweg Zuid 173 
Het Lichtruim: Planetenbaan 2 
Bibliotheek (gevestigd in Het Lichtruim): 
Planetenbaan 2 
Informatiecentrum Bilthoven bouwt: Julianalaan 1 
MENS Servicecentrum Schutsmantel: 
Gregoriuslaan 35 
MENS Servicecentrum WVT: Talinglaan 10

•	 Groenekan	
Dorpshuis De Groene Daan: Groenekanseweg 87

•	 Hollandsche	Rading	
Dorpshuis Hollandsche Rading: Dennenlaan 57

•	 Westbroek	
Dorpshuis Westbroek: Prinses Christinastraat 2

•	 De	Bilt	
Cultureel en vergadercentrum H.F. Witte: 
Henri Dunantplein 4 
MENS Servicecentrum De Bilt: 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1

•	 Maartensdijk	
De Vierstee: Nachtegaallaan 30 
MENS Servicecentrum Maartensdijk / Dijckstate: 
Maertensplein 96

De	Gemeentegids	App
Uw informatiegids is ook als gratis applicatie in de 
App/GooglePlay Store te vinden. Onder de naam Ge-
meentegids App zijn 1,9 miljoen actuele adressen in 
heel Nederland, met bijbehorende informatie, altijd en 
overal te raadplegen. Wat u ook zoekt, de Gemeente-
gids App leidt u vanaf de plek waar u zich bevindt naar 
de dichtstbijzijnde vestiging. 

Digitale	informatiegids
Bezoek ook eens de digitale gids, 
www.debilt.SmartMap.nl Deze is voorzien van alle in-
formatie uit de papieren versie, Google Maps, een 
routeplanner met satellietcartografie en duidelijke 
zoekfuncties, en biedt door de interactieve wijzigings-
mogelijkheden de meest actuele adresgegevens van 
alle instanties. Voor zowel de gedrukte als de digitale 
informatiegids geldt dat ze tot stand gekomen zijn 
dankzij de medewerking van adverteerders, verenigin-
gen en instellingen. Wij willen hiervoor onze hartelijke 
dank uitspreken.

Wijzigingen
Wijzigingen voor de informatiegids kunt u rechtstreeks 
doorgeven aan de uitgever, via e-mailadres: 
redactie@aksemedia.nl (o.v.v. informatiegids De Bilt), 
telefoonnummer 0223-673010 of via de digitale infor-
matiegids www.debilt.SmartMap.nl 

Nieuwe	informatiegids
De	Bilt	2016	nu	af	te	halen

De nieuwe informatiegids De Bilt 2016 is vanaf deze week gratis af te halen.
De gids geeft een goed beeld van wat De Bilt allemaal te bieden heeft en staat 

vol praktische informatie. Het is een handige leidraad bij het zoeken naar
informatie over de meest uiteenlopende organisaties, verenigingen en bedrijven. 

De informatiegids is gratis verkrijgbaar via de volgende afhaalpunten:

advertorial
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Twintig meesterwerken 

Op de donderdagen 5 en 12 no-
vember geeft kunsthistorica en erf-
goedspecialist Mirelle Nunes een 
tweedelige inleiding in de westerse 
kunstgeschiedenis. 
Er worden 20 meesterwerken per 
twee chronologisch en uitgebreid 
toegelicht. De mooiste kunst door 
de eeuwen heen, zoals uit de Oud-
heid de Kritiosjongen en het beeld 
van de Romeinse keizer Augustus 
tot de kunst van de Twintigste Eeuw 
– met kunstenaars als Piet Mondri-
aan en Mark Rothko. Er is uitleg 
over de kunstenaar, de ontstaans-
geschiedenis en welke invloeden er 
zichtbaar zijn. Hoe het kunstwerk 
werd ontvangen en anekdotes over 
het leven van de kunstenaar. Dat al-
les geïllustreerd met lichtbeelden.
De lezingen vinden plaats in Het 
Lichtruim, Planetenplein 2, Biltho-
ven. Beide dagen is de aanvang om 
10.00 uur. Kaarten zijn online ver-
krijgbaar via: www.ideacultuur.nl, 
bij de balie in de bibliotheek en aan 
de zaal (indien voorradig). 

Expositie in gemeentehuis

De expositie van Josephine Sloet in 
de Traverse van het gemeentehuis 
van De Bilt wordt op zondag 15 no-
vember om 15.00 uur geopend door 
Frank Eerhart, dichter en beeldend 
kunstenaar. Daarna is de tentoon-
stelling te bezichtigen op werkda-
gen tijdens kantooruren, zie www.
arttraverse.nl. Toegang is gratis.
Het werk van Josephine Sloet (Am-
sterdam 1945) is abstract in de 
ware betekenis van het woord. De 
vormen hebben geen rechtstreeks 
verband met de werkelijkheid, maar 
ze roepen wel gevoelens op bij de 
beschouwer, vergelijkbaar met po-
ezie en muziek. Josephine gebruikt 
in haar werk de natuur als metafoor 
voor haar eigen beeldtaal. 

Voorstellingen Steeds Beter

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 no-
vember speelt Toneelvereniging 
Steeds Beter uit de Bilt in het Cultu-
reel en Het Lichtruim Planetenplein 
2, te Bilthoven een komedie van 
Carl Slotboom: ‘Pension van lichte 
zeden’. De aanvang is om 20.00 
uur en de zaal is vanaf 19.30 uur 
geopend. Kaarten zijn aan de zaal 
voor zover voorradig verkrijgbaar, 
te reserveren via secretariaatsteeds-
beter@gmail.com, telefonisch bij 
Anke van Doleweerd (tel.nr.030 
2291021) of in de voorverkoop via 
Bruna of Henk Hillen (Winkelcen-
trum Planetenbaan) in Bilthoven. 
Zie ook; www.steeds-beter.nl
 

Documentaire over Grift

Op woensdag 11 november komen 
de makers van de documentaire 
over de Biltse en Zeister Grift naar 
Bilthoven. In de bibliotheek in Het 
Lichtruim aan het Planetenplein 2 
wordt de documentaire door Kees 
de Kort en Pieter Veraart ingeleid 
en vertoond. 
De inleiding door de documentaire-
makers begint om 10.00 uur. Aan-
sluitend wordt de film vertoond. Het 
is voor de organisatie prettig van te-
voren te weten op hoeveel belang-
stellenden ongeveer gerekend mag 
worden. Aanmelden kan via voor-
zitter@historischekringdebilt.nl.

Geldig van woensdag 4 t/m dinsdag 10 november 2015

   Hoogvliet,
altijd de

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

   Hoogvliet,

Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden. 
 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Heineken krat 
Krat met 24 fl essen 
van 0.3 liter
13.69

SPECTACULAIR!

8.498.498.498.
per krat

Per liter 1.18

 Roombotercroissant
4 stuks
2.20

1.001.001.001.
4 stuks

De originele 
roombotercroissant!

 NIEUWE OOGST 
Spaanse mandarijnen 
2 netten van 1 kilo
van: 4.98
voor: 2.49

1+1
GRATIS

Per kilo 1.25
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Sinterklaasfeest bij Mens
Zaterdag 28 november brengt Sinterklaas een bezoek aan 
Servicecentrum De Bilt. Kinderen van 3 t/m 8 jaar mogen 

dit samen met de Sint vieren. Omdat Sinterklaas op die 
dag maximaal 50 kinderen kan ontmoeten wil hij graag 

weten hoeveel pakjes hij moet meebrengen. 

Aanmelden kan uitsluitend via sinterklaasfeestmensdebilt@gmail.com. 
In de mail moeten de volgende gegevens staan: Naam, leeftijd, geslacht 
van de kinderen en naam en telefoonnummer van de aanmelder. Bij 
correcte aanlevering van de gegevens ontvang je een bevestigingsmail, 
dit is tevens het toegangsbewijs. Dus de mail (uitgeprint!) meenemen.

Aanmelden
Je kunt je tot vrijdag 20 november 
aanmelden. Het feest van Sinter-
klaas is van 11.00 t/m 12.30 uur. 
De kinderen mogen alleen naar 
binnen onder begeleiding van 
maximaal 1 volwassene in Ser-
vicecentrum De Bilt, Prof. Dr. 
P.J.W. Debijeweg 1, De Bilt

Opening Betty Boeke Paviljoen 
door Walter Eijndhoven

In het kader van het 90-jarig bestaan van de Werkplaats in Bilthoven is vrijdag 30 oktober officieel het 
Betty Boeke Paviljoen in gebruik genomen. Daarbij werd stilgestaan bij de grondleggers van de school 

en bij Betty en Julia Boeke in het bijzonder voor het ontstaan en voortbestaan van de Werkplaats.

Het Paviljoen is naar een idee van 
Mike Werkhoven, medewerker te-
kenen, ontworpen en samen met 
Mariken van Nimwegen verder 
vormgegeven. Jos Heuer, directeur 
Bedrijfsvoering, vertelt hierover: 
‘Wij zijn heel blij met het Paviljoen. 
Voor de werkers, de leerlingen op 
school, en onze medewerkers is dit 
echt een plek van verbinding en ge-
dachten. Tussen ons, die hier nog ac-
tief zijn en werkers en medewerkers 
die er niet meer zijn. En dan denken 
wij speciaal aan diegenen die in hun 
tijd op school zijn overleden. In het 
dak van het Paviljoen zijn symbo-
lisch ‘sterren’ gemaakt, waardoor 
de hemel zichtbaar is. Op deze ma-
nier gedenken wij onze overleden 
werkers en medewerkers’. Na het 
overlijden van werker Hylke, had de 
school behoefte aan zo’n plek. Deze 
plek is nu gerealiseerd. 

Winterlinde
Het Paviljoen is niet alleen een plek 
van verbinding en gedachten, maar 
ook een verbinding tussen heden en 
verleden. Heuer: ‘Op het school-
terrein staat een grote winterlinde. 
Deze boom, precies naast het Pa-
viljoen, geeft de verbinding aan met 
het vorige gebouw van het Voortge-
zet Onderwijs (VO). Het Basison-
derwijs (BO) en het VO is ook met 

elkaar verbonden: dit is de route van 
de werkers van groep 8 die ‘onder de 
bogen’ van BO naar VO gaan’. Als 
werkers de basisschool verlaten en 
naar het voortgezet onderwijs gaan, 
lopen zij, letterlijk, onder een boog 
van stokken door en worden zij uit-
gezwaaid door de overige werkers 
en medewerkers.

Brievenbus
Onder het Paviljoen is een brieven-
bus geplaatst, waarbij werkers en 
medewerkers ook hun gedachten in 
de brievenbus kunnen doen. Heuer: 
‘De brief die het laatst gepost is door 
een werker, of een medewerker, 

kan door iedereen gelezen worden. 
De bovenkant van de brievenbus is 
namelijk van glas. Bij deze gedach-
tenbus is ook een zitje geplaatst, zo-
dat werkers en/of medewerkers hier 
kunnen filosoferen met elkaar, net 
als vroeger Plato deed met zijn leer-
lingen’. De school wil de gedachte 
aan Betty Boeke levend houden en 
heeft ervoor gekozen om het pavil-
joen naar haar te vernoemen. Dank-
zij Betty’s dochter Julia kreeg de 
Werkplaats een legaat om het Pavil-
joen te realiseren. Het resterende be-
drag werd beschikbaar gesteld door 
ouders van de werkers, als cadeau 
voor het 90-jarig jubileum.

SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

advertentie

Werkers en medewerkers zijn aanwezig bij de opening van het Paviljoen.

BSO op ’t Kompas
’t Kompas in Westbroek heeft een eigen BSO.  In de vakantie is er in samenwerking  
met een kinderopvangorganisatie hard gewerkt aan het inrichten van ruimte voor  

deze na- en buitenschoolse opvang.

Zo werd de voormalige computer-
hoek omgetoverd in een gezellige 
ruimte waar de kinderen zowel on-
der als na schooltijd gebruik van 
kunnen maken. Woensdag 28 okto-
ber werd gestart met een kennisma-
kingsmiddag voor alle kinderen. De 
opkomst was groot, ongeveer 45 
kinderen begonnen om 12.15 uur 
met het eten van pannenkoeken. 
Daarna waren er verschillende acti-
viteiten voor de kinderen, zoals een 
sportactiviteit buiten op het veld, 
een creatieve opdracht in de hal en 
dans en muziek op het podium. De 
kinderen hadden een super mid-
dag. (Greet Klein Gotink-Rijn) Donderdag 29 oktober startte Ingrid Stekelenburg de opvang.

Fietscontrole op  
Het Zonnewiel

Basisschool Het Zonnewiel heeft verkeersveiligheid hoog 
in het vaandel staan. Daarom worden alle fietsen van de 
kinderen jaarlijks gecontroleerd door Bud Warmerdam, 

eigenaar van fietswinkels en fietsenstallingen in 
 Utrecht. Hij biedt de school van zijn kinderen  

ieder jaar aan om alle fietsen te controleren zodat 
alle leerlingen veilig de weg op gaan.

Afgelopen woensdag 28 oktober was er weer een fietscontrole op Het 
Zonnewiel. De school heeft van de ANWB een ‘Lichtbrigade toolkit’ 
ontvangen om ook alle fietsverlichting te kunnen controleren én repare-
ren. Twee leerlingen uit groep 8 hebben deze fietsverlichtingscontrole 
uitgevoerd. Elke goedgekeurde fiets kreeg na de controle een oké-stic-
ker en de leerlingen kregen allemaal een checklist mee naar huis met 
de bevindingen van de fietscontrole. Zo kunnen alle leerlingen goed 
zichtbaar en veilig de weg op. 

Fietscontrole is best een serieuze aangelegenheid.

Sint Maarten in  
Lage Vuursche

Woensdagavond 11 november gaan kinderen langs de 
deuren met een lampion en zingen een Sint Maarten liedje 
wat over het algemeen wat snoep of fruit oplevert. Plaats 
een kaars voor uw raam of bij uw deur om duidelijk te 
maken dat de kinderen bij u aan de deur welkom zijn. 

De kinderen verzamelen om 18.30 uur in de bibliotheek van het dorps-
huis ‘De Furs’ ( ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom). Waarna 
de volgende route wordt gevolgd: Kloosterlaan, Eikenlaan, stuk Kou-
delaan, Beukenhof, Dorpsstraat en Slotlaan. De Stichting Welzijn zorgt 
voor lampionnen, je kunt ook je eigen lampion meenemen. Deze acti-
viteit is gratis, maar je wordt wel verzocht je aan te melden voor deze 
avond bij Irene de Boer(tel. 035 6668261) of Yvonne (De Boswinkel). 
Aanmelden kan ook via www.welzijnbewonerslagevuursche.nl.

Halloweenbaksels bij Bakpret
Vrijdag 30 oktober  vond er in So-
jos aan de Dorpsweg 51 in Maar-
tensdijk ‘Bakpret Maartensdijk’ 
plaats. Op initiatief van Brigitte 
van der Heijden is zij met assis-
tentie van Nelleke Reitsma begin 
dit jaar met ‘Bakpret Maartensdijk’ 
gestart voor kinderen van 8 tot 12 
jaar in groepen van maximaal 8 
kinderen voor 8 lessen per periode. 
Begin september is alweer met de 
derde groep kinderen gestart en de 
baklessen worden soms gesponsord 
door Bakker Bos en Jumbo’. Infor-
matie kan verkregen worden via e-
mail: bakpretmaartensdijk@gmail.
com. [RK]

Deelnemers met begeleiders: rechts achter de initiatiefneemster Brigitte 
van der Heijden en sponsor Jelle Fahrenhorst.
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Handen uit de mouwen  
in De Biltse Duinen

door Henk van de Bunt

De Vrienden van De Biltse Duinen houden op zaterdag 7 november een natuurwerkdag  
in de Biltse Duinen van 10.00 tot 13.00 uur. Er is werk voor maximaal 25 personen,  

er zijn nog 25 plekken over.

De site Natuurwerkdag.nl is een 
initiatief van LandschappenNL. Zij 
noemen De Biltse Duinen een ge-
zinslocatie. Secretaris John Blue-
mink benadrukt dan ook dat in het 
bijzonder gezinnen met kinderen 
van harte welkom zijn op deze dag. 
Voor aanmelding opgave en meer in-
formatie zie www.natuurwerkdag.nl.
.
Werkzaamheden
Over de werkzaamheden vertelt 
John: ‘De Amerikaanse eik en vo-
gelkers zijn uitheemse boomsoor-
ten. Vanwege hun geringe bijdrage 
aan de biodiversiteit en agressieve 
groei en verspreiding, zijn deze 
soorten niet in onze bossen ge-
wenst. We gaan ze dan ook te lijf 
door zaailingen uit te trekken en 
jonge bomen met de takkenschaar 
af te knippen. Dit alles gebeurt on-
der begeleiding van ervaren vrij-
willigers van het Utrechts Land-
schap. Kleine kinderen kunnen 
- onder de verantwoording van hun 
ouders - helpen door de takken weg 
te slepen. Oude kleren en laarzen 
of stevige schoenen aantrekken. 
Het Utrechts Landschap zorgt voor 
werkhandschoenen en gereedschap. 
Na afloop wordt er in de kantine 
van Tennisclub Bilthoven voor kof-
fie, thee en fris gezorgd. Parkeren 
en verzamelen op de parkeerplaats 
van TC Bilthoven aan het eind 
van de Burgemeester van der Bor-
chlaan’. Voor meer informatie: lo-
catieleider Jan Visser (visser-jan@
live.nl) of de provinciale coördina-
tor Marja Zandberg m.zandberg@
landschaperfgoedutrecht.nl, tel. 
030 2219781. 
Ridderoordse bos

In het  Ridderoordse bos kan men 
onder begeleiding van de KNVV 
(Vereniging voor Veldbiologie) 
van 10.00 tot 15.30 uur meehelpen 
om een poel, die door achterstal-
lig onderhoud dreigt te verlanden 
voor de toekomst te behouden. De 
boswachter heeft gevraagd om de 
omgeving van de poel vrij te maken 
zodat hij met wat groter materieel 
goed bij de poel kan om deze op te 
schonen. Planten, libellen en am-

fibieën krijgen weer een kans. Op 
deze locatie is ook wat zwaarder 
werk. 
Er is een geriefbosje met bijzonder 
eikenhakhout, dat ook achterstallig 
onderhoud heeft. Informatie over 
de werkzaamheden in het Ridder-
oordse bos zijn te verkrijgen bij 
Simone Laanbroek, e-mail secre-
taris@heuvelrug.knnv.nl, tel. 06 
57075182.

De entree van het bos is grondig gewijzigd tot groot genoegen van ‘De 
Vrienden’.

Vijf voor twaalf voor 
Oranjevereniging Westbroek

door Walter Eijndhoven

Donderdag 19 november wordt weer de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van de Oranjevereniging 
Westbroek in de grote zaal van het Dorpshuis. Volgend jaar wordt een keerpunt voor de vereniging. 

Het is echt erop of eronder. Vanwege allerlei problemen binnen de vereniging hoopt het bestuur op een 
massale opkomst, zodat de leden een ondergang van de vereniging kunnen voorkomen.

Volgend jaar houdt een aantal be-
stuursleden het voor gezien en dus 
is het voor de Westbroekse Oranje-
vereniging van belang dat zoveel 
mogelijk leden op donderdag 19 
november aanwezig zijn. Iedereen 
kan deze avond zijn zegje doen 

en nieuwe ideeën aandragen om 
het verenigingsleven nieuw elan te 
geven. Ad Verhoef, voorzitter van 
de Oranjevereniging Westbroek, 
is bezorgd over de toekomst van 
de vereniging: ‘Voor de helft van 
het huidig bestuur is 2016 écht een 

keerpunt. Wij hopen dan ook vurig 
dat een aantal leden, ook jongere 
leden, zich meldt om in het bestuur 
zitting te nemen. Zo hopen wij dat 
weer een frisse wind zal waaien 
door de vereniging en dat wij voor 
de komende jaren weer een leuk en 
sterk programma kunnen neerzet-
ten op en rond Koningsdag’. 

Hot
Dat programma is een hot item bin-
nen de Oranjevereniging. Na een 
aantal jaar hetzelfde programma 
te hebben gedraaid, bloeden som-
mige onderdelen langzaam dood. 
Verhoef: ‘Dit zou bijzonder spijtig 
zijn, want De Tent en de Oranjever-
eniging zijn bindende elementen in 
Westbroek. Het ontbreekt ons niet 
aan leden (500), enthousiaste vrij-
willigers (75) en talloze sponsoren. 
Maar we hebben te kort aan be-

stuurskracht, passende programma-
onderdelen en een toekomstvisie’. 
In deze fase is de mening van de le-
den dus hard nodig. Samen met het 
bestuur kunnen zij een koers van de 
vereniging bepalen.

Uitkomst 
Verhoef: ‘Wat wij graag willen 
weten van onze leden is of zij nog 
wel achter het huidige programma 
staan. Als voorbeeld wil ik graag 
de optocht door ons dorp aanhalen. 
Tijdens dit evenement zien wij, ten 
opzichte van vroeger, het aantal 
deelnemers steeds verder teruglo-
pen. Wat kan het bestuur eraan doen 
om dit onderdeel weer aantrekkelij-
ker te maken of is een optocht niet 
meer van deze tijd?’ Ook de ‘Pol-
derloop’ trekt steeds minder pu-
bliek. Na veertig jaar is de fut eruit. 
Verhoef: ‘Volgend jaar is de laatste 
keer dat wij de ‘Polderloop’ orga-
niseren. Ik hoop dat een eventueel 
vernieuwd bestuur dit evenement in 
een andere vorm kan gieten, zodat 
wij het jaar daarop weer iets nieuws 
kunnen aanbieden’. Ook het onder-
deel ‘Westbroek got talent’ is feite-
lijk tenonder gegaan aan te weinig 
deelnemers, terwijl dit onderdeel 
juist veel publiek trekt. Een aantal 
bestuursleden heeft moeite met de 
steeds strengere vergunnings- en 
veiligheidseisen, die gesteld wor-
den en het vrijwilligerswerk steeds 
lastiger en minder leuk maken. Ver-
hoef: ‘Ik hoop dat de vergadering 
een uitkomst biedt’. 

Haaksbergen
Ook het ‘Ringrijden’ bevindt zich 
in zwaar weer. Niet zozeer van-
wege minder belangstelling vanuit 
het publiek, maar verzekerings-
technisch. Verhoef: ‘Het ringrijden 
is door het drama in Haaksbergen 
bijna niet afdoende te verzekeren. 

Het bestuur zit hier echt mee in zijn 
maag en wil advies van haar leden. 
Dat zijn zo van die vragen waar het 
bestuur mee worstelt’.
Kortom, het gaat niet goed met de 
Westbroekse Oranjevereniging. 
Volgens Verhoef is het nu echt een 
paar minuten voor twaalf. Verhoef: 
‘Uw mening en inbreng is belang-
rijk. Daarom roep ik bij deze ieder-
een op betrokkenheid te tonen door 
een actieve deelname aan deze le-
denvergadering’. 

Avondvoorzitter
Leo Fijen heeft al jaren een zwak 
voor de Westbroekse Oranjever-
eniging en heeft al talloze keren 
aan de Polderloop meegedaan. 
De Maartensdijkse auteur en TV-
presentator is bereid gevonden een 
steentje bij te dragen aan deze bij-
zondere ledenraadpleging. Fijen 
zal als avondvoorzitter en discus-
sieleider trachten alle meningen tot 
zijn recht te laten komen. Verhoef: 
‘Het bestuur is tevreden als deze 
avond massaal bezocht wordt, het 
bestuur verjongd kan worden en de 
leden het bestuur op het spoor wil 
zetten van een toekomstbestendig 
programma’. 

Ad Verhoef, voorzitter van de 
Oranjevereniging, roept iedereen 
op naar de Ledenvergadering te 
komen

Kenmerkend beeld voor Westbroek tijdens Koningsdag.

Proeverij en lezing  
over wilde planten

Vrijdag 6 november laat Christine König-Wipfler 
op uitnodiging van het Groenekans Landschap in de 

kapschuur achter ’n Groene Kans, Groenekanseweg 142 
in Groenekan laten proeven van allerlei heerlijkheden die 

bereid zijn op basis van wilde planten.

Sleedoorn, kornoelje, zevenblad, look-zonder-look, meidoornbessen, 
paardenbloemen, kortom van alles dat er in onze akkers, weilanden en 
tuinen groeit, blijkt zich uitstekend te lenen voor verwerking tot smake-
lijke gerechten. Christine is boerin en heeft daarnaast een productielijn 
met bijzondere producten van wilde planten en bessen. Volgens haar is 
paardenbloemgelei heerlijk in de yoghurt en valt er met walnoten en 
fluitenkruid prima pesto te maken. 

Van 17.00 - 17.30 uur is er inloop met soep en brood, drankjes en hapjes 
daarna start de lezing en proeverij. Ook als u nog geen donateur bent 
kunt u zich aanmelden in de kapschuur. Er zullen voldoende vuurkorven 
aanwezig zijn die met aanwezigen borg staan voor een warme sfeer. Er is 
tevens gelegenheid om met het bestuur van gedachten te wisselen over de 
rol en betekenis van het Groenekans Landschap in haar omgeving.

Het bestuur van het Groenekans Landschap heet u welkom.
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Talent zoekt talent
door Henk van de Bunt

11 jonge leerlingen krijgen bij de Biltse Muziekschool de mogelijkheid om in de 
talentenopleiding zich verder te ontwikkelen. Op 7 november zullen deze 11 muzikale talenten 

om 20.00 uur in Theater het Lichtruim het eerste talentenconcert geven van dit seizoen. 

Het thema van dit seizoen is 
samenspel en ‘out of the box’ 
denken. Al spelend leren en ont-
wikkelen. Op het concert van 7 
november wil men een groter pu-
bliek bereiken dan de afgelopen 
seizoenen.

Extra
Al sinds 2007 biedt de Biltse Mu-
ziekschool leerlingen, die zich 
onderscheiden door grote inzet en 
muzikaliteit de mogelijkheid om 
deel te nemen aan een Talentop-
leiding. Zij krijgen extra lestijd en 
worden in de gelegenheid gesteld 
om extra op te treden. Met deze 
Talentopleiding wil de Biltse Mu-
ziekschool de muzikale ontwikke-
ling van de leerlingen stimuleren 
en ze meer podiumervaring ge-
ven.

Samen
‘Ik vind het leuk om in de talent-
klas te spelen, vooral omdat ik 
daar met andere mensen samen 
les heb. Ik oefen met andere ko-
perblazers, zoals Arthur (11) en 
Nynke (17), die trompet spelen’. 
Aan het woord is Menno (14). 
Sinds enkele jaren heeft hij op de 

Biltse muziekschool les op trom-
bone. Al heel snel was duidelijk 
dat hij een echte koperblazer is. 
‘Soms staat hij onder de les mee 
te swingen’, meldt zijn docent 
Bas van der Werff. ‘Hij speelt 
hartstikke leuk’. Daarom vond 
Van der Werff het wel een idee 
dat hij deel ging uitmaken van de 
Talentklas van de Muziekschool 
waar behalve hij nog 10 jongens 
en meisjes in de leeftijd van 10-18 
jaar net dat beetje extra overheb-
ben voor hun instrument. 

Meer dan koper
Behalve het ‘koper’ maken dwars-
fluit, viool, accordeon, harp, kla-
rinet en piano deel uit van de ta-
lentklas. Die bestaat al een jaar of 
acht in wisselende samenstelling 
en werd geruime tijd gesponsord. 
Projectleider Anita van Soest, 
tevens de dirigent: ‘We zoeken 
nieuwe sponsors om onze jonge 
muzikanten wat extra lestijd te 
kunnen geven. 

Natuurlijk willen wij daar op 
onze beurt iets tegenover stellen. 
Denk aan een groepsoptreden bij 
een bedrijfspresentatie of ope-

ning. Denk ook aan VIP-plaatsen 
in de Grote Zaal of reclamegele-
genheid. Wij zijn heel benieuwd 
welke wederdienst sponsoren van 
ons verwachten’, aldus Van Soest. 

Ik zou zeggen, kom eens kijken 
en luisteren naar dit groepje Bilt-
se muzikanten die zaterdag zul-
len worden begeleid door de Big 
Band van de muziekschool. Laat 
u prikkelen door dit jonge talent. 
Het wordt ongetwijfeld een brui-
sende show’.  

Gratis
Het concert is gratis en zal maxi-
maal een uur duren, waarna men 
met het publiek onder het genot 
van een glaasje bubbels in de 
foyer kan brainstormen en mee-
denken over de toekomst van jong 
talent en de talentopleiding. Het 
concert vindt plaats in Theater 
het Lichtruim, Planetenplein 2 in 
Bilthoven. 

Meer informatie over dit concert 
is te vinden op www.kunstenhuis.
nl of kan verkregen worden via 
lichtruim@kunstenhuis.nl of
tel. 030 2283026

De leerlingen uit de talentenklas zijn stuk voor stuk trots op hun instrument.

Herfsttoernooi Salvo een succes 
Vrijdagavond 30 oktober vond in De Vierstee het jaarlijkse herfsttoernooi van Salvo plaats. 

Het toernooi wordt door familie-, vrienden- en bedrijventeams gespeeld maar ook straten- en 
scholenteams en teams uit andere sportverenigingen treden aan. 

In totaal deden er 23 teams mee. 
De kroon werd gespannen door 
een auto-importeursbedrijf, dat 
met zeven teams deelnam. Omdat 
er veel buitenlandse werknemers 
in de teams zaten had het toernooi 
ook een internationaal tintje. In 
de pauze werd er een demonstra-

tiewedstrijd gespeeld door een 
team van Hidde Uittenbosch met 
enkele eredivisiespelers en speel-
sters tegen een selectie van deel-
nemende spelers. 

Uiteraard konden deze spelers 
geen vuist maken, maar de kwa-

liteiten van het andere team kwa-
men er goed uit en dat was voor 
de vele toeschouwers genieten. 
Na afloop van het toernooi werd 
nog een grote verloting gehouden 
waar veel prijzen te verdienen 
waren. Salvo kan weer terugkij-
ken op een geslaagd toernooi.

Salvodames onderuit
Het bezoekende Allvo uit Almere was een maatje te groot voor Salvo. Het 
team ging met 0-4 onderuit en had met name in de laatste twee sets niets 
meer in te brengen. 

Salvo wist dat het een zware wedstrijd tegemoet ging tegen het jeugdige en 
getalenteerde team van Allvo dat een fanatieke coach heeft die voortdurend 
zijn team fel aanmoedigt. Salvo moest het zonder coach stellen maar het 
team liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en ging de eerste twee sets 
gelijk op met de tegenstander. Het werden twee hele spannende sets die alle 
kanten op konden. Salvo compenseerde het gebrek aan aanvalskracht met 
tactisch spel en geplaatste ballen. Dit slimme spel werd afgewisseld met 
goede aanvallen. De tegenstander beschikte over meer aanval dan Salvo 
waardoor zij het in de laatste fase van de set konden afmaken met resp.: 
23-25 en 22-25. Salvo had deze beide sets zoveel energie in de wedstrijd 
gelegd dat de fut er een beetje uit was. De tegenstander ging echter onver-
minderd door en ging steeds beter spelen. Alle aanvalsters kwamen los. Bij 
Salvo was het tegenovergestelde het geval. Ondanks verwoede pogingen 
gaf Allvo geen krimp en won de 3e en 4e set overtuigend met 16-25 en 15-
25. Dit was de eerste 0-4 nederlaag van dit seizoen. 

Op 6 november krijgen de dames de kans om zich te revancheren in Huizen 
waar zij om 21.30 uur spelen tegen Prima Donna in Huizen.

Winnaars 
Vogeltentoonstelling

Burgemeester Arjen Gerritsen opende vrijdag 30 oktober de 
vogeltentoonstelling in De Bilt van Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven. 
De familie Jacobsen werd ruim bedeeld bij de prijsuitreiking: voorzitter 
Ton (links voor staand) won 3 eerste prijzen, zoon Rogier Jacobse 
(rechts vooraan geknield) incasseerde 2 eerste prijzen en Rowin 
Jacobse (9 jaar) verwierf 2 eerste prijzen. [RK]

Elevator pitchen
In de bibliotheek wordt een workshop gehouden waarin je leert je on-
derneming kernachtig te omschrijven in slechts 2 minuten. Waarin on-
derscheidt je onderneming zich van die van anderen en hoe brengt je 
dat over. In deze workshop leer je pitchen met lef en plezier om zo 
jezelf als ondernemer doeltreffend in de markt te zetten. Donderdag-
avond 19 november van 19.00 uur tot 21.30 uur in Bibliotheek Idea, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2 Bilthoven. De docent is Anneke Schip-
pers. Aanmelden voor de cursus kan via de website, activiteiten@ide-
acultuur.nl, tel. 030 2299003 of 030 6986573

Geen winst
bij heren volleybal

Zaterdag 31 oktober vertrok Irene heren 1 richting Haarlem voor een wed-
strijd tegen Spaarnestad. Spaarnestad staat zonder overwinning onderaan 
in deze competitie waardoor de heren iets te makkelijk de wedstrijd ingin-
gen. Spaarnestad gaat voortvarend van start en pakt op eenvoudige wijze 
een ruime voorsprong die niet meer uit handen gegeven wordt. In de loop 
van de set herpakt Irene zich en weet de tweede set ,et 21-25 naar zich toe 
te halen. De twee volgende sets gaan toch naar Spaarnestad waardoor Irene 
op de ranglijst naar plek 11 zakt. Komende weken zal Irene beter moeten 
presteren om niet in de gevarenzone van deze competitie te blijven. Vol-
gende week speelt Irene heren 1 in de Kees Boekehal tegen US heren 2 uit 
Amsterdam.  Tegen deze ploeg heeft Irene reeds in de voorbereiding op de 
competitie gespeeld. Voor coach Ralph Sap een goede gelegenheid om zijn 
mannen scherp in het veld te zetten. (Vincent Jansen)



Nootjes
Te koop aangeboden

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

I.z.g.st. witte eetkamertafel 
1,40x90x75 cm. Bladdikte 5 
cm € 40,-. Zwart hout gelakte 
spijlenstoel, zithoogte 36 cm, 
zitting 50x45 cm € 15,-. Tel. 
030-2202996

5 puzzels van 1000 stukjes 
nieuw € 5,- per stuk. Zwarte 
lak damesboots met rits aan 
voorkant. Geheel gevoerd met 
bont. 1x gedragen maat 38 
€ 45,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe SAB HD digitaal 
satellietontvanger € 49,50. 
Schotel met standaard € 25,-. 
Tel. 0346-211718

6m3 gezaagd en gekloofd 
dennenhout € 35,-. Gashaard 
€ 45,-. Tel. 035-5771232

Kruiwagen z.g.a.n. € 50,-. 
Kruiwagenwiel nieuw € 20,-. 
Tel. 035-5771232

Houten schommelstoel incl. 
ringen, klimrek, klimtouw 
en rekstok. Zelf demonteren 
€ 25,-. Tel. 06-51600758

Oude televisie voor hobby-
ist van 1963 Philips zwart/
wit € 15,-. Oude typemachine 
€ 10,-. Tel. 06-28411641 

Korte zwart lederen gevoerde 
winterjas, maat XL i.z.g.st. 
€ 49,-. Tel. 035-8200359 of 
06-16641083

Polijst- poetsmachine nieuw 
in doos. BT-PO 90 Einhell 
€ 25,-. Tel. 06-22175528

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

Spirograaf mandala, slechts 1 
keer gebruikt. leuk voor ver-
jaardag of als sinterklaasca-
deau € 15,-. Tel. 06-22175528

Elektrische takken- 
hoogsnoeier. Verstelbaar in 
hoogte. Is slechts 1x gebruikt. 
ketting dient geslepen te wor-
den. Incl. onderhoudboekje 
en een fles bijbehorende bio-
olie € 40,-. Tel. 06-22175528

Blank houten kinderstoel met 
zitverkleiner € 10,-. Houten 
kleuterstoeltje € 5,-. Tel. 030-
2746773

T A F E L S T R I J K P E R S 
Elnapress met ingebouwd 
mouwplankje. Met ple-
zier zittend strijken zonder 
inspanning. Degelijke strijk-
pers i.z.g.st. € 85,-. Tel. 035-
8200359 of 06-16641083

Kinderkeukentje in hippe 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kleuren € 12,50. Tel. 0346-
212662

Wandelwagen met roze 
voetenzak € 35,-. Tel. 030-
2292461

Plastic fruit, zuivel, vlees en 
groente voor kleuter. Leuk 
voor sinterklaas € 5,-. Tel. 
0346-212662

Boek: Repareren van a tot z 
€ 5,-. Tel. 0346-243758

Poppenservies met beertjes. 
Zit in een picknickmandje 
€ 5,-. Tel. 0346-243758

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

Div. jaargangen van Mijn 
creatieve hobby (nog niet zo 
oud) € 10,- per jaargang. Tel. 
0346-243758

Fietskinderzitje achter 2 t/m 
5 jaar i.z.g.st. blauw incl. 2e 
framebevestiging € 27,50. 
Tel. 06-21415798

Fietskinderzitje achter 4 t/m 
8 jaar i.z.g.st. zwart/wit incl. 
bagagedrager € 35,-. Tel. 
06-21415798

Princess Gourmetset 8 perso-
nen slechts 1x gebruikt € 15,-. 
Tel. 06-21415798

2 mooie ETALAGEPOPPEN 
met glazen ogen € 125,-  2 voor 
€ 250,-. Tel. 06-28411641

Samsung Galaxy Pocket, sim-
lockvrij € 32,50. Tel. 0346-
212069

1 pits petroleumstel, grijs 
gemêleerd emaille € 20,-. Tel. 
0346-212069

Oude koperen koetslamp, 
in houder, brand elektrisch 
€ 35,-. Tel. 0346-212069

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

Moderne nieuwe hanglamp, 
zilverkleurig € 15,-. Tel. 030-
2205540

Personeel gevraagd
UITLAATBAASJE voor 
Labrador, 13 jaar. 2 x per 
week, 15 min per keer € 20,- 
per week. Tel. 06-10267452

Personeel aangeboden
VERPLEEGKUNDIGE 30 
jaar ervaring met demen-
te bejaarden, beginnend 
en gevorderd stadium. 
Ondersteuning thuis bij alle 
dagelijkse dingen, activi-
teiten of zorg mag ook. Ik 
heb een auto en rijbewijs. 
Middag/avond.  Bel: Marijke: 
06-20647909 of mail: marij-
kedeheij@gmail.com

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor een verga-
dering, workshop, fami-

liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Te huur ruime GARAGEBOX-
opslagruimte € 110,- p/m. 
Centrum Bilthoven informa-
tie na 17.00 uur. Tel. 035-
6560764 of 06-24760212

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

Te huur gevraagd ruime 
SCHUUR of kleine hal voor 
YoungTimers. Wel elektri-
citeit, geen sleutelen. Tel. 
06-30009074

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

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 
en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

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

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

Bavaria 41 zeiljacht, bouwjaar 2003, lengte 12,55 meter, 
breedte 3,99 meter, aantal hutten: 3, natte cellen: 2. Ligplaats 
Kortgene. Vraagprijs € 50.000,- excl. BTW / € 60.500,- incl. 
BTW. Tel. 06-53241719

Uw voeten in mijn handen. Praktijk voor Pedicure, Massage 
& Voetreflextherapie. Voetreflextherapie wordt veelal door de 
aanvullende verzekering volledig vergoed. www.praktijkpost.
nl Christiane Post, albert Einsteinweg 16, 3731 CT  De Bilt
06-29234560 of praktijkpost@gmail.com

Bladoverlast? Bel Jan! Tel. 06-53994259

Copier Hovenier. Voor al uw tuinaanleg, -onderhoud en 
bestrating. Tel. 06-31786731

Tuinservice van Vliet voor al uw snoei- zaag- blad- straat- 
en tuinwerkzaamheden! Het is weer tijd voor het planten 
van bomen en alle andere soorten tuinplanten o.a. Beuken 
vanaf 70cm à € 0,65  tot 2.50m à € 8,50. Taxus vanaf 50/60cm 
à € 4,50 tot 2.50m à € 45,-. Coniferen vanaf 100/120cm à € 
5,- tot +/- 4m à € 65,-. Laurier vanaf 80cm à € 5,- tot 2.5m 
à € 25,-. Vele soorten grote en kleine fruitbomen. U kunt bij 
ons terecht voor al uw tuinplanten! Nw. Weteringseweg 34, 
tel. 06-54751296

Cursussen/ trainingen 
Wilt u uw taille smaller en uw lichaam sterker en flexibel 
maken? Uw houding en uithoudingsvermogen verbete-
ren? Kom dan naar Pilates. Zelfs als u één keer per week 
een les volgt, ziet u verbetering. Voor mensen met geen tot 
veel sportervaring, van jong tot oud. De lessen worden elke 
woensdag gegeven op de Kon. Julianalaan 26. Meldt u aan 
voor een gratis proefles. Voor meer informatie/vragen, bel 06 
30 44 34 85 of surf naar www.drbm.nl

Inzameling kerstspullen 

Het duurt nog wel even maar toch is bij Woon-
zorgcentrum De Bremhorst gestart met al spullen 
te verzamelen voor de jaarlijkse kerstmarkt. Er 
is belangstelling voor leuke kerstversiering(-en) 
en andere kleine spulletjes om te verkopen op de 
kerstmarkt die op vrijdag 11 december gepland 
staat. Graag aanleveren bij Woonzorgcentrum De 
Bremhorst op de Jan van Eijcklaan 31 te Biltho-
ven. 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 6 november kunt u weer klaverjas-
sen bij SVM. In de kantine van deze sportvereni-
ging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent u van 
harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 
uur en meedoen kost 3 euro. Er is ook een loterij, 
voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Irene meiden  
ongeslagen aan kop 

Zaterdag 31 oktober ging een goed gemotiveerd B1 team van Irene op weg 
naar Vianen voor een wedstrijd tegen Servia meisjes B1. Bij winst werd de 
koppositie in de hoofdklasse voor Irene. Niet vreemd dat de meiden vanaf het 
begin Servia onder druk zetten door goed serveren en verdedigen. Met de uit-
slag van met 4-0 leidt het geen twijfel dat dit heel jonge team de hoofdklasse 
aan kan. Er wordt elke week drie keer getraind en het team gaat met sprongen 
vooruit. Verdedigend worden de meest onmogelijke ballen gehaald en aanval-
lend gaat het ook steeds beter. 'We hebben van alle topteams gewonnen, dus 
voorlopig staan wij er het beste voor. Als we zo door gaan kunnen we mee 
doen om de titel', zegt trainster Erna Everaert.
Zaterdag, 7 november speelt Irene MB1 thuis in de Kees Boekehal om 10.45 
uur tegen Prima Donna Kaas Huizen dat voorlaatste staat in deze klasse. 
(Michel Everaert)

De jonge ploeg heeft tot op heden van alle topteams gewonnen.
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FC De Bilt periodekampioen
De Bilt begon dit seizoen slecht met een 0-3 nederlaag, maar staat na 8 wedstrijden toch 

bovenaan de ranglijst en is periodekampioen op basis van een beter doelsaldo dan De Meern.

De Bilt ging de beslissende ronde 
in met een iets beter doelsaldo. Het 
was dan ook van belang dat De 
Bilt niet alleen de wedstrijd tegen 
De Vecht zou winnen, maar dat de 
overwinning ook ruim zou zijn.

Blessureleed
In de eerste 40 minuten van de wed-
strijd gebeurde er vrijwel niets voor 
beide goals. De ploegen hielden el-
kaar in evenwicht in een wedstrijd 
die maar niet lekker op gang kwam. 
Dat kwam onder andere doordat het 
spel vaak stil gelegd moest wor-
den voor een blessurebehandeling. 
Twee spelers van De Bilt moesten 
vanwege hun blessure de wedstrijd 
voortijdig staken. Allereerst was 
het keeper Ricardo Pouw die na een 
botsing niet meer verder kon. Zijn 
vervanger was Michael van Dui-
venbode. Verder moest ook rechts-
back Roland van Dijk naar de kant 
gehaald worden. Maties van Hees-
been kwam voor hem het veld in. 
De rechtsbackpositie is onbekend 
terrein voor Maties, maar hij liet 
zien dat hij ook daar goed uit de 
voeten kan. 

Wakker
Tussen alle blessurebehandelingen 
in werd er ook nog gevoetbald. Na 
40 minuten kwam De Bilt met de 
schrik vrij. Uit het niets kreeg De 
Vecht een niet te missen kans die 

echter niet verzilverd werd. Het 
leek alsof dit als een wake-up call 
werkte, want niet veel later lag de 
bal er aan de andere kant wel in. 
Daardoor kon De Bilt de kleedka-
mers op zoeken met een minimale 
voorsprong. Na rust was het een-
richtingsverkeer. De Bilt won iedere 
2e bal en zette De Vecht met de rug 
tegen de muur. Met goed voetbal 
werd De Vecht stuk gespeeld. Het 
was wachten op meer doelpunten 
en die kwamen er ook. Mike scoor-
de maar liefst vier keer, waardoor 
hij de eindstand op 5-0 bepaalde. 
Doordat VV de Meern ‘maar’ met 

0-1 won bij Zevenhoven is de ploeg 
van Gerrit Plomp periodekampioen 
geworden. Hierdoor is De Bilt in 
ieder geval verzekerd van een plek 
in de nacompetitie voor promotie. 
Ook het tweede team heeft afgelo-
pen zaterdag beslag weten te leggen 
op de eerste periode. 
De focus zal nu weer op de vol-
gende wedstrijd moeten. Volgende 
week moet de kersverse periode-
kampioen op bezoek bij medekop-
loper VV de Meern. In een onder-
linge confrontatie zal de koppositie 
op het spel staan. De wedstrijd be-
gint om 14.30 uur.

FC De Bilt vindt vijf maal het Vechtse doel. (foto Henk Willemsen)

SVM vergeet te scoren
SVM leed een onnodige nederlaag in de uitwedstrijd tegen het Utrechtse Desto.  

Kansen creëren gaat de geelblauwe ploeg goed af, maar kansen benutten minder. 

De Maartensdijkers begonnen te 
gemakkelijk aan de wedstrijd. Na 
een kwartier spelen kwam Desto op 
de 1-0 voorsprong door balverlies 
aan SVM kant. Langzaam maar ze-
ker pakte SVM het initiatief over en 
kwam door Mike de Kok na goed 
doorzetten van Erno Steenbrink op 
de verdiende gelijkmaker. SVM 
ging op jacht naar de voorsprong. 
Er waren kansen voor Tom Jansen 
en Erno Steenbrink. Door een ver-
keerde uittrap van doelverdediger 
Stijn Orsel kwam Desto op een 2-1 
voorsprong. Onder de aanvoering 
van aanvoerder Diederik Hafke-
meyer zette SVM alles op alles, 
maar de gelijkmaker kwam er niet.

Na de theepauze probeerde SVM 
zonder goed voetbal maar met veel 
inzet om de gelijkmaker te scoren. 

Marcel Melissen verspeelde de bal 
op het middenveld en de bezoekers 
kwamen met 3-1 achter te staan. 
Mike de Kok scoorde na een as-
sist van Mark de Brauw de 2-3. Het 

(laatste) SVM-kwartiertje leverde 
veel kansen op, maar doelpunten 
niet meer. Aanstaande zaterdag 
speelt SVM 1 thuis tegen Maars-
sen 1. 

Een doelpoging van Tom Jansen. (foto Nanne de Vries)

Brandenburg pakt punten
Na de bekerwinst vorige week tegen Deurne speelden de heren van Brandenburg zaterdag 

tegen Aqua Novio uit Nijmegen. In de laatste 2 seizoen werd daar niet van gewonnen,  
een gespannen ploeg trad aan.

 
Maar de Biltse ploeg startte goed 
en al snel kwam het op voorsprong 
door Jorrit Yperlaan. Deze voor-
sprong werd niet meer uithanden 
gegeven. Na de 1e periode stond 
het al 1-5 voor Brandenburg. In de 
2e en 3e periode ging het gelijk op 
met tussenstanden van 4-8 en 8-12. 
Aqua Novio kwam enkele malen 

terug tot een verschil van 3 doel-
punten maar Brandenburg herstelde 
dit snel aan het einde van de peri-
oden tot een gat van 4 doelpunten.

In de 4e periode kwam het condi-
tionele overwicht, zoals in de vo-
rige wedstrijden, er weer uit en liep 
de Biltse ploeg uit naar een 10-16 

eindstand. Een dik verdiende en 
mooie overwinning op een ploeg 
die wat hoger werd ingeschat. 
Uitblinker was Joost van de Burg 
met 5 doelpunten. Brandenburg 
staat 1e op doelsaldo samen met 
de Ham uit Wormerveer. Volgende 
week is de thuiswedstrijd tegen 
Haarlem.

DOS klaar voor 
zaalcompetitie 

Aan het begin van de zaalcompetitie is het bij veel korfbalverenigingen 
gebruikelijk om met de voltallige selectie op de foto te gaan. Ook de se-
lectie van het Westbroekse DOS is daarop geen uitzondering. Het werd 
een Westbroekse aangelegenheid met Jan Lam van Fotostudio Janders 
uit Westbroek achter de camera.

De spelers inclusief coaches en teambegeleiding 2015-2016. (www.
fotostudiojanders.nl)

Nieuwe sponsor TZ

Onlangs heeft korfbalvereniging Tweemaal Zes Bouwbedrijf D. de 
Graaff BV als nieuwe sponsor kunnen presenteren aan het publiek. 
Eigenaar Daniel de Graaff kwam naar het korfbalveld om het nieuwe 
reclamebord te bewonderen en uit handen van penningmeester Rick de 
Heer een bloemetje in te ontvangst te nemen.  (Hester Ploeg)

Sponsor SVM

B&E Aannemersbedrijf te Westbroek is sponsor van één van de 
zaalvoetbalteams van SVM. Na meer dan 10 jaar veranderde het 
blauwwit  van het vorige tenue in het goudzwart van de onlangs 
vernieuwde outfit.  
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Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Franz van de Kuil is tegen het verwijderen van 

Amerikaanse Eiken uit de Biltse Duinen.
Ik ben het niet met hem eens en zal uitleggen waarom:

Franz ziet natuur als een mooi plaatje, dat doet hem als mens goed. 
Ik zie natuur als een fascinerend samenleven van planten en dieren, 
ieder op hun eigen plek qua bodem, water, lucht en licht. Het gaat mij 
niet alleen om mij als mens, maar vooral om planten en dieren, die 
wat mij betreft ook recht hebben op bestaan.

De Inlandse eik en de Grove den zijn geen bomen op zichzelf, maar 
een hele levensgemeenschap van schimmels, korstmassen, insecten, 
insecteneters en andere predatoren. Deze levensgemeenschap is ont-
staan in de vele duizenden jaren dat deze bomen in Nederland leven. 
De Amerikaanse eik is hoogstens 100 jaar geleden in Nederland in-
gevoerd . Planten en dieren hebben zich daar nog maar weinig aan 
aangepast.

Nu zijn de Biltse Duinen een mooi voorbeeld hoe het fout kan gaan. 
De Amerikaanse eik plant zich snel voort en neemt veel licht weg 
voor andere planten. Kijk maar eens om de bomen met de ringen. 
Overal om die bomen staan zaailingen van de Amerikaanse eik. Over 
10 jaar groeit er geen andere plant meer onder. Dat vind ik een enor-
me verarming van de natuur.

Ja, de herfstkleuren van de Amerikaanse eik zijn mooi. Maar ga dan 
naar een park, zoals het Boetzelaerpark. Een park is immers aange-
legd voor het mooi. Laten we in 
het bos vooral natuur voorrang 
geven.
Margriet Hartman, Bilthoven 

Opbrengst taxushagen  
naar een goed doel

Donderdag 29 oktober overhandigde wethouder Jolanda van Hulst van  
de gemeente De Bilt een symbolische cheque met een waarde van 2.509,50 euro aan  

Niels van Bladeren, teamleider Biga Groep. 

Ieder jaar knipt het sociaal werkbe-
drijf in opdracht van Gemeente De 
Bilt de taxushagen op begraafplaats 
Brandenburg. Stichting Vergroot de 
Hoop benaderde de gemeente De 
Bilt voor het snoeisel van de jonge 
Taxus. Zij verzamelen landelijk de 
grondstof Baccatine waar genees-
middelen van worden ontwikkeld 
voor het bestrijden van kanker. 
Elke kubieke meter taxussnoeisel 
is goed voor één chemotherapie en 
verhoogt het bedrag dat gedoneerd 

wordt aan kankerbestrijding. Voor 
het inzamelen van het snoeisel do-
neert Vergoot de Hoop per ingeza-
melde kubieke meter een bedrag 
aan een kanker gerelateerd doel 
naar keuze. De Gemeente De Bilt 
doneerde het bedrag aan het doel 
van de Roparun aan team BigaBlik-
sem. 

Teamverband
De Roparun is een estafetteloop 
van meer dan 500 kilometer van 

Parijs en Hamburg naar Rotterdam 
waarbij mensen, in teamverband, 
een sportieve prestatie leveren om 
op die manier geld op te halen voor 
mensen met kanker. 

Ook wel een avontuur voor het le-
ven genoemd. Dat blijkt overigens 
ook uit het motto wat al jaren is: 
‘Leven toevoegen aan de dagen, 
waar vaak geen dagen meer kunnen 
worden toegevoegd aan het leven’. 
BigaBliksem bereidt zich voor de 
tweede keer voor op de Roparun, 
die in mei 2016 plaatsvindt. 

Cirkel rond
Wethouder Jolanda van Hulst is 
blij met de goede besteding van de 
vergoeding; ‘Echt geweldig welke 
maatschappelijke doelen een taxus-
plant op deze manier kan bereiken. 
Werk voor mensen voor wie een 
baan niet altijd even vanzelfspre-
kend is en dan ook nog een mooi 
doel met de plant zelf. Ik wens het 
team BigaBliksem veel succes tij-
dens de Roparun’. (Lisette Brenk-
man)Jolanda van Hulst overhandigt de cheque aan Niels van Bladeren. 

Natuurwerkdag op  
Fort Ruigenhoek

Op zaterdag 7 november gaan duizenden vrijwilligers aan de slag op de landelijke 
Natuurwerkdag. De Natuurwerkdag vindt dit jaar voor de 15de keer plaats. De deelnemers 

gaan ook dit jaar weer gewapend met zagen, harken en schoppen wilgen knotten,  
takkenrillen aanleggen, heide opschonen en poelen schoonmaken. 

Staatsbosbeheer doet een oproep 
aan alle mensen die de provincie 
Utrecht weer een stukje mooier 
willen maken. Op www.natuur-
werkdag.nl vindt u meer informa-
tie en kunt u zich aanmelden.

Fort Ruigenhoek
Op ongeveer 40 locaties in de pro-
vincie en de stad Utrecht kan ie-
dereen zich uitleven. In Groenekan 
is ook een locatie waar gewerkt 
kan worden op 7 november. Op 

Fort op de Ruigenhoekse Dijk zijn 
verschillende werkzaamheden: 
hooien en afvoeren van maaisel, 
esdoorns en eiken zagen en verwij-
deren van ongewenste vegetatie 
in de cultuurhistorische elemen-
ten. Kinderen kunnen meehelpen 
met hooien, snoeien en boompjes 
zagen. Tussendoor zijn er IVN 
Scharrelkids activiteiten; activitei-
ten die ouders en kinderen dichter 
bij de natuur brengen. Staatsbos-
beheer zorgt voor koffie, thee en 

soep. Lunch zelf meenemen. Ge-
reedschap en werkhandschoenen 
zijn aanwezig. Zorg voor goed 
(waterdicht) schoeisel of laarzen.

Doe mee
Ook enthousiast geworden om 
mee te doen? Kijk voor meer in-
formatie en om u aan te melden 
op www.natuurwerkdag.nl. Hier is 
alle informatie te vinden over alle 
locaties, de activiteiten en aanmel-
ding.

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Opgeruimd de winter in
Omwonenden van het park (oude) Bilts Meertje in 

Bilthoven-Noord hebben afgelopen zaterdag het eigen 
tuingereedschap opgepakt om het park opgeruimd de 

winter in te laten gaan.

Het park wordt veelal gebruikt als honden-uitlaatplek en voor spelende 
kinderen van de Theresiaschool en omgeving maar is door achterstal-
lig onderhoud vervuild en verwilderd, doordat de gemeente nauwelijks 
groenonderhoud en snoeiwerkzaamheden meer doet. Door met elkaar 
de schouders er onder te zetten is het park weer een fijne, veilige en 
overzichtelijke plek geworden om te wandelen en te spelen en wordt 
de plek voor hangjongeren onaantrekkelijk. Leerlingen uit de boven-
bouw van de ernaast gelegen Theresiaschool dragen ook hun steentje 
bij door elke maand het park te schonen van afval. Slagerij Ad van 
Eck en supermarkt Jan Mons (beiden aan de Bilderdijklaan sponsorden 
deze vrijwillige buurtactiviteit. In het voorjaar zal weer een snoei- en 
opruimmiddag worden georganiseerd. (Gitta van Eick)

Jong en oud zetten zich in voor het onderhoud van wat van 1861 tot 
1966 bekend was als ‘Het Biltsche Meertje’. [foto Henk van de Bunt]

Schoonmaakactie in  
Van Boetzelaerpark

Op uitnodiging van de Vrienden 
van het Van Boetzelaerpark sta-
ken vrijwilligers zaterdag al vroeg 

de handen uit de mouwen om het 
park een opschoonbeurt te geven. 
Er werd blad geveegd, onderhoud 

aan struiken en bomen gepleegd en 
rommel opgeruimd.   
(Frans Poot)

De harde werkers genieten van een koffiepauze in het herfstzonnetje.

Bekijk nu ons
‘KERSTMENU’ op de website

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
04-11
Do.

05-11
Vr.

06-11

Rib-eye van de grill
 met knoflooksaus

of
Zeebaarsfilet met dillesaus

of
Pastei met champignonragout 

en knoflook spruitjes

€ 9,50

Woe.
11-11
Do.

12-11
Vr.

13-11

Kalfssteak v.d. grill
met truffeljus

of
Zalmmoot

met peterseliesaus
of

Paprika gevuld
met groenten en mozzarella

€ 9,50
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