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advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Tel: 030 - 29 801 88

Mobiel: 06 - 12 73 91 00

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

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

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461

 Groenekan   •   0346 - 21 12 15

www.parelpromotie.nl

De ‘Oude Gezichtslaan’ ligt in het 

verlengde van de Gezichtslaan en is 

bijna twee honderd jaar ou. In 1826 

is Frans Nicolaas Marius Eyck van 

Zuylichem begonnen met de aanleg 

van de Gezichtslaan in het huidige 

Bilthoven-Noord als een ruim 2,5 

kilometer lange oprijlaan vanaf de 

Soestdijkseweg (die toen nog Prin-

senlaan heette) naar het landhuis 

Eyckenstein. De laan liep door de 

Ridderoordse Bossen en dankt zijn 

naam aan het zicht (‘gezicht’) dat 

deze op Eyckenstein geeft. Oficieel 
werd de naam Gezichtslaan pas in 

1903 toegekend. Het afgetakte ge-

deelte van de Gezichtslaan, waaraan 

de hoofdingang van het voormalig 

sanatorium Berg en Bosch werd ge-

situeerd in 1933, werd op verzoek 

van veel dankbare patiënten bij 

raadsbesluit van 27.06.1960 omge-

doopt tot Professor Bronkhorstlaan, 

naar Professor dr. Willem Bronk-

horst, (eerste geneesheerdirecteur 

van het sanatorium).

Onverhard

De Gezichtslaan was aanvanke-

lijk onverhard. Het deel vanaf de 

Soestdijkseweg tot aan de Albert 

Cuyplaan kreeg in 1918 een grind-

verharding. Aan weerszijden van 

dat deel is daarna het villapark 

Ridderoord (Bilthoven Noord) ont-

staan. De Gezichtslaan is ondertus-

sen uitgegroeid tot een grote open-

bare weg, die vanaf de Soestdijkse 

Straatweg in Bilthoven naar Maar-

tensdijk leidt. Alleen het noorde-

lijkste gedeelte van ongeveer 1 km 

lengte is door de aanwezigheid van 

een slagboom alleen voor langzaam 

verkeer en bestemmingsverkeer 

toegankelijk. Daaraan zijn twee 

boerderijen te vinden: boerderij De 

Avond en de boerderij van Meije-

rink. Het doorgaande (snel) verkeer 

rijdt om over de Professor Bronk-

horstlaan.

Vier eigenaren

De Oude Gezichtslaan kent vier 

eigenaren: het zuidelijkst deel is 

eigendom van het Utrechts Land-

schap en van een privépersoon, het 

middengedeelte is eigendom van 

een familie, die het beheer heeft 

uitgegeven en het meest noorde- 

lijke stuk behoort bij Landgoed 

Eyckenstein. Aan begin en einde 

van de laan staan duidelijke bord-

jes waarop vermeld staat dat het 

een opengesteld gebied is en dat 

de toegang is verboden o.a. tussen 

zonsondergang en zonsopgang en er 

geldt een verbod voor motorrijtuig, 

bromiets of paard. ‘En daar zit het 
hem nu in’, aldus een woordvoerder 

van de beheerder van het middenge-

deelte: ‘Het zijn met name die groep 

brommers die het verpesten en goed 

faunabeheer onmogelijk maken. 

Oorspronkelijk is gedacht aan een 

totale afsluiting maar in overleg 

met de gemeente De Bilt is gekozen 

voor deze ietssluis’.

Tegenstanders

Tegenstanders vragen zich af of er 

geen andere oplossingen denkbaar 

zijn: ‘Hier komen dagelijks hon-

derden ietsers langs. Veel school-
gaande kinderen. Nu moet iedereen 

afstappen, maar invaliden, ouders 

met kinderbakiets en zelfs de post-
bode met tassen op de iets kunnen 
er niet meer langs. Voor passanten 

in de avond (donker) is het een to-

taal onverwacht obstakel hetgeen 

gemakkelijk tot ongelukken kan 

leiden’. Volgens de beheerder is 

hieraan gedacht: ‘Hoewel tussen 

zonsondergang en zonsopgang alle 

verkeer daar niet is toegestaan is 

het wel bekend dat er steeds notoire 

overtreders zijn. Het mogelijke ge-

vaar wordt onder de aandacht ge-

bracht door luorescerende borden, 
waarbij de opvallende gele kleur 

voor een maximale attentiewaarde 

zorgt. Ook zal, in de week na de 

herfstvakantie,de slagboom wis-

selend open worden gezet, waar-

door de schooljeugd er in het begin 

steeds op wordt gewezen en er aan 

kan wennen’. 

Geen voorstanders

Landgoed Eyckenstein en Meije-

rink Wegenbouw distantiëren zich 

van deze aanpassing: ‘Wij willen 

hier uitdrukkelijk afstand van ne-

men; omdat wij het een publieks-

onvriendelijke actie vinden voor 

ietsers in het algemeen en waar-
door met name de van de laan ge-

bruikmakende invaliden, (kinder-)

bakietsers en schooljeugd onnodig 
in de doorgang worden gedupeerd.  

De route via de Maartensdijkseweg 

en de Professor Bronkhorstlaan is 

voor deze gebruikers bepaald on-

veilig. Wij zijn er een voorstander 

van, dat er (binnen grenzen van 

mogelijkheden) door een ieder 

maximaal genoten kan worden van 

(bos-)paden en andere natuur’. 

Fietsdoorgang
Oude Gezichtslaan aangepast

door Henk van de Bunt

Eind vorige week is er een nieuwe afzetting ter hoogte van Meijerink op de ‘Oude Gezichtslaan’ 

geplaatst ter vervanging van de slagboom. De eerste gebruikers zijn niet al te positief.

Voorstel zondagsopenstelling 

winkels ingetrokken
In de vergadering van de Raadscommissie voor Burger en 

Bestuur van donderdag 16 oktober jl. was het Collegevoorstel 

inzake de zondagsopenstelling van winkels aan de orde. 

Bij de behandeling van het voorstel in de commissie heeft het College 

gemerkt,  dat de discussie in belangrijke mate ging over de kwaliteit 

van het uitgevoerde draagvlakonderzoek en in mindere mate over de 

inhoud van het voorstel. Daarom heeft het College woensdag 22 ok-

tober besloten zich te beraden over een nadere toets van het draagvlak 

voor de zondagsopenstelling en de manier waarop die toets vorm zou 

kunnen worden gegeven. 

Het college merkt op de conclusies van het voorstel nog steeds te on-

derschrijven maar bericht de gemeenteraad vervolgens het thans bij de 

raad aanhangige voorstel tot wijziging van de Verordening winkeltij-

den De Bilt in te trekken: ‘Zodra wij de genoemde nadere toets hebben 

vormgegeven, zullen wij het voorstel opnieuw bij u indienen’.

Het vergt enige handigheid om door de ietssluis te komen.

Fluoriserende borden moeten de gebruikers attenderen.



Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

2/11 • 10.30u - Ds. L. Blok

Pr. Gem. Zuiderkapel
2/11 • 9.30u - Prop. E. Boogert

2/11 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
2/11 • 10.30u - Bez. Samenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

2/11 • 10.00u - Dhr. Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
2/11 • 10.30u - Pastor G. Weersink & 

Mevr. J. Mourits

Ger. Kerk 
(wijkgemeente d’Amandelboom)

2/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
2/11 • 17.00u - Ds. G. Riemer

5/11 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed 
(Dankdag)

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
2/11 • 10.00u - Ds. H.G. de Graaff
2/11 • 19.00u - Ds. C.W. Rentier

5/11 • 19.30u - Ds. P. Vermaat (Dankdag)

Pr. Gem. Immanuelkerk
2/11 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
2/11 • 19.00u - Pastor A. Huitink

Volle Evangelie Gemeente
2/11 • 10.00u - Wouter van de Fliert

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

2/11 • 10.30u - Dhr. B. van Empel

Herv. gemeente Blauwkapel 
2/11 • 10.00u - Ds. D.J.W. Kok 

2/11 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer
5/11 • 10.00u - Prop. G.A. van Ginkel 

(Dankdag)
5/11 • 19.30u - Ds. G.Mulder (Dankdag)

Herst. Herv. Kerk
2/11 • 10.30 en 18.00u - Dhr. J. de Boer

5/11 • 14.00 en 19.30u - 
Dhr. L. Stuurman (Dankdag)

Onderwegkerk Blauwkapel
2/11 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

2/11 • 11.00u - Ds. Rene Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

2/11 • 10.00u - Prop. G.A. van Ginkel
2/11 • 18.30u - Ds. R.R. Eisinga

5/11 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer 
(Dankdag)

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

2/11 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra
5/11 • 10.00 en 19.30u - Ds. A.J. Britstra 

(Dankdag)

PKN - Ontmoetingskerk
2/11 • 9.30u - Ds. Rene Alkema

St. Maartenskerk
1/11 • 19.00u - Eucharistieviering
2/11 • 10.30u - Eucharistieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

2/11 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen
2/11 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

5/11 • 19.30u - Ds. J.F. Ezinga 
(Dankdag)

PKN - Herv. Kerk
2/11 • 10.00u - Ds. W. Poldervaart

2/11 • 18.30u - Ds. A. Stijf
5/11 • 11.00 en 19.00u - 

Ds. M. van der Zwan (Dankdag)
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 

of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

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

“Ik ben er voor u.
 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger
06 51 24 77 43 of 0800 8192

UITVAARTZORG ZEIST – DE BILT
U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Gevestigd te Maartensdijk

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

mijn levenskracht
mijn levensenergie

geef ik terug 
aan de alles met elkaar verbindende
kosmische energie

Jet van den Belt

in diepe verbondenheid getrouwd met

Steven ten Brinke

onze allerliefste en sterke mammie, oma en overoma

is tot ons grote verdriet op dinsdag 21 oktober 2014 overleden
ze is 88 jaar geworden

ze heeft heel erg veel voor ons betekend

Steven
   Nel

   Jet en Frans 
      Olga, Marijn, Thomas, Wouter

   Alet en Maarten 
      Marlien en Ingomar, Felix en Carlijn
         Olivier, Felijne, Anne-sophie

Wij zijn het hele team dat ons de afgelopen periode 
omringd heeft, zeer dankbaar voor hun liefdevolle zorg 
en deskundige begeleiding.

Jet is 28 oktober jl. gecremeerd in het crematorium Den en Rust  
te Bilthoven.
De as van Jet zal worden bijgezet in het familiegraf op de natuur-
begraafplaats van Den en Rust.

Correspondentieadres: Pieter Breughellaan 33, 3723 PA Bilthoven

 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,

 schreeuwt niet sterker naar ’t genot.

 Van de frisse waterstromen,

 dan mijn ziel verlangt naar God.

 Psalm 42 

In het volste vertrouwen dat God niets aan het toeval overlaat

is overleden onze lieve moeder en oma.

Petronella van Barneveld-van Bemmel
Pietje

sinds 25-10-1996 weduwe van Jacobus van Barneveld

04-08-1924  24-10-2014

 Odijk: Roelof en Monique

  Mariska en Roy

  Jaap en Sabrina

 Maartensdijk: Wim en Ella

 Robin

 Petra

 Westbroek: Marry † 

 Baarn: Jaap en Ria

 Michel en Melanie

 Chantal en David

 Maartensdijk: Peter en Barbara

 Megan

 Zoë

Correspondentieadres:

Nachtegaallaan 31

3738 EA   Maartensdijk

Onze moeder en oma is thuis in haar vertrouwde omgeving waar wij 

de laatste dagen met haar doorbrengen.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 31 oktober 2014 

om 11.00 uur in de Ned. Gereformeerde Kerk Westbroek,

Kerkdijk 60 te Westbroek. Aansluitend zullen we haar naar haar laatste 

rustplaats brengen op de Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Na aloop is er gelegenheid tot condoleren in gebouw “Rehoboth”, 
achter de Ned. Herv. Kerk.

-Geen bloemen-

Onze dank gaat uit naar het team van Vitras en huisartsenpraktijk 

Molenweg voor hun inzet en goede zorg.

Familie Van Barneveld

Oud papier Bilthoven Noord
Op zaterdag 1 nov. haalt volleybalvereniging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Bilthoven Noord, in het gebied links en rechts 
van de Gezichtslaan en begrensd door de Soestdijkseweg en de Jan 
Steenlaan. Graag de papierkliko vóór 8.00 uur aan de weg.

“Ik heb mijn laatste lied gezongen
en het slotakkoord gespeeld”

Albertus Willem Hoomoedt

Bert

* 28 oktober 1944  † 23 oktober 2014 

 Lief van:  Aukje Hoomoedt - Wind

 Vader en Pake van:  Paul en Mildred
 Timon, Ste� an

 Mark
 Roos, Levi

 Marrit en Chris
 Sannelo� e, Mila

Correspondentieadres:
A. Hoomoedt - Wind
Tolakkerweg 194, 3738 JV  Maartensdijk
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Allerzielen, 
herdenken van overledenen 

door Henk van de Bunt

Sinds de twaalfde eeuw herdenkt de Kerk op 2 november haar overledenen. Doordat steeds meer 

mensen de kerk vaarwel zeggen, is deze traditie op de achtergrond geraakt. Alweer geruime tijd 

zijn mensen op zoek naar nieuwe manieren om uiting te geven aan hun gevoelens. De verschillende 

kerken en begraafplaatsen in de gemeente De Bilt proberen daar invulling aan te geven, waarbij 

mensen vormen aangeboden krijgen om hun doden gezamenlijk te herdenken.

Allerzielen is van oorsprong een 

hoogtijdag uit de westerse rooms-

katholieke traditie, gevierd op 2 

november, de dag na Allerheiligen, 

waarmee deze dag nauw verbon-

den is. Met Allerzielen worden de 

overledenen herdacht en werd vaak 

een requiemmis opgedragen. De 

nabestaanden plaatsen bloemen op 

het graf. Er worden in familiekring 

soms ook nog wafels of pannenkoe-

ken gebakken. De bijeenkomsten en 

vieringen, zoals alweer enige tijd in 

deze gemeente worden georgani-

seerd hernemen de oude katholieke 

traditie en bieden gelegenheid om de 

doden te herdenken op een manier 

die aansluit bij de huidige seculiere 

samenleving. De bijeenkomsten van 

nu zijn o.a. ontmoetingsmogelijkhe-

den voor iedereen, ook voor mensen 

die hun doden elders hebben be-

graven of gecremeerd en ook voor 

mensen met een andere sociale of 

culturele achtergrond dan de westers 

– christelijke traditie.

Algemeen

Al enige jaren is Allerzielen in De 

Bilt ‘opgepakt’ met een algemenere 

oecumenische aanpak: een medi-

tatieve bijeenkomst voor allen on-

geacht geloof, waarbij de teksten 

algemeen zijn en vooral inzoomen 

op persoonlijke verwerking van 

verlies en steun. Er is een groei-

ende belangstelling waarneembaar 

op de verschillende locaties; op 

Den en Rust heeft men zelfs voor 

een drietal ontmoetingsmomenten 

moeten kiezen. Joke Temming van 

Tap Dela: ‘Zo hopen we in goede 

samenwerking met de Raad van 

Kerken en de gemeente De Bilt op 

de begraafplaatsen Brandenburg 

en Den en Rust ruimte te bieden 

aan allerlei gevoelens van mensen 

rond verlies, hen daarbij te steunen 

en het grafbezoek minder zwaar 

te maken’. Voorzitter van de Raad 

van Kerken Gert Landman: ‘Wij 

willen met respect en ruimte, zorg 

en aandacht dergelijke vieringen, 

die inspirerend en toegankelijk zijn 

op de begraafplaatsen organiseren. 

Dat die steun ook uit geloofsbron-

nen kan komen, komt wel aan de 

orde; bijvoorbeeld in een Taizélied 

dat aan het eind gezongen wordt. 

Wie na zo’n bijeenkomst een graf 

wil bezoeken krijgt een lichtje mee 

en bij het aansteken daarvan wordt 

zo’n lied over licht, dat toch schijnt 

als alles duister is, gezongen’. 

Niet alleen

Locatiemanager van Tap Dela Arie 

van Lunteren: ‘Het komt regelma-

tig voor dat nabestaanden na lange 

tijd nog steeds niet het graf van hun 

geliefde hebben bezocht, gewoon 

omdat zij niet durven. Op Allerzie-

len hoeft niemand alléén de gang 

naar het graf te maken, er zijn vol-

doende mensen aanwezig die mee 

willen lopen. Mensen kunnen in 

alle rust naar een graf of urn gaan, 

om te gedenken en te herdenken. Ze 

komen lotgenoten tegen en kunnen 

in gesprek raken. We hoeven de do-

den niet te verzwijgen, we mogen 

vieren om wie ze waren en wat ze 

te vertellen hadden’. 

Momenten

Voor Den en Rust gelden drie tij-

den: er is een inloop om 17.00 uur 

met een meditatieve bijeenkomst 

(voorganger Gert Landman) om 

17.30 uur, afgesloten door de mo-

gelijkheid de graven te bezoeken 

om 18.00 uur. Om 18.00 uur is er 

voor een tweede bijeenkomst een 

inloop en gaat de Utrechtse pastor 

Esther Nelemans voor in de bij-

eenkomst die om 19.00 uur wordt 

afgesloten met een bezoek aan het 

graf. Vanaf 19.00 uur is er voor de 

derde keer een mogelijkheid. Dan 

is opnieuw Gert Landman de pas-

tor. Voor de Opstandingskerk en 

begraafplaats Brandenburg geldt 

alleen de eerste tijd. Voorganger 

daar is pastor Annelies van den 

Boogaard. Op beide locaties wor-

den de teksten afgewisseld door 

harpmuziek. Door Tap Dela en 

de gemeente De Bilt zijn beide 

begraafplaatsen met fakkel en 

lichtjes sfeervol verlicht en er is 

begeleiding aanwezig. Ook zijn 

kaarsen beschikbaar voor plaat-

sing op een graf of bij een urn.

Joke Temming, Arie van Lunteren en Gert Landman bij de ingang van de 

Natuurbegraafplaats op Den en Rust in Bilthoven.

Verwerking van verlies
Op donderdag 6 november is Koop Geersing aanwezig tijdens de her-

inneringsavond in het uitvaartcentrum en crematorium Daelwijck in 

Utrecht. Koop Geersing: ‘Tijdens de Herinneringsavond wordt het uit-

vaartcentrum en crematorium omgetoverd tot een bijzondere herden-

kingsplaats en iedereen die iemand verloren heeft is welkom om daarbij 

stil te staan. Er kunnen kaarsjes worden aangestoken, er is een hapje en 

een drankje, muziek en een lezing van Willem Glaudemans, dichter en 

vertaler. ‘Goed afscheid nemen helpt bij de verwerking van verlies. En 

het is het begin van herinnering.’ Donderdag 6 november, 17.00-20.00 

uur: Crematorium Daelwijck, Floridadreef 7, Utrecht. 

advertentie

De Keus van de BoekenNeus 
 komt weer op zaterdag 1 november 

De Keus van De BoekenNeus (4 t/m 7 jaar)

Wie is die man die zo in de boeken van Bouwman neust? Wat ziet en 

ruikt hij toch?! Wat een gesnuif, gegiechel en gesnotter…  Ach ja, het is 

De BoekenNeus! Wat snuffelt hij toch graag in onze boeken en kasten. 

Geen wonder, want deze bijzondere meneer heeft een uitstekende 

Neus voor kinderboeken. Hij leest je dolgraag uit zijn favorieten 

voor. En als het boek mooi, verdrietig of juist heel vrolijk is, kan hij 

ineens gaan zingen!  Elke eerste zaterdag van de maand kiest hij het 

állerbeste kinderboek van de maand in zijn programma ‘De Keus van 

De BoekenNeus’. Val met je neus in de boeken en wees erbij! Geschikt 

voor alle BoekenNeusjes, in het bijzonder kinderen van 4 t/m 7 jaar én 

hun ouders en grootouders!

Natuurlijk is Bouwman-café dan geopend!

Datum: zaterdag 1 november  Tijd: 10.30-11.00  Toegang: gratis

Locatie: Bouwman Boeken, Hessenweg 168, De Bilt

vervolg familieberichten

De Heer is mijn Herder,

mij ontbreekt niets.

Psalm 23 vers 1

In alle rust en vol vertrouwen in haar Here is overleden

Wilhelmina van Noort – van Barneveld

weduwe van Teunis van Noort

dochter van Roelof van Barneveld en Marretje Oudhof

Westbroek, 5 september 1920 Bilthoven, 23 oktober 2014

Neven en nichten,

buren en vrienden

Correspondentieadres:

J. Oudhof

Wijtgraaf 32

3849 PN  Hierden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen in de Ned. Gereformeerde Kerk 

aan de Kerkdijk 60 te Westbroek op woensdag 29 oktober van 10.30 

tot 10.50 uur, waarna om 11.00 uur de Dienst van Woord en Gebed 

wordt gehouden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraaf-

plaats te Westbroek. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole-

ren in gebouw “Rehoboth”.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons 
gegeven heeft, hebben wij plotseling afscheid moeten 
nemen van onze lieve vader, schoonvader, opa en vriend 

mr. Frank van Rossum

Franciscus Petrus Paulus

Weduwnaar van Heide van Rossum – Rose 

Oud-notaris te Utrecht

 Utrecht, † Maartensdijk,
26 oktober 1936  25 oktober 2014

Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Heike van Rossum
   Femke, Sanne, Isa

Froukje en Kees Leidelmeijer - van Rossum
   Maartje, Wybren

Thomas van Rossum

Corrie Verheul - Lijcklema

Correspondentieadres:
Uitvaartcentrum Tap DELA
T.a.v. de familie Van Rossum
Soestdijkseweg-Zuid 265
3721 AE Bilthoven

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 31 oktober 
2014 van 20.30 tot 21.00 uur in uitvaartcentrum Tap DELA, 
Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven.

De Eucharistieviering wordt gehouden op maandag 3 november 
2014  om 10.45 uur in de parochiekerk St. Maarten, Nachtegaal-
laan 40 te Maartensdijk. Aansluitend vindt de begrafenis 
plaats op begraafplaats Den en Rust, Frans Halslaan 27 te 
Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de 
ontvangkamer van de begraafplaats.

Afscheidsreceptie
Dr. J.L.H. de Jong Schouwenburg en assistentes

Dinsdag 4 november 2014

van 17.30 – 20.00 uur

bij Naast de Buren

Tevens gelegenheid tot kennismaken met Hilda Boersma
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Lekker voor h�  weekend! 
Salamipakketjes 

SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

Heerlijke gevulde 
herfstrollade

100
gram 1.25

Kippenbouten 1
kilo 6.98

Entrecôte 
naturel/gemarineerd

Rundergehaktstaven 

100
gram 1.98

5
voor 5.00

Kip-tomaat-mozzarella Salade
Sellery salade
Filet americain 3x 100

gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

Eigengemaakte schouderham

Runderrookvlees

Gebraden gehakt 3x 100
gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 30 oktober
t/m woensdag 5 november

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage 

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate 
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
procureurrollade  

PINDA’S 
(ON) GEZOUTEN 

HUISMIX 2.25100
gram

3.49per
stuk

1.75250
gramBRIE DE MEAUX  

BLACK LABEL 
OUDE KAAS 

2.50100
gram

6.50500
gram

IN VERBAND MET DANKDAG ZIJN WIJ 

WOENSDAG 5 NOVEMBER GESLOTEN. 

DE RECLAMES VOOR HET GEHAKT ZIJN 

GELDIG OP DONDERDAG 6 NOVEMBER. 

Slavinken 
Rundervinken 
Hamburgers 

6 halen / 
   5 b� alen

OOK VOOR UW RELATIEGESCHENKEN 
EN KERSTPAKKETTEN BENT U BIJ ONS 
AAN HET JUISTE ADRES! 
KOM EEN KIJKJE NEMEN IN DE WINKEL 
VOOR DIVERSE VOORBEELDEN!

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
Chili con carne
________________________ 100 GRAM 0,99

Varkenshaas
IN CHAMPION ROOMSAUS EN GEBAKKEN AARDAPPELS

________________________ 100 GRAM 0,99

Miehoen met kip
_______________________ PER PORTIE 4,95

Zaterdag verse Sushi!!!

Mooie 

Sperziebonen
500 GRAM

Mooie

Courgettes
2 VOOR

De lekkerste

Clementines
KISTJE 

Vers gesneden

Spitskool
___________________  400 GRAM 0,99

Comice handperen
____________________HEEL KILO 0,99

Spaghetti met Scampi
____________________100 GRAM 1,25

ALLEEN MAANDAG 3, DINSDAG 4

EN WOENSDAG 5 NOVEMBER

1,25 0,992,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot

___________________________ 100 GRAM  0,70

De allerbeste

Perssinaasappels
______________________  2 KILO 1,99

De echte

Tommies snoeptomaatjes
___________________  500 GRAM 1,99
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Kom zaterdag 1 november

Thaise hapjes proeven
en koop meteen een

Thais wokpakket

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

advertentie

Een enthousiaste groep vrijwil-

ligers	 regelde	 echter	 kofiezetap-

paraten geregeld, kopjes, tafels en 

stoelen. Achter in de binnentuin 

ontstond op eigen initiatief een 

nieuwe	kofiehoek.	Er	werd	gepraat	
en	gelachen	en	de	bouwwerkzaam-

heden	 volgden	 ze	 op	 de	 voet.	Af-
gelopen	zaterdag	was	voorlopig	de	
laatste	 keer.	 Het	 wordt	 simpelweg	
te koud in de binnentuin.

Samen

Samen	 kofiedrinken	 werd	 moge-

lijk	 door	 de	 inzet	 vanuit	 de	 groep	
zelf.	Iedereen	die	kofie	kwam	drin-

ken	moest	een	kleine	bijdrage	beta-

len.	 Gemiddeld	 kwamen	 er	 tussen	
de	5	en	12	mensen.	Jan	en	Hennie	
Visser	drinken	al	minimaal	vijf	jaar	
minstens	tweemaal	per	week	kofie	
in Dijckstate. Ook in de binnen-

tuin	 waren	 zij	 aanwezig.	 Jan	 Vis-

ser: ‘Wij wonen niet in Dijckstate 

en	houden	op	deze	manier	contact	
met	anderen.	Het	bevalt	ons	prima,	
wij	combineren	het	vaak	met	bood-

schappen doen. Er is altijd wel 

iemand	 en	 dat	 is	 gezellig’.	 Afge-

lopen	 zaterdag	 was	 er	 kofie	 voor	
genodigden: de vrijwilligers en de 

trouwe	bezoekers.	Er	was	kofie	en	
thee	maar	er	waren	ook	lekkere	ge-

bakjes. De vrijwilligers kregen nog 

een presentje van het overgebleven 

geld.	 Corrie	 Korsman:	 ‘Het	 was	
leuk,	maar	het	wordt	te	koud	in	de	
binnentuin en we hadden gehoopt 

dat	de	nieuwe	 ruimte	op	 tijd	klaar	
zou	zijn.	Daar	ziet	het	niet	naar	uit.	
We	wachten	nu	maar	gewoon	af’.	

Samen kofiedrinken
in de binnentuin van Dijckstate

door Marijke Drieenhuizen

Al jaren drinkt een groep senioren van maandag tot en met zaterdag in de ochtend
samen kofie. Een mooie traditie die duidelijk voorziet in een behoefte.

Vanwege de verbouwingen in Dijckstate dreigde daar een eind aan te komen.

De vrijwilligers voor het laatst bijeen in de binnentuin van Dijckstate met 

(onder v.l.n.r.) Janny Koops, Ans Klarenbeek, Coby Bos en Coby de Heer. 

(boven v.l.n.r.) Aartje Leyendekkers, Tini Mathijsen, Bep Huiden, Johan 

Leyendekkers, Peter Koops en Corrie Korsman.

VPTZ zoekt
nieuwe vrijwilligers

Steeds vaker kiezen ongeneeslijk zieke mensen ervoor om 
thuis te sterven, in hun vertrouwde omgeving. Door het 

stijgende aantal hulpvragen zoekt VPTZ de Biltse kernen 
nieuwe vrijwilligers om het bestaande team te versterken. 
Vrijwilligers van de Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) 

bieden in de laatste levensfase ondersteuning en 
betrokkenheid om de mantelzorgers te ontlasten.

Vaak	 kan	 een	 gezin,	 de	 partner	 of	 de	 familie	 de	 zware	 taak	 van	 de	
voortdurende	 verzorging	 en	 aandacht	 nauwelijks	 opbrengen	 als	 hun	
dierbare	ernstig	ziek	is.	Vrijwilligers	van	de	VPTZ	nemen	de	zorg	een	
of	meerdere	keren	per	week	gedurende	een	aantal	uur	over,	zodat	de	
mantelzorgers	even	kunnen	ontspannen.	De	zorg	kan	bestaan	uit	hel-
pen	met	eten	en	drinken,	een	luisterend	oor,	voorlezen,	samen	muziek	
luisteren	maar	vaak	ook	gewoon	‘er	zijn’.	

Ervaring
Om	vrijwilliger	bij	de	VPTZ	te	worden	is	werkervaring	in	de	verzor-
ging	 of	 verpleging	 prettig	 maar	 niet	 vereist.	Wel	 een	 open	 houding,	
betrokkenheid en gevoel voor wat nodig is. 

Na	een	kennismakingsgesprek	krijgen	de	nieuwe	vrijwilligers	eerst	een	
basistraining	van	zes	tot	acht	bijeenkomsten.	Daarin	staan	thema’s	als	
communicatie,	praktische	zorg,	rouw	en	verlies	en	verantwoordelijkhe-

den van de vrijwilliger centraal. 

Bij gebleken geschiktheid volgt daarna eventueel een praktijkstage van 

een	paar	dagdelen	 in	 een	zorginstelling.	Vrijwilligers	worden	 tijdens	
hun	inzetten	begeleid	door	de	coördinator.	Bij	de	maandelijkse	thema-
avonden is er aandacht voor scholing, verdieping en worden ervaringen 

gedeeld	met	andere	vrijwilligers.	

Training
De volgende basistraining start begin 2015 en is kosteloos. Bent u ge-

interesseerd	 in	 dit	 bijzondere	 en	 dankbare	 vrijwilligerswerk?	 Neemt	
u	 dan	 voor	 nadere	 informatie	 en	 aanmelding	 contact	 op	 met	 Geza	 
Mobers,	coördinator	VPTZ	de	Biltse	kernen,	tel.	06	13429515,	of	kijk	
op	www.vptz-debiltsekernen.nl.

Vrijwilligers doen hun werk vaak 

met	 veel	 enthousiasme.	 Ze	 zetten	
zich	belangeloos	in	voor	een	maat-
schappelijk doel dat hen aan het 

hart gaat. Als er dan ook een beroep 

op	hen	wordt	gedaan,	is	‘nee’	zeg-

gen niet het eerste dat bij hen op 

komt;	ze	willen	toch	zeker	helpen?

Er wordt vaak een groot beroep op 

hen gedaan vanuit de organisatie of 

vanuit	de	cliënten	voor	wie	ze	wer-
ken.	Toch	is	het	 juist	voor	vrijwil-

ligers	van	belang	dat	 zij	ook	goed	
‘nee’	kunnen	zeggen.	

Workshop 
Tijdens	 de	 workshop	 ‘Grenzen	
stellen	 voor	 vrijwilligers’	 wordt	
ingegaan op situaties waarin vrij-

willigers voor de uitdaging worden 

gesteld	om	grenzen	aan	te	geven.	

Bijvoorbeeld	de	omgeving	die	vaak	
veel druk uitoefent, de nood die vrij-

willigers	 van	 dichtbij	 meemaken,	

de werksituatie waar cliënten bijna 

vrienden worden. Na de workshop 

hebben	vrijwilligers	meer	inzicht	in	
waarom	‘nee’	zeggen	zo	lastig	kan	
zijn,	waar	de	eigen	grenzen	liggen	
en	hoe	ze	gesteld	kunnen	worden.

De workshop is gratis toegankelijk 

voor iedereen in De Bilt, die daar 

vrijwilligerswerk doet. Woensdag  

5	november	van	19.00	tot	21.30	uur	
in	Servicecentrum	De	Bilt.	Aanmel-
den	per	e-mail:	via@mensdebilt.nl.

Zondag in de Akker

Zondag 2 november treedt het Biltse A Capellakoor Valsch en Gemeen op in Servicelat de Akker. Aanvang 
15.30 uur. Voor meer info: Ineke de Bruin, evenementencommissie SF de Akker, tel. 030 2287246.

Uitleg in Servicecentrum 
In	 samenwerking	 met	 middelbare	 scholieren	 biedt	 Servicecentrum	
Bilthoven-Noord	locatie	Schutsmantel	uitleg	aan	over	de	werking	van	
allerlei	moderne	apparatuur.	
De	 jongeren	willen	graag	helpen	met	bijvoorbeeld	het	 versturen	van	
een	 smsje	 of	 u	 uitleggen	 hoe	 een	 tablet	 werkt.	 Ze	 zijn	 aanwezig	 op	
dinsdag	11	november	a.s.	van	10.00	 tot	13.30	uur	 in	Servicecentrum	
Bilthoven-Noord	locatie	Schutsmantel,	Gregoriuslaan	35	te	Bilthoven.	
Tel:	030	2286911	of	e-mail:	sc.schutsmantel@warandeweb.nl.

Wat zeggen vrijwilligers
Door heldere grenzen aan te geven, kunnen vrijwilligers met plezier hun werk blijven doen. Tijdens de 
workshop ‘Grenzen stellen voor vrijwilligers’ ontdekken vrijwilligers waar hun grenzen liggen en hoe 
ze deze kunnen stellen. De workshop is voor iedereen die in gemeente De Bilt vrijwilligerswerk doet.



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller

te maken, slijpen wij de rails.

Daarom rijdt in de nachten van 12 tot 14 november

op het traject Amersfoort - Utrecht CS een slijptrein.

Woont u in Bilthoven, De Bilt of Groenekan in de

buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden

van het slijpgeluid. Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 

maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op 

www.prorail.nl/vernieuwing

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling 

Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens 

kantoortijden 0800-7767 245 (gratis).
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Kijk voor meer info op

www.mensdebilt.nl

MENS is ook….

De Wijkwinkel
De vrijwilligers van de Wijkwinkel helpen u met  uw 
administratie, invullen van formulieren. belastingza-
ken enz. Dinsdag en woensdag is er inloop van 9-12 
uur. Wij zijn verhuisd van het Hoekie naar het Service-
centrum Prof.Dr. PJW Debijeweg 1 De Bilt. U kunt uw 
vraag ook per mail stellen wijkwinkel@mensdebilt.nl

Meedoen en Samen 

Samen Lunchen
Elke dinsdag samen lunchen, schuift u ook eens aan? 
Vrijwilligers verzorgen samen met de koks van het 
Wijkrestaurant Bij de Tijd de lunch voor €4. We starten 
om 12.30 uur. Ook kunt u gewoon bij ons binnenlo-
pen als u een vraag heeft die u zelf niet kunt beant-
woorden. Onze frontoice medewerksters weten de 
weg en helpen u graag op weg. Of wilt u onze nieuws-
brief ontvangen? 

Mail naar: servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl
Servicecentrum De Bilt, Prof. Dr. PJW Debijeweg 1
De Bilt, 030-7440595

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Ook het adres voor het opnieuw stofferen 

van uw kwaliteit en design zitmeubelen.

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

Persoonlijk zitcomfort. Relaxfauteuils, 

Sta-op-stoelen, Fauteuils en banken op 

maat. Kom proberen wat goed zitcomfort 

voor u kan betekenen. Bezoek onze winkel 

en showroom met ± 100 fauteuils. 

Prijzen v.a. € 495,00 www.relaxfauteuil-raaijen.nl

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 53351430

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

Kaiserbroodjes 
3 + 1 gratis

Hij is er weer!!!
De echte Roomboter

Amandelstaafvan € 4,95
nu € 3,95

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63
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GRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 

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

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

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

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

seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

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

Combineren uit verschillende TC TEN CATE 

collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks 

en bepaalde seizoenscollecties. 

Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

GRATIS
Wenskaartenset van

Fien en Teun 
bij aankoop van

Hallmark 
wenskaarten

2

Grote collectie 

klassieke en  

moderne meubel-

stoffen en leer.

Ook rieten- en 

biezenmatten  

maken.

Kijk voor een

impressie op 

onze site:

Gratis halen en brengen.
Kom vrijblijvend langs in onze winkel 
of bel voor een vrijblijvende afspraak 
bij u thuis. U bent van harte welkom. 
De kofie staat klaar!

Nieuw in Bilthoven

Ambachtelijke meubelstoffeerderij Kwarten 
Al jaren een begrip in Bilthoven, De Bilt e.o.

Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven

06-25172955
0346-830927

www.meubelstoffeerderijkwarten.nl
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Handen ineen voor huisvesting 
vluchtelingen

De Gemeente De Bilt, Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, Buurtbemiddeling en Woonstichting 

SSW zijn dinsdag 14 oktober met elkaar in gesprek gegaan over de problemen rondom 

het huisvesten van vluchtelingen. De gemeente De Bilt heeft jaarlijks de taak om tientallen 

vluchtelingen te huisvesten. En dat aantal stijgt elk jaar. 

Wethouder Jolanda  van Hulst-

Mazirel vertelde hoe belangrijk 

het is dat vluchtelingen zich wel-

kom voelen in de gemeente. Zij 

erkent ook de moeilijke taak die 

de vrijwilligers in de begeleiding 

van de vluchtelingen hebben. Syl-

via Janssen, teamleider wonen bij 

Woonstichting SSW voegt toe dat 

de partijen er samen voor moe-

ten zorgen dat de taakstelling, om 

vluchtelingen in de gemeente De 

Bilt te huisvesten, op een goede 

manier wordt uitgevoerd. 

Taakstelling

Vanuit het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers krijgt de gemeente 

en daarmee ook SSW, jaarlijks een 

zogenaamde taakstelling; een ver-

plichting om een aantal personen 

met een defi nitieve verblijfstatus te 

huisvesten. Het gaat dan voorname-

lijk om vluchtelingen uit een asiel-

zoekerscentrum. In de eerste helft 
van 2015 betreft dit 35 personen. 
Dat is bijna gelijk aan het aantal 

voor geheel 2014. Die stijging heeft 
voornamelijk te maken met de situ-

atie in Syrië.

 

Integratie

Het huisvesten van vluchtelingen 

kan de nodige problemen met zich 

meebrengen: men komt  in een 

totaal vreemde omgeving terecht. 

Daarnaast is het vaak lastig om 

begrip te krijgen voor het feit dat 
een vluchtelingengezin een andere 

leefstijl heeft. Begeleiding van het 
vluchtelingengezin en voorlich-

ting aan de buurtbewoners zijn be-

vorderlijk voor de integratie in de 

gemeenschap.

Alle partijen zien in dat er door een 

betere samenwerking problemen 

beperkt kunnen worden. Er is afge-
sproken om halfjaarlijks bij elkaar 
te komen om de voortgang te be-

spreken.  

 (Sander Wuis, SSW)Kennis en ervaringen worden met elkaar gedeeld.

Het diamanten bruidspaar Rijkse-Van Dijk met familie en 

locoburgemeester Jolanda van Hulst.

Herfstknutselen

Afgelopen woensdag was het buiten al echt herfstweer. Tijd om binnen 

te gaan knutselen met allerlei herfstartikelen zoals kalebassen en 

herfstbloemen. Er waren veel liefhebbers uit Woonzorgcentrum De 

Bremhorst en aanleunbewoners aanwezig die creatief aan de slag 

wilden.              (Trees van Rooijen)

Opfriscursus voor 
automobilisten

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

tomobilist ‘bij te scholen’ organiseerde VVN Afdeling De Bilt op maan-
dag 27 oktober in het H.F. Witte Centrum in De Bilt bij Stichting Mens 

de zgn. Broem-cursus. Na afl oop ontvingen de 18 deelnemers, waaron-
der Henny van Engelen uit Maartensdijk (foto) uit handen van wethou-
der Hans Mieras een naslagwerk en een bewijs van deelname. [HvdB]

Grote Vogelshow
Vogelvereniging De Bilt organiseert van vrijdag 31 oktober tot en met 
zondag 2 november een grote vogelshow, waarop ca. 400 vogels van de 

meest uiteenlopende soorten en kleuren te bewonderen zijn. Aan deze 

show nemen ook vogelliefhebbers uit partnerstad Coesfeld deel. 

Door een 7 tal keurmeesters zullen de vogels vooraf op vrijdag 31 ok-
tober worden gekeurd op onder andere kleur, vorm, grootte en conditie. 

De vogelshow wordt gehouden in gebouw ‘De Harmonie’ aan de Jas-

mijnstraat 6B te De Bilt. De openingstijden zijn: vrijdag 31 oktober van 
19.30 uur tot 22.00 uur, zaterdag 1 november van 10.00 uur tot 17.00 
uur en zondag 2 november van 10.00 uur tot 15.00 uur. De toegang is 

gratis. Er is een verkoopklasse aanwezig.

Vanaf 1 juni nieuw in het Dorpshuis Hollandsche Rading  
www.fysiohollandscherading.nl  035-2400299 

advertentie

Echtpaar Rijkse-Van Dijk 
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

‘We hebben elkaar heel stichtelijk in de kerk van Lage Vuursche ontmoet’, vertelt Corrie 

Rijkse. Cees Rijkse was kort daarvoor als dienstplichtig militair teruggekeerd uit Indonesië en 

zag er mooi gebruind uit. ‘Ik heb tijdens de dienst schijnbaar teveel naar hem gekeken en dat 

was hem opgevallen, want hij kwam achter me aan fi etsen.’

Twee jaar later traden Cees Rijkse 

en Corrie van Dijk in Soest in het 

huwelijk. Hij was 27 en zij 24 jaar 

oud. Zestig jaar later op maandag 

27 oktober kwam locoburgemees-

ter Jolanda van Hulst de heer en 

mevrouw Rijkse-Van Dijk namens 

het gemeentebestuur feliciteren 
met hun huwelijksjubileum. Corrie 

is geboren in Soest en groeide daar 

op. Cees is geboren op een boerde-

rij aan de Nieuwe Weteringseweg. 

Geitenstal

Na hun trouwen woonde het echt-

paar eerst anderhalf jaar in een ver-
bouwde geitenstal aan de Nieuwe 

Weteringseweg. Rijkse was al eige-

naar van de huidige woning aan de 

Nieuwe Weteringseweg, maar die 

werd nog door anderen bewoond. 

Toen die mensen vertrokken na-

men zij er hun intrek. Cees en Cor-

rie Rijkse kregen een zoon en twee 

dochters. Een dochter is vijfentwin-
tig jaar geleden op zesentwintigja-

rige leeftijd overleden. Cees Rijkse 
heeft gewerkt bij de faculteit Dier-
geneeskunde in Utrecht. ‘Ik ben 

begonnen als stalknecht en door 

veel cursussen te volgen heb ik het 

gebracht tot biotechnisch laborant.’ 

De tuin is nu zijn grote hobby waar 

hij veel tijd aan besteedt. Corrie 

Rijkse doet het huishouden zelf en 
springt in wanneer mensen in de 

buurt hulp nodige hebben.

Diensttijd

De drieënhalf jaar militaire dienst  

tijd heeft een behoorlijke impact ge-
had. ‘Ik ben in 1947 als dienstplich-

tig militair opgeroepen en in 1948 
uitgezonden naar Noord-Sumatra 

in Indonesië. Ons was ingeprent dat 

we moesten vechten tegen opstan-

delingen en rebellen en dat we orde 

en vrede moesten brengen. Maar 

in werkelijkheid streden die men-

sen voor de onafhankelijkheid van 
hun eigen land. Ze riepen ook altijd 

merdeka, wat vrijheid betekent.’ 

Rijkse vertelt dat ze een keer bij een 

patrouille in een hinderlaag gelopen 

zijn en beschoten werden. Hij raakte 

evenals een dienstkameraad zwaar 

gewond. ‘Het was bij een bergpas. 

De opstandelingen zaten boven en 

wij beneden, dus we hebben dek-

king gezocht achter een heel groot 

rotsblok.’ Twintig jaar geleden heeft 
hij met zijn vrouw die plek opnieuw 

bezocht. ‘In het rotsblok waarachter 

wij gezeten hadden waren de ko-

gelinslagen nog te zien.’

Het echtpaar oogt heel vitaal en is 

redelijk gezond. ‘We beginnen echt 

wel een beetje te slijten. Als we 

opstaan zijn we stijf en als we een 
paar uurtjes gewerkt hebben voelen 

we het wel’, zegt Corrie lachend. 

Op het diamanten huwelijksfeest 
in De Stal van Restaurant De Lage 

Vuursche waren er felicitaties na-
mens Koning Willem-Alexander, 

de Commissaris van de Koning en 

bloemen van de gemeente. 



UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele inktpatronen

Canon CLI 8C van € 11,50 voor € 5,00
Canon CLI 8Y van € 11,50 voor € 5,00
Canon CLI 8M van € 11,50 voor € 5,00
Canon CLI 8BK van € 11,50 voor € 5,00
Canon PGI5BK van € 13,00 voor € 6,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

Epson T007 van € 31,50 voor € 12,00
Epson T008 van € 25,50 voor € 10,00
Epson T017 van € 43,50 voor € 15,00
Epson T050 van € 32,50 voor € 12,50

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...
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Herfstspecial

Fazantilet 

geserveerd met 

zuurkool en puree 

€ 17,50

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

info@brasserie-vink.nl

Herfstmenu

Proef de smaken van de herfst... 

Hertenrugilet 

met spruitjesstamppot  

€ 19,50

De Witte Zwaan

Dorpsstraat 8

3732 HJ De Bilt

(030) 221 01 25

info@witte-zwaan.nl

FAZANTENPOOTJES
traktatie bij de zuurkool, iets aparts, zachte wildsmaak, ook

makkelijk uit de oven. Ca een klein uurtje stoven 1 kilo 10,00

MALSE KALKOENDIJEN
malse verse dijen met een beentje erin, lekker mager en

toch super mals !! mag ca 1½ uur rustig stoven 100 gram 0,99

HERTENSTOOFPOULET
Voor een heerlijke winterse stoofpot, mager, van de

achterbout gesneden. Ca 1½ uur zachtjes stoven 500 gram 9.98

JAAP’S HERFSTSCHOTEL
Met o.a. rundvlees, sperziebonen, rode wijn saus, spekjes,

champignons. Lekker met aardappelpuree 500 gram 6,75

AMERIKAANSE RIBLAPPPEN
Op veler verzoek, lang gerijpt, graan gevoerd, heerlijk mals met

extra veel smaak. Kort sudderen; ca 1½ uur stoven 500 gram 7.50 

DE BILTENAARTJES
Iets nieuws, iets lekkers met o.a. kip� let, katenspek, kaas en

lobbige kruidencrème. Kort braden, ca 12 tot 15 min 100 gram 1,45

TIP: Van maandag 3 t/m woensdag 5 november

DE BEACH BURGERS

Met ietsje mosterd, bieslook 3 stuks 3,75

BOSCHE BOLLEN
Lekker Brabants receptuur 100 gram 1,15

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 27 okt t/m zaterdag 1 nov 2014. Zetfouten voorbehouden.

Inbox vol
Herkent u zich hierin? Jos v.d. Voort v.d. Kleij, 

beroepscoach en arbeidsdeskundige, heeft zich 

gespecialiseerd in het coachen en trainen van 

mensen die productiever willen werken. Op dins-

dagavond 5 november is hij te gast bij bibliotheek 

Idea Bilthoven. Tijdens deze avond gaat hij met de 

aanwezigen aan de slag om aan de hand van con-

crete voorbeelden samen oplossingen te bedenken 

voor de problemen die de deelnemers zelf ervaren. 

Deze avond wordt georganiseerd in het kader van 

‘de bibliotheek voor ondernemers’, maar is natuur-

lijk voor iedereen toegankelijk. Kaartverkoop en 

meer informatie op de website of bij mw. C. Heer-

schop (030 2299003). 

Website bouwen
Bent u ondernemer of werkzaam voor een stich-

ting of vereniging en wilt u niet direct een bureau 

inschakelen voor het maken van uw website? Op 

dinsdagavond 4 november is er een informatie-

avond over Joomla en Wordpress. Meer informa-

tie op de website bibliotheek.ideacultuur.nl of bij 

Mw. C. Heerschop. Deze cursussen worden aan-

geboden in het kader van ‘de Bibliotheek voor on-

dernemers’.

Ruim twee 
centimeter te 

breed! Niet erg 
handig van je!

Wie 
meet het op?

Koop uw witgoed bij Vink.

Die zorgen voor correct

inmeten en installatie. 

Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

Opmeten is lastiger
dan u denkt! 

Kok Stomerij Lederwaren

woensdag 5 november 

GESLOTEN

Blessed by
Comfort

BOTABOOTS COMPANY
Showroom: Industrieweg 24 a Maartensdijk

do-vr 13-19u. & za 12-17u.
Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Create your looks with 

BotaBoots

        Outits               Boots          Accessoires
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GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Vogels in je tuin! 
Kom naar het tuincentrum

Tuinvogels zĳ n dankbare gasten. Ze vrolĳ ken je 

tuin op, zeker als ze daar iets eetbaars kunnen 

vinden want in een ideale vogeltuin is alles 

aanwezig wat vogels nodig hebben. Wil je ook 

weten wat je in een vogelvriendelĳ ke tuin of 

balkon kunt vinden? Kom dan, tĳ dens de speciale 

tuinvogelweek (van 27 oktober t/m 2 november), 

naar GroenRĳ k waar onze medewerkers klaar staan 

om al je vragen te beantwoorden.

Ja, met 
vogelvoer 

creëer je leven in 
je tuin! 

wk 44. Geldig van 30-10 t/m 05-11. OP=OP

Aanleiding voor de verhuizing is de 

verkoop van het pand aan de Dorps-

straat. Daarnaast draagt de huidige 

eigenaar Tjeerd Dijkstra het stokje 

over aan Jan Giesbers. Jan staat te 

popelen om zijn passie voor wijn 

niet alleen met horecaklanten en de 

zakelijke markt te delen, maar ook 

particulieren kennis te laten maken 

met zijn ‘wijnen vol verhalen’. De 

opening op de nieuwe locatie gaat 

dan ook vergezeld van spetterende 

aanbiedingen en voor 16 november 

staat inmiddels al een najaarsproe-

verij op de agenda.

Passie

Jan kwam begin dit jaar in contact 

met Tjeerd toen hij via sociale me-

dia getroffen werd door de oproep: 

‘Wil je van je passie je vak maken?’. 

Jan: ‘Ik heb altijd al wat met wijnen 

gehad en de fi losofi e van Q-Vignes 
past mij als een handschoen. Ik ga 

het alleen nóg verder uitbouwen. Ik 

hou van wijnen met een verhaal en 

vind dat je in een karaktervolle wijn 

de passie van de wijnboer moet 

kunnen proeven. Een goede wijn 

smaakt naar de regio waar hij van-

daan komt. In een goede wijn proef 

je het karakter van de varieteit, zijn 

afkomst en terroir, zeg maar. Ik hou 

ervan om mijn wijnkennis en pas-

sie te delen met anderen en vind het 

een uitdaging om te adviseren over 

de ideale wijn/spijs combinatie’.

Tjeerd blijft voorlopig nog actief 

in de zaak om een goede bedrijfs-

opvolging te waarborgen. Vanaf 

vrijdag 31 oktober bent u van harte 

welkom op de nieuwe locatie aan 

de Looydijk, naast de Blokker.

Q-Vignes verhuist naar Looydijk
Q-Vignes Wijnimport, nu nog gevestigd aan de Dorpsstraat in De Bilt, opent op vrijdag 

31 oktober de deuren van haar nieuwe zaak op de Looydijk 113. Met deze verhuizing komt

een einde aan 20 jaar verkoop vanuit de locatie waar Q-Vignes groot is geworden.

Jan en Tjeerd delen hun passie voor wijn graag met anderen. 

Lezing bij
Bilthovense Boekhandel

‘Gouden jaren’ vertelt het verhaal van de ongekende naoorlogse groei 

die ons leven op alle fronten heeft veranderd. De wekelijkse teil werd 

een dagelijkse douche, het papieren loonzakje een digitale bankreke-

ning en de boterham met tevredenheid een broodje gezond. Vertrouwde 

beroepen verdwenen, nieuwe deden hun intrede. Wie had er in de jaren 

vijftig al gehoord van mondhygiëniste of activiteitenbegeleider? 

Gouden jaren staat vol met herkenbare anekdotes, scherpe observaties 

en schitterende foto’s. Het laat zien hoe compleet anders ons leven er 

een halve eeuw geleden uitzag en dat we rijker zijn geworden dan we 

ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Annegreet van Bergen (1954) is econoom en journalist. Ze schreef ruim 

dertig jaar over economie, werk en samenleving voor o.a. de Volkskrant 

en Elsevier. In 2000 publiceerde ze de bestseller De lessen van burn-out 

en in 2010 het indrukwekkende Mijn moeder wilde dood.

De lezing is woensdag 5 november om 20.00 uur in de Bilthovense 

Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven. Reserveren s.v.p. via tel. 030 

2281014 of e-mail info@bilthovenseboekhandel.nl 

Ultiem zitcomfort
op maat

Wanneer zitten en opstaan niet meer gemakkelijk gaat 

bieden stoelen van Easy Sit uitkomst. De relaxstoelen 

worden al ruim twintig jaar vakkundig vervaardigd in 

het Friese Burgum en hebben de juiste balans tussen 

vormgeving, comfort en ergonomie. De collectie bestaat 

uit meer dan honderd modellen in verschillende stijlen. 

Daardoor is er altijd wel een model dat voldoet aan de 

eigen smaak en past in het interieur. 

Comfort is een persoonlijke zaak en medewerkers van Easy Sit advi-

seren mensen daar graag bij. Aan de hand van lichaamsmaten en zit-

voorkeur bepalen gespecialiseerde adviseurs de juiste zithoogte, zit-

diepte, zitbreedte, armleuninghoogte en rughoogte. Daarmee wordt dan 

een zeer persoonlijke stoel vervaardigd. De stoelen zijn in showrooms 

in Hilversum, Burgum en Sneek van maandag tot en met vrijdag van 

10.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur te bezich-

tigen en te proberen. De showroom in Burgum is op maandag vanaf 

13.00 uur geopend.

Easy Sit levert service aan huis 

en biedt de mogelijkheid van 

thuis proefzitten. Ook levert het 

bedrijf comfortbanken met op 

maat aangepaste wensen. Zit-

hoogtes, verstelbare zitdieptes, 

hoge of  lage rugleuning, het is 

allemaal mogelijk. Easy Sit is 

telefonisch te bereiken onder 

088- 6220220 en via internet 

op www.easysit.nl. De show-

room in Hilversum is te vinden 

aan de Verlengde Zuiderloswal 

8a in het havenkwartier.

thuis proefzitten. Ook levert het 

telefonisch te bereiken onder 

088- 6220220 en via internet 

Grensland

Dinsdagavond 14 oktober verzorgde historicus Marc Jansen een lezing over ‘Grensland, Een geschiedenis van 

Oekraïne’ bij Bouwman Boeken aan de Hessenweg in De Bilt. Het sinds 1991 onafhankelijke Oekraïne heet, 

letterlijk vertaald, ‘Grensland’. Eeuwenlang lag het in de schokzone waar de grote mogendheden van Oost-

Europa met elkaar in botsing kwamen. De twintigste eeuw bracht de omvangrijkste, bloedige botsingen, door 

Hitler en Stalin. Het heeft Oekraïne tot een natiestaat gemaakt.

In De Bilt doen sinds kort ook de 

Bilthovense Boekhandel en Bouw-

man Boeken actief mee aan de 

Fairtrade Gemeente campagne. 

Wie in één van de winkels even 

rustig een boek in wil kijken, kan 

dat doen onder het genot van een 

heerlijk ‘bakkie’ fairtrade koffi e. 
BouwmanBoeken biedt bovendien 

de mogelijkheid om er een lekkere 

traktatie bij te nemen in de vorm 

van een bonbon van fairtrade en 

biologische ingrediënten, geprodu-

ceerd door het Biltse bedrijf Bon-

bonMargo.

Zaterdag 1 november is er extra 

reden om bij Bouwman Boeken 

binnen te lopen. Dan gaat de Boe-

kenNeus weer voorlezen aan alle 

BoekenNeusjes (4 t/m 7 jaar) die 

willen komen luisteren, van 10.30 

tot 11.00 uur. Een mooie gelegen-

heid om met de (klein-)kinderen 

langs te komen en tijdens het voor-

lezen te genieten van een kopje 

verse fairtrade koffi e.

Ook Biltse boekwinkels nu Fairtrade

Van 25 oktober tot 1 november vindt in het hele land weer de jaarlijkse Fairtrade Week plaats. Bij die 

gelegenheid worden overal acties voor Fairtrade gehouden: op het werk, op scholen, in kerken en in de 

horeca. Verder hebben vrijwel alle supermarkten tal van fairtrade producten in de aanbieding.



Postbus 19

3720 AA Bilthoven

Soestdijkseweg Zuid 219

3721 AD Bilthoven

Tel. 030-2280009

Fax: 030-2291944

E-mail: info@bergnotaris.nl

www.bergnotaris.nl

Notariskantoor Van den Berg

Wij zijn verhuisd!

Ons kantoor is nu gevestigd aan 

de Soestdijkseweg Zuid 219

te Bilthoven.

U kunt ons bereiken via de

Kortelaan, alwaar u uw auto 

kunt parkeren.

Tapijt

Vinyl

Marmoleum

Gordijnen

Vitrage

Lamellen

Jaloezieën

Zonwering

Horren

Laminaat

Plankenvloer

PVC

Kapelweg 5, 3732 GS De Bilt, geopend op afspraak

T: 030 - 22 01 959

E: vaessen.stoffering@gmail.com

Voor uw complete woningstoffering
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Maandspecial...

Gezellig terras 
Mooie wijnen & lekkere biertjes
Mediterrane hapjes
Plat du jour 
Houtskool BBQ

Van de houtskool BBQ; 
lamsspiesje met frietjes en salade  € 17,50

Dorpsstraat 81-83 | 3732 HH De Bilt | 030 221 31 81 | www.restaurant-amis.nl

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Expositie Kunstkring BeeKk
Het is alweer de 4e expositie die Kunstkring BeeKk gaat inrichten in Het Lichtruim, 

Planetenplein 2 te Bilthoven. Vier Kunstenaars (Jozé ten Have, Andrea Juriaanse, 

Jannie Vossestein en Martin Visser) zullen met hun werkstukken BeeKk 

representeren tijdens deze expositie in Het Lichtruim

De tentoonstelling zal op vrij-

dag 7 november om 19.30 uur 

worden geopend door Cathy 

Worrell, beeldend kunstenaar 

en lid van Kunstkring BeeKk . 

Het geheel zal feestelijk wor-

den begeleid door Live muziek; 

Marloes Bravo Rebolledo zang, 

muzikaal begeleid door Ruth 

Elings en Stijn van der Meer.De 

expositie duurt tot en met maan-

dag 29 december.

Utrecht Meijewetering 1, (030) 241 15 15
Nieuwegein Parkerbaan 12, (030) 604 78 20
Bilthoven C. de Haasweg 88, (030) 264 34 34
www.stamopel.nl

 @stamopel

 stamopeldealers

DE NATIONALE OPEL TESTDAG

SPECIAAL VOOR 
ALLE OPELRIJDERS.
Bent u een Opelrijder? Dan bent u speciaal uitgenodigd voor de Nationale 

Opel Testdag op zaterdag 1 november. Tijdens deze feestelijke dag 

lopen wij uw auto GRATIS na op maar liefst 18 punten en kunt u pro teren 

van ons voordelige Opel Winterplan certi caat; uw garantie voor een 

zorgeloze winter. Kom langs in onze showroom en maak een afspraak op 

www.stamopel.nl

Opel doneert € 1 per aangeschaft Opel Winterplan 

certi caat tijdens de NOTD aan de Hartstichting.

Utrecht Meijewetering 1, (030) 241 15 15
Nieuwegein Parkerbaan 12, (030) 604 78 20
Bilthoven C. de Haasweg 88, (030) 264 34 34
www.stamopel.nl

 @stamopel

 stamopeldealers

Voor deze vaste wijken 
zoeken wij bezorgers

Hollandsche Rading:
WIJK 3: Schepersveld in het bos tot aan Lage Vuursche (Vuursche Dreef), 

Binckhorstlaan, Karnemelksweg 

Bilthoven:
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan,

Albert Cuyplaan, Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Raaijen Interieurs
Uw adres voor het vakkundig

stofferen van uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl
Dorpsstraat 45, De Bilt 030-2202012
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 Slavinken, boomstammetjes, 
satéschnitzels of zigeunergehaktschnitzels 
4 schalen van 400 - 500 gram 
naar keuze
12.76 - 15.96

Bij de Hoogvliet websuper doet u boodschappen wanneer het u uitkomt.
Kijk snel op www.hoogvliet.com.

...daarom

Hoera!
Dankzij uw stem is Hoogvliet uitgeroepen tot 

de beste supermarkt van Nederland. 

Een titel om trots op te zijn!
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Acties zijn geldig van woensdag 29 okt. t/m dinsdag 4 nov. 2014

Coca-Cola 
Alle pakken met 6 fl essen 

van 1.5 liter
Per pak
10.44

Ariel regular of color 
wasmiddel 
Fles 3250 ml, pak 3250 gram of pods 
of tabs pak 38-40 stuks
Per stuk
12.59 - 17.19

9.99

7.997.997.997.

pak 

6 fl essen

Per liter 0.89 10.0010.0010.0010.

4 schalen

Filmgroep Centrum De Bilt

Op 4 november a.s. vertonen leden 

van de ilmgroep Centrum ieder 
twee van hun ilmpjes, t.w. één van 
hun eerste ilmpjes opgenomen in 
het beeldformaat 4:3 en een meer 

recente in het (breedbeeld)formaat 

16:9. Aan de hand van deze ilmpjes 
zal vervolgens de ontwikkeling c.q. 
doorgroei van de ilmer met elkaar 
besproken worden. 

De Filmgroep Centrum is een ver-
eniging van amateur videoilmers. 
De bijeenkomst wordt gehouden in 
De Schakel, Soestdijkseweg Zuid 
49A in De Bilt. Aanvangstijd 20.00 
uur. Belangstellenden zijn welkom. 
Meer informatie: www.ilmgroep-

centrum.nl

Westbroek ontmoet

Arie van der Tol komt vertellen 

waar de kofiezaden vandaan ko-

men, hoe ze worden gebrand en 
gemalen en hoe ze smaken. West-
broek Ontmoet u graag op dinsdag 
4 november van 14.30 – 16.30 uur 
in het Dorpshuis van Westbroek. 
De kosten zijn 3 euro, inclusief een 
kop kofie of thee.

Wanneer u wél wilt komen, maar 
niet weet hoe, kunt u vervoer re-

gelen via de familie Kalisvaart, tel: 
0346-281181. Ook wanneer u niet 
in Westbroek woont, bent u van 
harte welkom.

Gratis boek 

In het kader van ‘Nederland Leest’ 

starten de Nederlandse bibliothe-

ken jaarlijks een discussieronde 
aangaande één bepaald boek dat 
bibliotheekleden in november gra-

tis in de bibliotheek mee kunnen 
nemen. 

In 2014 staat de klassieker ‘Een 

vlucht regenwulpen’ van Maar-
ten ’t Hart centraal. Het gaat over 
een door afkomst en opvoeding tot 
isolement gedoemd kind, wiens 
angsten verzacht worden door een 
grote opmerkingsgave en een diepe 
liefde voor de natuur. Maarten ’t 
Hart (25 november 1944) brak met 

‘Een vlucht regenwulpen’ door bij 
het grote publiek. Het boek werd in 
1981 succesvol verilmd door Ate 
de Jong met in de hoofdrol Jeroen 
Krabbé. De ilm wordt vrijdag 7 
november op NPO 2 door de NTR 

uitgezonden.

Concertlezing

Bibliotheek Bilthoven organiseert 
donderdag 19 november om 20.00 
uur in Het Lichtruim, Planetenplein 
2 een concertlezing ‘Een hommage 
aan Youri Egorov’ met Jan Brokken 
(tekst) en Marcel Worms (piano). 

Marcel Worms speelt stukken van 
Bach en Mendelssohn die hij met 
Egorov heeft ingestudeerd en wer-
ken die een belangrijke rol spelen 
in het boek dat Jan Brokken over 

zijn vriendschap met Youri Egorov 
schreef: ‘In het huis van de dich-

ter’, over zijn vriendschap met deze 
te vroeg gestorven meesterpianist. 
Kaartverkoop in de bibliotheek 
in Bilthoven, bij de Bilthovense 
Boekhandel en bij Bouwman Boe-

ken.



 De Vierklank 12 29 oktober 2014

Korte berichten van pag. 2

Vergadering  

Contactcommissie

Op donderdag 30 oktober om 

20.30 uur vergadert de Contact-

commissie Lage Vuursche. Op de 

agenda staan o.a. Advies college 

i.v.m. uitvoering vergunning par-

keren, vernieuwing gasleidingen-

net, parkeren Beukenbos en 300 

Roedenlaan.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 31 

oktober kunt u weer klaverjassen 

bij SVM. In de kantine van deze 

sportvereniging aan de Dieren-

riem 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.

Bazaar en rommelmarkt 

De jaarlijkse bazaar van WVT 

wordt in het verenigingsgebouw 

aan de Talinglaan 10 in Bilthoven 

gehouden op 30 en 31 oktober en 

1 november. De openingstijden 

zijn op donderdag 30 oktober 

vanaf 14.00 uur en vanaf 19.00 

uur, op vrijdag 31 oktober vanaf 

19.00 uur tot 20.30 uur (aange-

paste prijzen voor kinderen) en 

op zaterdag 1 november vanaf 

19.00 uur. Op zaterdag 1 novem-

ber is er van 10.00 tot 14.00 uur 

tevens een grote rommelmarkt. 

Voor meer informatie: tel. 030 

2284973 of www.vvsowvt.nl

Parkinson Café Bilthoven

De ziekte van Parkinson is nog 

niet te genezen. Er wordt veel 

onderzoek gedaan, maar de door-

braak die zal leiden tot het stop-

zetten van het ziekteproces of 

een betere behandeling van de 

symptomen, is er nog niet. 

Neuroloog dr. J. Hoff van het St 

Antonius Ziekenhuis in Nieuwe-

gein/Utrecht is aanwezig geweest 

bij het Movement Disorders Con-

gres in Stockholm. Naar aanlei-

ding daarvan zal in het Parkinson 

Café Bilthoven op maandag 3 

november 2014 informeren over 

de laatste ontwikkelingen voor 

de behandelwijze van de ziekte 

van Parkinson. Aanvang: 14.30 

uur. Zaal open vanaf 14.00 uur.  

Patiënten, naasten/familie en 

belangstellenden zijn van harte 

welkom in De Koperzaal van 

Zorgcentrum De Koperwiek, 

Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 

De toegang is gratis, maar een 

vrijwillige bijdrage wordt op 

prijs gesteld. Info bij Ankie van 

Dam, tel. 0346 211814 of e-mail: 

b.van.dam@hetnet.nl

Lezing bij Bouwman Boeken

Na zijn eerdere boeken Nero & 

Seneca, Athene en Klassiek geldt 

Anton van Hooff als de ideale 

gids in de wereld van de klas-

sieke oudheid. In zijn nieuwe 

boek Keizers van het Colosseum 

gaat Van Hooff in op de 27 jaar 

waarin vader Vespasianus en zijn 

twee zoons Titus en Domitianus 

keizers van het Romeinse Rijk 

waren. Ze kwamen aan de macht 

door de Joodse Opstand bruut 

neer te slaan en de Tempel van 

Jeruzalem te verwoesten.

Anton van Hooff (1943) was 

tot 2008 hoofddocent klassieke 

geschiedenis aan de Universiteit 

Nijmegen. Sinds zijn pensione-

ring doceert hij nog regelmatig 

klassieke talen aan het Stede-

lijk Gymnasium Nijmegen. Hij 

schrijft voor diverse kranten en 

tijdschriften en geeft lezingen 

over onderwerpen uit de klassie-

ke geschiedenis. Van Anton van 

Hooff verschenen onder andere 

Nero & Seneca, Athene en Mar-

cus Aurelius. De lezing is dinsdag 

4 november om 20.00 uur bij 

Bouwman Boeken, Hessenweg 

168, De Bilt. Graag vooraf reser-

veren via tel. 030 2200112 of 

e-mail info@bouwmanboeken.nl.

Ouderenraad De Bilt  

vergadert

De Ouderenraad van De Bilt ver-

gadert woensdag 5 november om 

14.00 uur in de Coesfeldzaal in 

het gemeentehuis (Soestdijkse-

weg Zuid 173 te Bilthoven). De 

Ouderenraad behartigt de belan-

gen van oudere bewoners in de 

gemeente en adviseert daarover 

het College van Burgemeester 

en Wethouders en de Gemeente-

raad. Een week voor de vergade-

ring wordt de definitieve agenda 

gepubliceerd op de website van 

de Ouderenraad: www.ouderen-

raad-debilt.nl. De vergaderingen 

zijn openbaar.

Alzheimercollecte

In de week van 3 tot en met 

8 november vindt de collecte 

van Alzheimer Nederland plaats. 

In Maartensdijk en Hollandsche 

Rading gaan vele collectanten op 

pad om geld in te zamelen. 

Alzheimer Nederland werkt al  

dertig jaar aan een betere kwali-

teit van leven voor mensen met 

dementie - waarvan de ziekte van 

Alzheimer de meest voorkomen-

de vorm is - en hun omgeving. 

Door hulp en informatie te bieden 

en op te komen voor hun belan-

gen. Met 52 regionale afdelingen 

en ruim tweehonderd Alzheimer 

Cafés heeft Alzheimer Nederland 

een landelijk netwerk van betrok-

ken vrijwilligers. Neem 

voor iInlichtingen contact 

op met Anneke Kemp, tel. 

0346 213130.

Training Sociale  

Vaardigheden 

Het CJG De Bilt orga-

niseert een training voor 

jongeren van 10 - 12 

jaar die o.a. willen leren  

vrienden maken en vrien-

den houden, trots zijn op 

jezelf, lekker in je vel zitten en 

complimenten kunnen geven 

en krijgen. Centraal staat dat er 

wordt geoefend om zelfvertrou-

wen te krijgen. De trainingen 

zijn op dinsdagen van 15.45 tot 

17.15 uur vanaf 4 november bij  

het CJG De Bilt, Het Lichtruim 

(2e verdieping), Planetenplein 2, 

Bilthoven. Voor meer informatie 

zie: www.cjgdebilt.nl. Aanmel-

den kan door een e-mail te sturen 

naar info@cjgdebilt.nl. Deelna-

me is gratis.

gen van oudere bewoners in de 

gemeente en adviseert daarover 

het College van Burgemeester 

en Wethouders en de Gemeente-

raad. Een week voor de vergade-

ring wordt de definitieve agenda 

gepubliceerd op de website van 

de Ouderenraad: www.ouderen-

raad-debilt.nl. De vergaderingen 

zijn openbaar.

Training 12 plus

Het CJG De Bilt organiseert een 

training voor jongeren van 12 

- 16 jaar op het voortgezet onder-

wijs die willen werken aan hun 

zelfvertrouwen en het leuk vin-

den om contact met leeftijdsge-

noten te hebben. Tijdens de trai-

ning kun je ervaren wat positief 

denken voor jou kan betekenen 

en kun je met elkaar oefenen 

met ander gedrag. Voor en na 

de training is er een gesprek 

met jou en je ouder(s). De trai-

ningen zijn op woensdagen van 

16.30 tot 18.00 uur va. 5 nov. bij 

het CJG De Bilt, Het Lichtruim 

(2e verdieping), Planetenplein 2, 

Bilthoven. Aanmelden via info@

cjgdebilt.nl. 

Deelname is gratis.

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele 

Vrede’ hebben hun wortels in 

het werk van Samuel L. Lewis, 

zen- en soefi-meester uit San 

Francisco. Het zijn eenvoudige, 

meditatieve, vreugdevolle kring-

dansen en de teksten en bewe-

gingen worden bij elke dans 

opnieuw uitgelegd. Hierdoor 

kunnen nieuwkomers gemakke-

lijk instromen. Zondag 9 novem-

ber van 14.00 tot 17.00 uur in de 

Woudkapel in Bilthoven. Aan-

melden c.q. info: 06 15830720 of 

d.aulenkamp@online.nl 

Open Biltse Bridgedrive

Voor thuis- en clubbridgers is er 

op vrijdag 14 november in het 

H.F. Witte Centrum in De Bilt de 

16de aflevering van de Open Bilt-

se Bridgedrive. Er zijn prijzen in 

de vorm van bekers te verdienen. 

De aanvang is om 19.30 uur en 

er worden in 6 ronden 24 spel-

len gespeeld en meesterpunten 

toegekend. Deelname staat open 

voor maximaal 64 paren. Voorin-

schrijving per e-mail is mogelijk 

tot maximaal 11 november via 

vogelaar.m@planet.nl. Tel. infor-

matie vooraf bij Bert Nijdam 

(030 2250172) of Mariëtte Voge-

laar (030 6062137).

Rijbewijskeuring in Westbroek

Senioren, chauffeurs met rijbe-

wijs C/D/E en overige automo-

bilisten, die voor verlenging van 

hun rijbewijs moeten worden 

gekeurd, kunnen maandag 17 

november in Westbroek terecht 

in Het Dorpshuis Westbroek, 

Prinses Christinastraat 2. Voor 

informatie en een afspraak: 

Regelzorg Rijbewijskeuringen 

tel. 06 36435976. Van tevoren 

dient een Eigen Verklaring te 

worden aangeschaft. 

Dakgotenactie HCR

Het is herfst en de bladeren val-

len rijkelijk van de bomen. Een 

prachtig gezicht al dat vallend 

blad, maar het zorgt ook voor 

overlast, bijvoorbeeld in de dak-

goot. De werkgroep Hervormd 

Comité Roemenië van de Her-

steld Hervormde Kerk in Maar-

tensdijk zet zich al enige jaren 

in voor de mensen in Roeme-

nië. Ook dit jaar organiseert de 

werkgroep HCR weer een dak-

gotenactie. De opbrengst is voor 

kansarme gezinnen, kinderen en 

ouderen. Alle eerdere jaren was 

dit een groot succes door de 

gehele burgerlijke gemeente was 

men druk bezig met het schoon-

maken van dakgoten. De prijzen 

zijn: voor de eerste tien meter 

3,50 euro p/m, hierna is het 3 

euro per meter. Vanaf 22 novem-

ber komt men weer langs om 

alles schoon te maken. Aanmel-

den s.v.p. voor 20 november bij 

Esther Eits (tel. 0346 214135) of 

e-mail hcrmaartensdijk@live.nl.

advertentie

Reactie college Tracébesluit A27
Begin september 2014 werd het Tracébesluit van 

de Minister van Infrastructuur en Milieu (hierna 

I&M) en meer speciiek de met Rijkswaterstaat 
gesloten bestuursovereenkomst gepubliceerd. 

Het Tracébesluit beschrijft de voorgenomen wij-

ze van verbreding van de rijksweg en vormt voor 

Rijkswaterstaat de basis voor de te starten aanbe-

steding van het werk. 

Bedoeling is de A27 te verbreden naar 2 x 3 rij-

stroken met een spitsstrook, inclusief de bijbe-

horende aanpassingen aan de geluidsschermen 

en viaducten, tussen de afritten Utrecht-Noord 

en Bilthoven in noordelijke richting. Daarnaast 

omvat het werk een ruimtereservering voor het 

in de toekomst realiseren van een vierde rijstrook 

of een openbaar vervoerbaan. De uitvoering van 

het werk is voorzien voor de periode 2016 - 2018.

Aandacht

Vanwege het ontbreken van beroepsmogelijkhe-

den ten aanzien van het Tracébesluit, heeft het 

College de Biltse belangen via een brief onder 

de aandacht van de minister gebracht. Daarin 

brengen B & W tot uiting, dat men over het al-

gemeen tevreden is over het Tracébesluit en de 

daarin vermelde maatregelen. Tegelijk dringt het 

gemeentebestuur aan op een oplossing voor de 

enkele lokale knelpunten, die uit het Tracébesluit 

blijken. De knelpunten betreffen het niet vervan-

gen van het geluidsscherm aan de oostzijde van 

de weg en het niet volledig doortrekken van het 

geluidsscherm aan de westzijde van de weg ter 

hoogte van Groenekan; het niet overnemen van 

de wensen van de bewoners ten aanzien van de 

geluidsschermen in Hollandsche Rading en het 

afzien van een compensatieregeling voor de be-

woners van Spoorlaan 16 aldaar. Daarnaast vra-

gen Burgemeester & Wethouders in hun brief nog 

eens aandacht voor zaken betreffende het geluid, 

de maximum snelheid en de groencompensatie 

bij realisatie van de verbreding van de A27. 
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Kinderdisco in Sojos-gebouw
In Maartensdijk wordt iedere laatste vrijdag een kinderdisco gehouden 

voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op muziek van DJ Ian kan je 

dansen, swingen, bewegen en je lekker uitleven. Op vrijdag 31 oktober 

van 19.30 tot 21.30 uur in het Sojosgebouw, Dorpsweg 51 in Maartens-

dijk is de eerstvolgende kinderdisco. Tijdens de kinderdisco worden er 

dansspelletjes georganiseerd en kun je kleine prijsjes winnen. De entree 

is 2 euro. Er is voor alle kinderen gratis limonade en er kan iets lekkers 

gekocht worden. Jongeren uit Maartensdijk helpen mee bij de organi-

satie en uitvoering van het spring- en dansfestijn.  (Erwin de Boer)

Agenda Sinterklaas 
De Sintcommissie van de Scoutingroep Ben Labre en Sinterklaas ken-

nen elkaar al jaren. Vandaar dat de Goedheiligman de Sinterklaascom-

missie opnieuw gevraagd heeft om ook dit jaar voor deze regio zijn 

agenda te beheren. Scouting Ben Labre neemt een dergelijk belangrijke 

taak héél serieus. Voor families met (klein)kinderen, scholen en bedrij-

ven is een uitgelezen kans om het sinterklaasfeest nóg leuker te maken 

in de aanwezigheid van de goedheiligman. Gezien het grote aantal be-

zoeken komt de Sint niet te paard maar wordt samen met zijn Pieten ge-

reden door een chauffeur. Bij elk bezoek zorgt Sint voor het strooigoed. 

Een afspraak met Sint en Piet via Ben Labre kan door een e-mail naar 

sinterklaas@benlabre.nl of tel. 06 53633740 tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Cursus kinder-EBHO bij Bosuiltjes 
Elk jaar worden gemiddeld 140.000 

kinderen naar de Spoedeisende 

Hulpafdeling gebracht. Niemand 

wil echter met lege handen staan 

bij een ongeluk maar weten wat je 

kunt doen om te helpen. Met deze 

gedachte heeft de oudercommissie 

van Kinderdagverblijf de Bosuiltjes 

afgelopen 7 en 14 oktober ’s avonds 

een cursus kinder- EHBO georgani-

seerd zodat ouders/verzorgers hun 

kind(eren) beter kunnen helpen bij 

ongelukken. De belangstelling van 

de ouders voor de cursus was groot 

en de reacties op het initiatief wa-

ren heel positief.  

(Miranda Schoenmaker)

Een avontuur van drie vriendinnetjes
door Henk van de Bunt

Malou, Zoë en Laura zijn nichtjes en vriendinnetjes. Ze wonen vlak bij elkaar – in Bilthoven 

en Den Dolder - en spelen vaak samen. In Bilthoven woont hun lieve oppas-opa Hans (van der 

Rijst), die prachtige tekeningen en het verhaal van het drietal van commentaar voorzag 

en bundelde in een boekje ‘Het Knuffelbeestje’.

Hans van der Rijst: ‘We zijn inten-

sieve oppas oma en opa. Vier klein-

kinderen vanaf de luiers tot nu, 

minstens 1 dag in de week en een 

paar halve dagen. Wie ons huis bin-

nenloopt vindt daar een kindvrien-

delijke omgeving. De box in de 

woonkamer is inmiddels vervangen 

door een tafeltje met vier stoeltjes. 

De zolder is speelterrein met eigen 

speelgoed-verkleedkist-tafeltje met 

stoelen – bouwdozen en treinen en 

nog meer. Er wordt veel gezongen, 

gelezen, verhaaltjes verteld enz. 

Mijn zingen als opa kwam goed 

op gang doordat ik een site vond 

met kinderliedjes-een orgeltje-een 

plaatje en de tekst. Ze begonnen al 

snel zelf liedjes aan te wijzen. Ik 

denk dat het zingen de basis heeft 

gelegd voor een goed opa-contact’.

Over de tekeningen

‘De kenmerken van de tekeningen 

spreken voor zich. Ik ben niet de eer-

ste of de enige die geboeid is door 

het tekenen van kinderen. Het is niet 

alleen de tekening. Het is een teken-

proces dat expressief gevoelens uit 

en daar ook commentaar bij levert. 

Zo vind ik Zoë heftig krassend, in lij-

nen naast en over elkaar. Wat teken 

je? Een krokodil. Dat het een gevaar-

lijk dier is was aan alles duidelijk. En 

ja, natuurlijk lukt het niet om als een 

kind te tekenen. Twee redenen: ten 

eerste onze motoriek is anders en ten 

tweede kun je eigen ervaringswereld 

niet ‘uitzetten’.

Creatief archiveren. 

‘Van mijn eigen kinderen heb ik 

geen teken ‘verleden’. Uit de be-

wondering voor de tekeningen ont-

stond de behoefte om te archiveren. 

Scannen leek een goede optie. Al 

snel wilde ik alle ongerechtigheden 

zoals kreukels in het papier wegha-

len. Photoshoppen dus. Een archief 

wint aan kracht als er commentaren 

van de kinderen bij staan. Door al 

dat werk passeerden de tekeningen 

mij vrij intensief. Zo ontdekte ik 

een geheel eigen gedachtewereld 

bij de tekeningen. Ik begon aan 

een boekje te werken ‘Daar teken 

ik voor’. Twee belevingswerelden 

ontmoeten elkaar. Als verhaaltjes-

verteller zag ik ook een verhaaltje 

in al die getekende objecten. Dat 

werd ‘het knuffelbeestje’.

In de Boekenweek las oppas-opa 

Hans op de school van Malou, Zoë 

en Laura uit het boekje voor. 

Malou, Laura en Zoë: drie van de vier kleinkinderen van opa Hans.

De cursus werd met veel enthousiasme gegeven door de ervaren 

instructeurs Eerste Hulp Gerarda 

en Bert Koops uit Maartensdijk.

Muziek en kinderen in 
De Woudkapel

Waarom is muziek belangrijk en wat voegt het toe? Als altviolist in het 

Radio Filharmonisch Orkest en als pedagoge stelde Annemarie Konij-

nenburg zichzelf die vraag ook tijdens haar presentatie op zondag 2 

november vanaf 10.30 uur.

Kinderen tussen 9 en 16 jaar komen tijdens deze bijeenkomst aan het 

woord en musiceren. Dat maakt deze bijeenkomst heel geschikt om met 

kinderen vanaf ongeveer 6 jaar te bezoeken. Annemarie gaat ook graag 

met het publiek in gesprek.

Annemarie Konijnenburg studeerde viool en altviool aan het Utrechts 

Conservatorium, onder andere bij Emmy Verhey. Naast haar orkestbaan 

heeft ze een uitgebreide lespraktijk en speelt ze kamermuziek.  Deze 

ochtend is vrij toegankelijk, inclusief een gezellig samenzijn na aloop. 
De Woudkapel bevindt zich op de hoek van de Sweelincklaan en de 

Beethovenlaan in Bilthoven Noord. 
Atlas Maartensdijk | 0346-210592

www.atlasfysio.nl

Verhalen bij Vink Witgoed
Ademloos luisterden zaterdagmiddag de kinderen naar schrijver Peter 

van Dijk die ze een grappig, door hem zelf geschreven verhaal voorlas. 

In dat verhaal speelden ook koelkasten een rol. Een wel hele toepasse-

lijke locatie dus. Het verhaal viel in de smaak en werd gevolgd door een 

tweede vertelling. De ouders en ook andere bezoekers konden ondertus-

sen zien (en proeven!) hoe kok Joost den Ouden lekkere hapjes maakte. 

Ze konden in één moeite door kennis nemen van het ruime assortiment 

dat Vink Witgoed op het gebied van keuken- en inbouwapparatuur heeft. 

Naast nog allerlei andere huishoudelijke apparaten die in de showroom 

aan de Prinses Christinastraat in Westbroek te vinden zijn.[MN]

Gespannen luisteren de kinderen naar het verhaal van schrijver Peter 

van Dijk.

advertentie

Kinderboekenweek
De kinderen van de Groen van Prinstererschool in De Bilt hebben de 

Kinderboekenweek uitbundig gevierd. Naast een gezamenlijke opening 

werd er in de groepen stilgestaan bij het plezier van lezen. Ook kwam 

schrijfster Herke Sanders van het boek ‘Monstertje wil een vriend’ op 

bezoek. De kinderen hebben de Kinderboekenweek afgesloten met een 

boekenmarkt. Ze konden hun eigen boeken verkopen en boeken van 

een ander kopen. Zo kregen alle kinderen weer andere leuke lees- en of 

prentenboeken thuis. 



Nootjes
Te koop aangeboden

Gratis af te halen: oude collec-

tie trouw- en geboortekaart-

jesmappen. Parel Promotie, 

Groenekan 0346-211215 / 

info@parelpromotie.nl

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Baby schommelstoel 

merk Bright Starts, z.g.a.n. 

Schommel instelbaar tot 6 

schommelstanden. € 40,-. 

Gebruiksaanwijzing en fac-

tuur aanwezig. Tel. 06- 

28545758

Kinderbedje wit + matras. 

Box wit op wieltjes, wip-

stoeltje. Samen € 35,00. Tel. 

0652386150

1 persoon wit metalen ledi-

kant met bodem en matras 

in goede staat. € 40,-. Tel. 

0346-821049

Projectiescherm breed ca 

120 cm, inschuif/inklap-

baar en hoogte verstelbaar 

blauw/chroom. € 20,-. Tel. 

06-44560743 Bilthoven

Mini TV zeer klein voor in 

caravan zwart/wit, 220volt. 

€ 10,-. Tel. 06-44560743 

Bilthoven

Radio/cassette CD bovenla-

der 2 x losse boxen, zwart 

220volt. € 15,-. Tel. 06- 

44560743 Bilthoven 

Blankhouten kapstok nieuw 

in doos moet nog worden 

gemonteerd. € 7,50 Tel. 06- 

44560743 Bilthoven

Laat u verrassen door onze 

TASSEN, keuze uit ruim 800 

modellen bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

10 stuks vriesdroge Fairtrade 

(gemalen) koffiepakken van 1 

pond (500 gram) t.h.t. 15-01-

2015, geschikt voor auto-

maat. € 0,99 per stuk. Tel. 

06-44560743 Bilthoven

3000 plastic bekers 30 sta-

ven van 100 stuks in één 

doos voor € 0,01 per stuk 

of in één koop € 29,50 Tel. 

06-44560743 Bilthoven

Modem/router voor ADSL, 

WIFI en digitale telefonie. 

Merk en type: Zyxel dual 

WAN ADSL2+VoIP IAD 

P-2612HW series. Prijs 

€ 39,-. Tel. 0346-211678 of 

06-30654159

2x gebruikte Samsonite kof-

fers groot model kleur antra-

ciet in één koop € 29,00 

evt. per stuk € 20,-. Tel. 

06-44560743 Bilthoven

Prachtige puntgave spiegel 

met houten lijst, afm. hoog 95 

cm. en breed met lijst 37 cm, 

lijst breed 5cm. € 30,-. Tel. 

030-2205540

De bij ons in voorraad zijnde 

LUXAFLEX rolgordijnen en 

horizontale jaloezieën voor 

1/3 van de laagste prijsklas-

se C. G.v.Woudenberg B.V. 

Dorpsweg 76-78, Maartensdijk

Diaprojector. € 50,-. 

Projectortafel. € 10,-. 

Projectorscherm. € 15,-. Tel. 

06-13543147

3 fotoalbums van het konings-

huis. € 25,-. Z.g.a.n. porte-

monnee jaren 50. € 12,50. 

Kleine asbak `Manneke Pis`. 

€ 7,50. Tel. 06-44420668

Centrifuge `AEG`. € 20,-. 

Sneeuwkettingen 175/65x14 

+ omliggende maten, serie 

S2. € 10,-. Tel. 035-5771462

I.z.g.st. zwart ijzeren 2 pers. 

ledikant met lattenbodem 

14x200. € 50,-. Tel. 0346-

214065 of 06-29506849

KOFFERS en nog eens koffers 

bij Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Antiek hangkastje met gla-

zen ruitjes in deurtjes en zij-

kantjes, puntgaaf en mooi 

bewerkt, hoog 65 cm. en 

breed 64 cm. € 35,-. tel. 030-

2205540

TAPIJT en Vinyl nu heel voor-

delig bij. C.G.v.Woudenberg 

B.V. Dorpsweg 76-78, 

Maartensdijk

`Stihl` BLADBLAZERS 

vanaf € 99,-. LMB van 

Ginkel, Dorpsweg 47a in 

Maartensdijk

Jerrycans 25 liter voor div. 

doeleinde. € 5,- per stuk. Tel. 

0346-214084

Eiken staande schemerlamp 

met blaaskap. Alleen een 

drukschakelaar en snoer aan 

te zetten. € 25,-. Tel. 0346-

214084

Partij knikkers van C1000, 

zien er nog netjes uit. € 7,50. 

Tel. 0346-214084

Activiteiten

BINGO reisje 12 november. 

Luxe busreis, Herfsttocht & 

stamppot. € 37,50. Opstappen 

in De Bilt en Maartensdijk. 

Informatie: tel.0346-212288 

OF 06-53853557

Personeel gevraagd

Enthousiaste en flexibele 

SCHOONMAAK-

M E D E W E R K ( S T ) E R S 

gezocht. Voor een object in 

regio De Bilt zoeken wij voor 

in de ochtend- en/of avond-

uren medewerk(st)ers. Meer 

info of direct reageren? www.

my-cleaningservice.nl/vaca-

ture of info@my-cleaningser-

vice.nl

HUISHOUDELIJKE hulp 

gezocht voor 2 à 3 uur per 2 

weken in Holl. Rading. Tel. 

06- 12315961

Personeel aangeboden

Spontane vrouw met erva-

ring biedt zich aan voor 

SCHOONMAAK werkzaam-

heden. Alle dagen beschik-

baar. Bel voor meer info 030-

3619159 of 06-84291804.

Diversen

NOVEEN St. Clara. 

Belangrijk: vraag alleen posi-

tieve dingen. Bid 9 dagen het 

wees gegroet bij een bran-

dende kaars, ook als u er geen 

zin in heeft. Vraag 2 dingen 

die vast onmogelijk lijken om 

te worden verhoord en iets dat 
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Hypnose, wat kan je er mee? Afvallen, zelfvertrouwen, 

angst, emoties, roken, en meer. HypnoToGo.nl met prak-

tijk in Groenekan, is gespecialiseerd in toepassing van 

directe hypnose. Een manier om positieve veranderingen in 

je leven te brengen. Anders gezegd, je wilt dat het onder-

bewustzijn gaat doen wat het bewustzijn (verstand) wil (bv 

afvallen). BATC gediplomeerd en aangesloten bij HVNL en 

International Hypnotherapist Register. Tel. 0619786520.

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Het juiste adres voor ontwerp, aanleg, onderhoud en renovatie

van uw tuin. Voor meer informatie kunt u bellen naar 

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06- 50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 

tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 

in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 

tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl

Tel. 0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. HERFSTTIJD: Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

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

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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

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

06-54967985

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

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteu-

ning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. 

www.MPGcoaching.nl 

Tuinservice van Vliet tel. 06-54751296 Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Het plantseizoen begint weer; vele maten 

en soorten van coniferen, taxus laulier, rododendrons etc. 

Fruit en sierbomen. Oriënteer u vrijblijvend ook m.b.t. snoei- 

zaag- straat- of welk soort van tuinwerk ook.

Te huur/te koop bedrijfsruimte aan de Industrieweg 

Maartensdijk 200m2 en 400m2. Tel. 06-54623282

Cursussen/ trainingen

Heb je nog nooit achter een naaimachine gezeten! De 

droomzolder in Bilthoven start medio november met work-

shops voor beginners waar je de basisvaardigheden van het 

naaien leert. Leuke woon accessoires en eenvoudige kleding 

maken. Kosten zijn € 39,95 en de cursus beslaat 3 dagdelen à 

2 uur. Dedroomzolder@outlook.com. Tel. 06-43825128

Zie pag. 6 voor de Mens De Bilt cursussen

u heel erg ter harte gaat. Laat 

de 9e dag de kaars geheel 

opbranden en publiceer dit 

bericht. U krijgt wat u vroeg. 

Alex

Wie wil 1 of 2 dagen per week 

op mijn vrolijke HOND pas-

sen? Hij kan niet lang alleen 

zijn. Hij is lief voor kinde-

ren en andere dieren. Tel. 

06-30147306

Tijd voor een nieuw kapsel! 

Kom eens naar BETTY’S 

CORNER! Elke woensdag en 

vrijdag bij “ Kapper Hans” in 

Maartensdijk. Bel voor een 

afspraak: 06-33722022. Zorg 

voor uw haar!

Ervaren GASTOUDER 

Westbroek heeft nog plaats 

voor een aantal kindjes, op de 

ma, di&do-dag, leeftijd 0-4 

jaar. Voor meer vrijblijvende 

info: 06-53510824

Dinsdag nog steeds 

SENIORENDAG bij kap-

per Hans, Maertensplein 26, 

Maartensdijk. Knippen € 10,-

PIANO en compositie les 

voor iedereen op maat, ook bij 

jou thuis. Tel. 06-19996757

http://lerenpianospelen.word-

press.com

Klok kapot? Vraag vrijblij-

vend prijs op! Juwelier Poot 

UURWERKMAKER. Tel. 

0346 212120 ( v.d. Top 

NOVEEN St. Clara. 

Belangrijk: vraag alleen posi-

tieve dingen. Bid 9 dagen het 

weesgegroet bij een branden-

de kaars, ook als u er geen zin 

in heeft. Vraag 2 dingen die 

vast onmogelijk lijken om te 

worden verhoord en iets dat 

u heel erg ter harte gaat. Laat 

de 9e dag de kaars geheel 

opbranden en publiceer dit 

bericht. U krijgt wat u vroeg. 

PM

Auto ACCU'S v.a. € 54,95 

montage € 7,50 Draaiweg 

52 Utrecht tel. 030-2734157 

www.accushop.nl

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  ....................................................

Boer-Gondische markt bij 
Landwinkel De Hooierij

Op zaterdag 1 november organiseert Landwinkel De Hooierij weer een Boer-

Gondische markt op het erf bij Landwinkel. De markt is van 11.00 tot 18.00 

uur.	De	 ideale	plek	voor	ijnproevers	en	bewuste	eters	om	te	vertoeven,	 te	
proeven, kennis van voedsel op te doen en te eten en drinken.   

Er is o.a. vers rundvlees van het eigen Bureveldse Blauwe rund en bij slager 

Erica Voordouw kunt u al uw wensen en vragen rondom vlees kwijt.

Restaurant ZEBS uit De Bilt bakt heerlijke gerechten en maakt een creatie 

met varkensvlees. Maar ook veel meer over de lekkerste wijnen en champag-

nes.  Imker van der Linden uit Maartensdijk vertelt alles over bijen en honing. 

Eigen gemaakte Jam van Kitty of taarten van Adelka. Er is een kooktuin voor 

de kinderen en natuurlijk een springkussen. Maar er is nog veel meer te avon-

turen  op zaterdag. De toegang is gratis.

Enorme belangstelling 
voor energiescan

Al meer dan honderd eigenaar-bewoners in De Bilt hebben zich aangemeld 

voor een energiescan van hun woning. Die kregen ze onlangs aangeboden door 

de gemeente en energiecoöperatie BENG! Voor de sterk gereduceerde prijs ont-

vangen de deelnemers een adviesrapport over kansrijke besparingsmaatregelen 

en de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen.

Bij BENG! zijn ze zelf ook verrast door de overweldigende belangstelling om 

van dit aanbod gebruik 

te maken. Toch is het 

voor eigenaren van 

een woning, die vóór 

1976 gebouwd is, nog 

steeds mogelijk om 

de energiescan aan te 

vragen via de website 

van BENG! (www.

beng2030.nl). Wel is 

het aantal uit te bren-

gen adviezen beperkt, 

dus het is zaak om snel 

te reageren.
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advertentie

30 minuten itness voor vrouwen 

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

FC De Bilt verliest van CSW 
Op zaterdag 25 oktober trad promovendus FC De Bilt aan tegen degradant CSW. De wedstrijd 

stond onder leiding van scheidsrechter Laurance van Rijn die op zijn twitteraccount meldde 

dat hij benieuwd was naar de verhouding tussen deze twee ploegen. Hij hoopte ook op een 

spannende en sportieve wedstrijd. Sportief werd het wel, maar spannend…?

Het regende om 14.00 uur gelukkig 

niet en het 300 koppig publiek kon 

dus kiezen tussen een zitplaats op 

de tribune of een staanplaats langs 

de lijn. FC De Bilt begon op zich 

heel aardig, maar een echte kans 

werd niet gecreëerd. 

CSW kwam steeds beter in de wed-

strijd en liet zien dat hun ervaring in 

de eerste klasse goed van pas kwam, 

maar voor rust was ook CSW eigen-

lijk ook niet echt gevaarlijk en als 

het een beetje dreigend werd, dan 

stond Ricardo Pouw zijn mannetje 

onder de Biltse lat. Tien minuten 

voor rust werd Bobby Reyerse na 

een mooie solo op 20 meter van het 

doel onreglementair gevloerd en 

mocht Erwin Korthals een vrije bal 

nemen. Hij plaatste de bal mooi in 

de hoek, maar met te weinig snel-

heid, waardoor het een prooi werd 

voor de doelman van CSW.

Kort na rust brak Jan van den Dijs-

sel goed door, maar zijn actie lever-

de niet meer op dan een corner. Ook 

Tom Karst kwam enkele keren in 

de buurt van een kans, maar verder 

gebeurde er voor het doel van CSW 

niets bijzonders. CSW nam het ini-

tiatief weer in handen en uit een 

van hun mooie aanvallen scoorde 

de spits een goed doelpunt en met 

nog ongeveer 20 minuten te spelen 

stond het 0-1. FC De Bilt probeerde 

door hard werken de boel te keren, 

maar het lukte gewoonweg niet. 

CSW scoorde vlak voor tijd uit 

een scrimmage ook nog de 0-2 en 

daarna was het goed dat de prima 

leidende scheidsrechter niet veel 

blessuretijd meer bijtrok. Om de 

troosteloosheid wat meer te bena-

drukken ging het na het laatste luit-
signaal ook nog regenen.

Volgende week staat de uitwedstrijd 

tegen Aalsmeer op het programma.

SVM met de weer herstelde aan-

voerder Diederik Hafkemeier in de 

ploeg liet de eerste 10 minuten met 

goed combinatiespel al zien dat de 

drie punten in Maartensdijk moes-

ten blijven. VVJ beperkte zich tot 

stug verdedigen met af en toe een 

klein speldenprikje. De thuisclub 

verzuimde de grote ruimte ade-

quaat te benutten. SVM bleef wan-

hopig op zoek naar de verlossende 

voorsprong, maar bereikte met een 

onbevredigend gevoel de rust met 

de brilstand 0 - 0. 

SVM ging na de thee direct (weer) 

op jacht naar de voorsprong. In de 

50 minuut was er een snelle com-

binatie en de goed doorzettende  

Mike Boshuis bracht de verdiende 

1-0 voorsprong op het scorebord. 

VVJ probeerde het wel maar maak-

te geen sterkte indruk. SVM com-

bineerde goed, maar bleef in een te 

laag tempo voetballen. Dat de 2-0 

op het scorebord kwam was te dan-

ken aan een eigen doelpunt door 

een van de in het nauw gedreven 

VVJ- verdedigers. SVM was zeker 

van de winst en blijft daardoor goed 

meedoen in de strijd om de boven-

ste plaatsen. SVM 2 slaagt er niet 

in om te winnen en verloor met 6-3 

van het Utrechtse Hercules. Aan-

staande zaterdag speelt SVM 1 uit 

tegen en in Austerlitz aan de Oude 

Postweg 31. 

Salvodames onderuit 
tegen Keizer Otto

Zaterdag 25 oktober moest Salvo op bezoek

bij tegenstander Keizer Otto in Naarden.

Het werd een onaangename middag voor Salvo

met een kansloze nederlaag en 4-0 als gevolg. 

Salvo reisde af naar Naarden zonder basisspeelsters Anique Diepeveen 

en Carine de Ridder. De spelverdeling werd overgenomen door Anneke 

Hansen en de diagonaalpositie door Jonne Rigter. De eerste set ging tot 

halverwege de set gelijk op. Daarna trok Keizer Otto het initiatief naar 

zich toe. Salvo kon hier niets tegenover zetten en verloor kansloos met 

25-16. In de tweede set tapte Salvo uit een ander vaatje. Er werd ge-

varieerd aangevallen en ook verdedigend liep het goed. Met een linke 
voorsprong leek Salvo op winst van de tweede set af te stevenen. He-

laas stokte aan het einde van de set het ritme en konden de dames niet 

doordrukken naar de setwinst waardoor ook de tweede set naar Keizer 

Otto ging met 26-24. Deze klap kwam Salvo niet meer te boven. Gedu-

rende de rest van de wedstrijd voerde Keizer Otto de boventoon en ging 

steeds beter en gemotiveerder spelen. Salvo daarentegen was vooral 

in gevecht met zichzelf en wist de tegenstander niets meer in de weg 

te leggen. De derde en vierde set kon Salvo het verschil dan ook niet 

maken. De sets gingen verloren met resp. 25-13 en 25-17. Een forse 

nederlaag met 4-0. Op 1 november spelen de dames in De Vierstee om 

15.15 uur tegen VC Allvo uit Almere. 

Brandenburg
wint na strafworpen 

De heren van Brandenburg speelden afgelopen zaterdag wederom te-

gen Aqua Novio uit Nijmegen, maar nu voor de beker. Een spannende 

wedstrijd waarbij Brandenburg in de 1e periode met 3-2 voor kwam, 

maar vervolgens 4 minuten met een man minder moest spelen door een 

uitsluiting van Gilles van de Beek. De gasten wisten 3 keer te scoren 

in deze 4 minuten waardoor de ploeg uit Bilthoven halverwege de 2e 

periode tegen een 3-5 achterstand aan keek. 

Maar eenmaal weer compleet nam Brandenburg snel weer het heft in 

handen en kwam op een 7-5 voorspring halverwege de wedstrijd onder 

meer door 2 benutte strafworpen van Olaf Bakker. Tot halverwege de 

4e periode bleef de Biltse ploeg de voorsprong behouden maar de gas-

ten kwamen toch nog langszij, waarna strafworpen de beslissing moes-

ten brengen. 

Brandenburg miste er maar 1 en 

Aqua Novio zag 2 strafworpen 

gestopt worden waardoor Bran-

denbrug de strafworpenserie won 

met 4-2 en dus door gaat naar de 

volgende ronde.

Volgende week wordt de compe-

titie herstart met een uitwedstrijd 

tegen ’t Y in Amsterdam.

Van Woudenberg 
breidt sponsoring uit

Het reclamebord heeft een mooie positie ingenomen langs het  

hoofdveld van Tweemaal Zes. 

Zaterdagochtend vroeg is de eigenaar van Autobedrijf van Woudenberg, 

de heer Dick van Essen, in de bloemetjes gezet door korfbalvereniging 

Tweemaal Zes. Het bedrijf is al vele jaren een trouwe adverteerder bij 

TZ. Afgelopen zomer is de vereniging een nieuw uitgebreider sponsor-

contract voor een periode van drie jaar overeengekomen. 

Na de nederlaag in Tilburg waren 

de dames van Voordaan toe aan een 

overwinning, maar toch gingen ze 

met 0-1 achterstand de rust in. Snel 

na de rust kwam de gelijkmaker en 

waren de teams aan elkaar gewaagd. 

Alleen in de laatste secondes van de 

wedstrijd wist HIC een strafcorner 

te forceren die knap gestopt werd, 

wat alleen tot een tweede strafcor-

ner leidde die HIC benutte voor hun 

overwinning op Voordaan: 1-2. 

De heren van Voordaan wisten 

weer alle punten mee naar huis 

te nemen, nu van Rood-Wit 3-4.  

Met veel energie stortten de dames 

zich in de wedstrijd. (foto: Guido 

van der Burg)

Dames Voordaan pakken geen winst

Goed veldspel tegen VVJ

Na vele jaren opnieuw een wedstrijd SVM – VVJ. (foto Nanne de Vries)
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DAN ZIT JE GOED!

Hilversum (Havenkwartier)
Verlengde Zuiderloswal 8a • 1216 BX Hilversum • tel.: 088-6220220

www.easysit.nl

Dé zitspecialist van Nederland!

GRATIS
PARKEREN

KOFFIE STAAT
VOOR U KLAAR

GRATIS
TAXISERVICE

GRATIS 
PROEFZITTEN

OP MAAT
GEMAAKT

HOLLANDS
PRODUCT

P

LEEFTIJDS
KORTING!*

WOENSDAG

29
OKTOBER

10.00 - 17.30 uur

DONDERDAG

30
OKTOBER

10.00 - 17.30 uur

VRIJDAG

31
OKTOBER

10.00 - 17.30 uur

ZATERDAG

1
NOVEMBER

10.00 - 17.00 uur

*Niet geldig i.c.m. andere acties. Deze actie geldt voor de gehele Easy Sit collectie, met uitzondering van Stressless. 

Actie wegens succes verlengd!

€5,- korting 

per levensjaar 

bij aankoop van een Easy Sit!

Eerste Fairtrade Kerk
Afgelopen zondag ontving de Immanuëlkerk in De Bilt als eerste kerk in de gemeente 

De Bilt de titel Fairtrade Kerk. De titel werd toegekend door een jury onder 

leiding van burgemeester Arjen Gerritsen. 

De jury was vol lof over het feit dat de 

kerk al jarenlang fairtrade kofie en 
thee gebruikt en dat zij voortdurend 

probeert dat met andere producten uit 

te breiden. Ook was de jury enthousi-

ast over de originele diensten en acti-

viteiten die de kerk organiseert in het 

kader van eerlijke handel en waarbij 

zij ook de kinderen betrekt. 

Dienst

Het bij de titel behorende bord met 

de vermelding ‘Fairtrade Kerk’ werd 

tijdens een speciale dienst door de 

burgemeester overhandigd aan Yt-

zen Renema, de voorzitter van de 

kerkenraad. In zijn toespraak on-

derstreepte Gerritsen de woorden 

van voorganger ds. Gert Landman. 

Die benadrukte tijdens zijn verkon-

diging dat het bij Fairtrade niet gaat 

om neerbuigende liefdadigheid, 

maar om een volwaardige relatie: 

geven en ontvangen in evenwicht. 

Navolging

De Biltse Fairtrade werkgroep 

hoopt dat het voorbeeld van de 

Immanuëlkerk ook door andere 

kerken in de gemeente zal worden 

nagevolgd. Daarnaast verwacht 

de werkgroep dat binnenkort, 

na de eerder bekroonde Juliana-

school, een tweede school voor 

de titel Fairtrade School in aan-

merking komt.

(Henk Zandvliet)

Ook de jeugd is trots op de titel.

Help de natuur 
een handje

Elk jaar wordt op de eerste zaterdag van november de Landelijke 

Natuurwerkdag georganiseerd. Ook Staatsbosbeheer doet mee en 

nodigt van harte uit om te komen helpen op een unieke locatie, 

nabij Utrecht, Fort Ruigenhoek,  gelegen te Groenekan.

Het fort is in 1870 gebouwd en 

maakt onderdeel uit van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. De natuur 

rondom dit fort heeft zich op een 

bijzondere wijze ontwikkeld, mede 

door de beperkte toegankelijkheid 

voor bezoekers. Er leven daardoor 

ook een aantal bijzondere plant- en 

diersoorten, zoals de ijsvogel, das 

en grijze zandbij. 

Werkzaamheden

De Natuurwerkdag biedt de kans 

om mee te helpen in het onderhoud 

van de natuur rondom Fort Rui-

genhoek. Werkzaamheden zijn o.a. 

hooien en afvoeren van maaisel, es-

doorns en eiken zagen, verwijderen 

van ongewenste vegetatie. In West-

broek kunnen mensen aan de slag 

bij de Moeras- en Stinzenplanten-

tuin. En dit jaar zijn er ook speciale 

gezinslocaties. Zowel in De Bilt op 

landgoed Beerschoten als in Groe-

nekan op fort Ruigenhoek is er van 

alles te doen voor klein en groot. 

Voor de kinderen zijn er daarnaast 

speciale activiteiten georganiseerd. 

In Groenekan is er een leuke speur-

tocht op het fort onder leiding van 

de boswachter. Op landgoed Beer-

schoten in De Bilt kunnen alle 

kinderen hun eigen ketting, dier of 

kunstwerk van materialen uit het 

bos maken.

Aanmelden

De Natuurwerkdag is op zaterdag 

1 november van 9.30 tot 15.30 uur. 

Staatsbosbeheer zorgt voor kofie, 
thee en soep. Lunch zelf meene-

men. Gereedschap en werkhand-

schoenen zijn aanwezig. Denk wel 

aan stevig (waterdicht) schoeisel 

en evt. regenkleding. Ook kinderen 

jonger dan 12 jaar zijn welkom on-

der begeleiding van ouders. Vooraf 

aanmelden s.v.p. kan op www.

natuurwerkdag.nl en zoek op tref-

woord: ‘ruigenhoek’.

Zingende Wieken
Op vrijdagavond 14 november wordt wederom een beneietconcert gegeven ten bate van de 
historische Korenmolen Geesina te Groenekan. Het concert wordt ook dit keer gegeven in

het atelier van de familie Verholt aan de Groenekanseweg 126 en begint om 20.00 uur. 

In de derde alevering van de Mo-

lenconcerten voor Geesina staat 

de componist Robert Schumann 

centraal. Zijn liederen vormen 

de rode draad door een muzikaal 

programma over de vele gezich-

ten van de liefde. Zes paar goed 

getrainde stembanden, een virtu-

oos bespeelde piano, de warme 

klank van een cello en ludiek ge-

serveerde info-hapjes zetten bij 

het publiek lachspieren én tranen-

klieren op gang.  

Vocalisten en 

musici treden be-

langeloos op; de 

opbrengsten van 

de avond zijn 

geheel bestemd 

voor het onder-

houd van de mo-

len.Kaarten zijn 

vanaf 1 november 

te bestellen/ver-

krijgen bij Ineke 

de Boorder via 

inekedeboorder@ 

hotmail.com of 

tel. 0346 2111845

(Peter Paternotte)

Een bevriende 

sportvlieger 

maakte van boven 

een foto van de 

molen in bedrijf.

Vogelweek bij GroenRijk
Van 27 oktober tot 2 november a.s. wordt bij Groenrijk Hollandsche 

Rading voor het eerst de themaweek ‘Vogels in je tuin’ georganiseerd 

in samenwerking met de vogelbescherming. De hele week vinden er 

activiteiten plaats in het teken van de tuinvogel. De herfst is aange-

broken en veel vogelsoorten bereiden zich voor op hun trek naar het 

zuiden. Andere soorten blijven hier en kunnen uw steun deze winter 

goed gebruiken.

Op zaterdag 1 november is een tuinvogelconsulent van de vogelbe-

scherming bij Groenrijk aanwezig om uw vragen te beantwoorden. De 

hele week kunnen deskundigen van Groenrijk u vertellen hoe u uw 

tuin vogelvriendelijk kunt maken. En een lijst met planten die vogels 

aantrekken ligt voor u klaar. Bij aankoop van vogelproducten ontvangt 

u een leuk cadeautje. En voor de kinderen is er op zaterdag 1 november 

een workshop nestkastje bouwen. U kunt uw kind gratis aanmelden bij 

de kassa, doe dit zo snel mogelijk want vol=vol.

Wandelen over Houdringe
Het Utrechts Landschap organiseert op zondag 2 november een wan-

delexcursie over Landgoed Houdringe. Houdringe bestaat voorname-

lijk uit bos en open grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een 

doorsnede van meer dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 jaar oud. 

Huize Houdringe is in 1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels 

in de Engelse landschapstijl en deels in de Franse barokstijl aangelegd.

 

Start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 te De 

Bilt; voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek linksaf. 

De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.

Vertrektijd 14.00 uur. Vooraf aan-

melden is niet nodig en deelname 

is gratis.

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Openingstijden 
Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur
Vrijdag 11.30 - 21.30 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

LEKKER ETEN 
VOOR DE DURE

DECEMBERMAAND

Alle meeneem
menu’s of 
plateservice 7,25

Friet kapsalon of 

Friet döner 6,95
Hamburger of 
kipburger 
speciaal 

3,00

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Zaterdag 1 november gesloten ivm personeelsuitje

Woe.
29-10

Klassieke hazenpeper, rode kool, 
puree en stoofpeer

of
Papegaaienvis filet met  

basilicum saus

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
30-10
Vrij.

31-10
Woe.
05-10

Elzasser zuurkoolschotel,
casselerrib en bratwürst

of
Zalmfilet gevuld met

kruidenkaas in bladerdeeg

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
06-10
Vrij.

07-10


