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WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Coaching van trauma naar 

rust & focus met Familie- en

Organisaie Opstellingen

Groenekan   > <   06-22797882

Ariaan.nu 

030-2252549, De Hooghlaan 2F

Begeleid itnessen 
na kanker!

Over 7 weken
is het alweer kerst

De nieuwe kaartcollecties
zijn binnen. Bestel ze tijdig.

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

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

Tijdens deze inloopavond kon het 

ontwerpbestemmingsplan worden 

bekeken en konden er vragen wor-

den gesteld aan de medewerkers 

van de gemeente. Aanleiding voor 

het opstellen van het ontwerpbe-

stemmingsplan De Leijen Zuid zijn 

de nieuwbouwplannen van Woon-

stichting SSW en Antroz voor 

het Leendert Meeshuis (met 110 

zorgeenheden en 10 sociale huur- 

woningen) en de door de Scholtens 

Groep gewenste ontwikkeling van 

12 grondgebonden koopwoningen. 

Om deze ontwikkeling mogelijk te 

maken is een nieuw bestemmings-

plan nodig. 

Plangebied 

Het plangebied De Leijen Zuid ligt 

ten noordwesten van Bilthoven. 

Het gebied wordt begrensd door 

de spoorlijn Utrecht – Amersfoort, 

het J.J.P. Oudkwartier, de Berlage-

laan en de bebouwing van de wijk 

De Leijen en het bosgebied.Van 

donderdag 24 oktober tot en met 

woensdag 4 december 2013 ligt 

het ontwerpbestemmingsplan De 

Leijen Zuid ter inzage op het ge-

meentehuis aan de Soestdijkseweg 

Zuid 173 te Bilthoven. Men kan  

hierop mondeling of schriftelijk  

reageren door een zienswijze in 

te dienen gedurende deze periode. 

Alle ingediende zienswijzen maken 

deel uit van het door de gemeen-

teraad te nemen besluit tot vast-

stelling van het bestemmingsplan. 

[HvdB] 

Inloopavond De Leijen Zuid 
De gemeente De Bilt heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw ontwerpbestemmingsplan 

voor De Leijen Zuid. Om inwoners te informeren over de stand van zaken en de vervolgprocedure 

werd op 29 oktober een inloopavond op gemeentehuis Jagtlust georganiseerd.

Belangstellenden konden kennis nemen van het ontwerpbestemmingsplan 

De Leijen Zuid. De informatieavond werd matig bezocht.

De realisatie van bedrijvenpark La-

renstein is in volle gang. Dit jaar 

openen weer verschillende bedrij-

ven hun deuren op het bedrijven-

park. Om de verkeersafwikkeling 

goed te laten verlopen is een ro-

tonde aangelegd op de kruising van 

de Biltse Rading met de Groene-

kanseweg. Voor de inpassing en de 

vormgeving van de rotonde is veel 

onderzoek gedaan en zijn diverse 

ontwerpen uitgewerkt. 

Aangepast

Oplevering vond in eerste instantie 

op 20 september plaats. Twee weken 

later werd besloten tot nog een aan-

passing van de rijbaan op de Biltse 

Rading richting de nieuwe rotonde. 

De aannemer veranderde de ‘knik’ 

die in de middengeleider op de rij-

baan zit. Het oorspronkelijke ont-

werp bleek in de praktijk te scherp 

en er was onvoldoende manoeu-

vreerruimte voor vrachtverkeer. De 

verkeerssituatie werd met deze aan-

passing veiliger gemaakt. [HvdB]

Opening rotonde Biltse Rading 
Wethouder Arie-Jan Ditewig opende woensdag 30 oktober uur op feestelijke wijze

de nieuwe rotonde aan de Biltse Rading - Groenekanseweg. 

Met een kruiwagen ging de champagne richting de nieuwe rotonde voor 

een toast. 

Snoeproute opgesierd
door Henk van de Bunt

De snoeproute is de loop- en ietsroute van de scholen 
De Werkplaats en Het Nieuwe Lyceum naar de Plus 

(supermarkt). Langs de Snoeproute zijn nieuwe 

prullenbakken geplaatst. Vrijdag 1 november zijn deze 

prullenbakken feestelijk in gebruik genomen. 

De plaatsing van de nieuwe prullenbakken is mogelijk gemaakt door 

verschillende partners: De Werkplaats, Het Nieuwe Lyceum, wijkraad 

De Leijen, supermarkt Plus, BIGA en de gemeente hebben allen een 

prullenbak gesponsord. Met alle partners aanwezig werden de prullen-

bakken ‘oficieel in gebruik’ genomen. Dit moment vormde gelijk ook 
de aftrap voor de eerste actie van het project Snoeproute. In de week 

van 4 t/m 8 november gaan leerlingen van beide scholen in groepjes 

zwerfafval opruimen in de wijk.

Snoeproute

Deze actie is onderdeel van de aanpak ‘Snoeproute Het Nieuwe Ly-

ceum/ De Werkplaats naar de Plus’. De scholen, de gemeente en de 

wijkraad willen door middel van deze actie er voor zorgen dat er min-

der zwerfafval op en in de omgeving van het ietspad van de scholen 
naar de Plus in de wijk De Leijen achterblijft. 

Terecht applaus voor HNL-leerling Aimane Oudra van wethouder Bert 

Kamminga, nadat zij gezamenlijk één van de nieuwe prullenbakken 

hebben onthuld.

De SP is van mening dat de gemeente eerst in eigen vlees moet 
snijden voordat bezuinigingen bij de burgers worden gelegd. 
Het communicatiebudget kan bijvoorbeeld best wat minder. De SP 
voegt de daad bij het woord en daarom heeft de raadsfractie van 
de SP niet meegewerkt aan een dure pagina in de Biltsche Courant. 
De SP is van mening dat lokale kranten, die blijk geven van een 
onafhankelijke kritische blik, onze steun 
verdienen en ook hier voegt de SP de 
daad bij het woord met deze 
advertentie in De Vierklank.

De SP, niet kletsen maar daden!”

advertentie

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra - gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

Verf & Behang

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

Lees alles over de nieuwe
bibliotheek op pagina 11 t/m 14



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

10/11 • 10.30u - Ds. P.L. Wansink

Pr. Gem. Zuiderkapel

10/11 • 9.30u - Prop. G. van den Berg
10/11 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

10/11 • 10.30u - Dr. M. v.d. Boom

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

10/11 • 10.00u - Dhr. Arthur Jackson

R.K. Kerk O.L. Vrouw

10/11 • 10.30u - Ds. K. Vos- Butijn 

en Mevr. A. Santer

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

10/11 • 10.15u - Ds. W. Scherff
10/11 • 17.00u - Ds. R. ter Beek

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

10/11 • 10.00u - Ds. H. de Leede
10/11 • 19.00u - Ds. W. de Bruin

Pr. Gem. Immanuelkerk

10/11 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk

10/11 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

10/11 • 10.30u - Priester H. Eppink

Volle Evangelie Gemeente

10/11 • 10.00u - Dhr. Gordon van Veelen 

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

10/11 • 10.30u - Dr. J. van Amersfoort

PKN - Herv. Kerk

10/11 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij
10/11 • 18.30u - Ds. J. Brouwer

Herst. Herv. Kerk

10/11 • 10.30 - Ds. L. Groeneberg
10/11 • 18.00 - Ds. J.L. Scheurders

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

10/11 • 11.00u - Ds. C. ’t Lam

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

10/11 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer
10/11 • 18.30u - Ds. J.F. Schuitemaker

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

10/11 • 10.00 en 18.30u -  
Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

10/11 • 9.30u - Ds. C. ’t Lam

St. Maartenskerk

9/11 • 19.00u - Pastor Frans Zwarts
10/11 • 10.30u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

10/11 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

10/11 • 10.00u - Ds. H.J. van der Veen
10/11 • 18.30u - Ds. D.C. Floor 
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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

Concert in Schutsmantel 

Op zondag 10 november vindt om 
15.00 uur in Schutsmantel, Grego-
riuslaan 35 te Bilthoven een con-
cert plaats dat in nauwe samenwer-
king met Stichting Muziek In Huis 
wordt georganiseerd. Het ensem-
ble Tre Sorelle, bestaande uit 
Ingrid Nugteren - sopraan, Carlijn 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

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

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

 Je wandelt naar de maan,

 naar de zon,

 naar de sterren en naar mijn hart.

 Je hand heb ik zachtjes los moeten laten.

Verdrietig, maar vol bewondering voor haar kracht, hebben wij 

afscheid moeten nemen van mijn lieve zorgzame vrouw, moeder, 

schoonmoeder en onze oma

Hildegard Anna Lina Brummel-Gienger
-Hilde-

* Tilburg, 26 juni 1932  † Utrecht, 3 november 2013

Tymen Brummel

Lineke en Mark

 Rick

 Daphne

Willem Alexanderplantsoen 45

3738 DJ   Maartensdijk

Hilde is overgebracht naar het rouwcentrum aan de Groenekanseweg 24b 

te  Groenekan, waar wij in besloten kring van haar afscheid nemen.

De plechtigheid voorafgaand aan haar crematie zal worden gehouden 

op zaterdag 9 november a.s. om 15.30 uur in de aula van crematorium 

Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na aloop ontmoeten wij elkaar in de ontvangkamer van het 
crematorium waar gelegenheid is tot condoleren.

Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft, 

laten wij u weten dat is overleden onze moeder, 

schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Johanna Kramer - Kant
Jopie

weduwe van Elbert Kramer

* Maartensdijk, 9 april 1931 † Maartensdijk, 30 oktober 2013

 Elly en Herman †

  Mirjam en Leon, Finn, Mikki

  Daniël en Paula, Lisa, Elin

 Arris en Sietske

  Margot

 Wilma en Jacob

  Jacob jr. 

  Linda

 Hester en Bert

  Demi

  Thimo

Dijckstate 

Maertensplein 100

3738 GR  Maartensdijk

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op woensdag 6 november 

om 11.00 uur in de Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26 

te Maartensdijk, aansluitend vindt de begrafenis plaats op de  

Algemene Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Na aloop is er nog gelegenheid tot condoleren in Dijckstate.

Oud papier Maartensdijk
Korfbalvereniging “Tweemaal 
Zes” haalt zaterdag 9 november 
oud papier. De papierwagens 
gaan om 9.00 uur rijden. U wordt 
verzocht uw papierkliko of het 
goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Oud papier Groenekan
Zaterdag 9 november haalt het 
Rode Kruis afd. Maartensdijk oud 
papier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. Het papier 
of de papierkliko graag vóór 9.00 
uur aan de weg zetten.

Na een kort ziekbed is, in haar slaap, rustig van ons heengegaan mijn 

geliefde vrouw en onze lieve moeder

Hendrika Clara van Ekris-van de Pol

Hennie

* 12 september 1947 † 4 november 2013 

 te Stoutenburg te Maartensdijk

 Maartensdijk: Gert van Ekris

 Utrecht: Alette 

 Maartensdijk: Teunis

Dorpsweg 71

3738 CB  Maartensdijk

Mijn vrouw en onze moeder is thuis opgebaard.

Gelegenheid tot condoleren aldaar op vrijdag 8 november 

van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

De begrafenis zal plaatsvinden op D.V. zaterdag 9 november om 

12.00 uur op de bijzondere Algemene begraafplaats aan de 

Dierenriem (ingang parkeerplaats sportvelden) te Maartensdijk.

Geen bloemen

Kooijmans - mezzo-sopraan, Ani 
Avramova - piano, zal een gevari-
eerd klassiek programma brengen. 
Het programma duurt één uur, 
zonder pauze. Toegang is gratis. 
Meer informatie over Stichting 
Muziek in Huis, haar musici en de 
volledige concertagenda vindt u 
op www.muziekinhuis.nl of 
www.smih.nl. 
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Burgemeester Arjen Gerritsen ver-

welkomt twee Gasten van de Raad. 

Een Gast van de Raad wordt door 

een of meer raadsleden uitgenodigd 

om een raadsvergadering bij te wo-

nen. Daarbij informeren en begelei-

den zij hun gasten. Jurriaan Kalf is 

uitgenodigd door de VVD-raads-

leden Natasja Steen en Hans Los. 

Bertien Collette uit Maartensdijk 

door Frans Poot, fractievoorzitter 

van D66.

Vragenuur

Ebbe Rost van Tonningen (Be-

ter De Bilt) stelt een aantal vra-

gen over inanciële tekorten bij de 
Omgevingsdienst Regio Utrecht 

(ODRU). Het doel van deze ge-

meenschappelijke regeling is taken 

op het gebied van milieu eficiën-

ter uit te voeren. Wethouder Kam-

minga antwoordt dat de regeling 

door het Rijk is afgedwongen. Het 

nieuwe management van de ODRU 

heeft de opdracht om tekorten tot 

het minimum te beperken, met als 

uitgangspunt nul in 2014. B en W 

verwachten dat de problemen wor-

den opgelost, mits de beide vesti-

gingen van de ODRU volgend jaar 

hun intrek nemen in het provincie-

huis. Hij noemt de enorme druk 

vanuit het Rijk een van de hoofd-

oorzaken van de inanciële proble-

men.

Gebiedsvisie De Bilt West

De raad stemt unaniem in met de 

ruimtelijke visie voor het gebied 

De Bilt West. Op 27 juni verwierp 

de raad het voorstel voor een nieuw 

en sport- en zalencentrum in dit ge-

bied. Omdat dit in de gebiedsvisie 

was opgenomen, werd de vaststel-

ling hiervan toen van de agenda 

afgevoerd. In de voorliggende vi-

sie is de mogelijkheid voor een 

nieuwe topsportaccommodatie op-

genomen. Een amendement, inge-

diend door Johan Slootweg (SGP), 

om die mogelijkheid te schrappen 

kreeg onvoldoende steun van de 

raad. Wel werd een motie van Anne 

de Boer (GroenLinks&PvdA) aan-

genomen om de route van een nog 

te realiseren klompenpad te ver-

leggen in de richting van de Voor-

dorpsedijk, in plaats van de Hooge 

Kampse Plas, om de lora en fauna 
zo min mogelijk te belasten. 

Anne de Boer (GroenLinks&PvdA) 

schetst de situatie van dit kwets-

bare gebied. Het handhaven van de 

groene  buffer tussen Utrecht en De 

Bilt heeft voor zijn fractie de hoog-

ste prioriteit. Christiaan van Nispen 

tot Sevenaer (VVD) stelt dat het 

gaat om een visie. ‘Als het college 

er wat mee wil komt het altijd naar 

de raad.’ Han IJssennagger (Bilts 

Belang) noemt de natuurwaarde 

van het gebied nul komma nul. Hij 

trapt daarmee op de ziel van Henk 

van den Broek (CDA). Die vindt 

als voormalig lid van de Landin-

richtingscommissie Noorderpark 

dat IJssennagger de natuurwaarde 

van het gebied erg bagatelliseert. 

Bilts Belang ziet niet dat het ge-

bied een hoogstaande ecologische 

verbindingszone is en vindt dat de 

visie teveel details bevat. Bilts Be-

lang stemt als enige fractie tegen 

de klompenpadmotie. Ruud Wou-

tersen (D66) steunt die motie wel, 

maar noemt hem overbodig. 

Starterslening

De raad stelde de ‘Verordening 

Starterslening gemeente De Bilt 

2013’ vast. Daarmee ondersteunt 

de gemeente starters bij het kopen 

van hun eerste woning. In het voor-

stel van het college stond dat lening 

uitsluitend van toepassing is voor in 

de gemeente De Bilt woonachtige, 

meerderjarige, verblijfsgerechtigde 

personen, die op het moment van 

de aanvraag minimaal een jaar een 

zelfstandige huurwoning bewonen, 

blijkend uit zowel de GBA als uit 

een door aanvrager te overleggen 

schriftelijk huurcontract. Door een 

raadsbreed aangenomen amende-

ment wordt dit gewijzigd in: meer-

derjarige, verblijfsgerechtigde per-

sonen die op het moment van de 

aanvraag minimaal een jaar woon-

achtig zijn in de gemeente De Bilt, 

blijkend uit de GBA. Wethouder 

Ditewig steunt het amendement.

Hamerslag

Bij hamerslag stelt de raad de vol-

gende agendapunten vast: Veror-

dening op raadscommissies 2013, 

Benoeming accountant Aanbeste-

ding Accountantscontrole, Ophef-

fen geheimhouding Toelichting 

onderhandelingsresultaat Beuken-

burg, raadscommissie 11 december 

2008, Vaststellen Uitgangspunten 

transitiearrangementen jeugdzorg, 

Rapport Rekenkamercommissie 

stand van zaken decentralisaties en 

Verzamelvoorstel begrotingswijzi-

gingen.

Uit de gemeenteraad van 31 oktober
door Guus Geebel

v.l.n.r. Hans Los, Jurriaan Kalf, Natasja Steen, Bertien Collette en Frans Poot.

Het resultaat van de handtekenin-

genactie onder de Biltse bevolking 

geeft duidelijk aan dat er behoefte 

is aan een zwembad in de gemeen-

te. Om de mogelijkheden daarvoor 

te onderzoeken nam de gemeente-

raad op 31 oktober een motie aan 

die door alle fracties was ingediend. 

B en W worden daarin verzocht de 

kosten van het huidige zwembad in 

hun totaliteit in kaart te brengen. 

Gevraagd wordt het plan Branden-

burg 2.0 en een 8-banenvariant na-

der te onderzoeken, door te rekenen 

en te toetsen op haalbaarheid en 

ook de kosten van amoveren van 

het zwembad, inclusief afvloeien 

personeel en overheadskosten in 

het onderzoek mee te nemen. De 

gemeenteraad verzoekt het college 

de uitkomsten van het onderzoek in 

de raadsvergadering van 19 decem-

ber voor te leggen. [GG]

Wethouder Herman Mittendorff: 

‘We voeren de motie uit.’ 

Onderzoek naar mogelijkheden zwembad Familiebedrijf
met passie voor dieren

Johanna van Nieuwstadt-van Hooff vertelt in haar lezing 

op dinsdag 19 november a.s. om 20.00 uur

in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk over het

wel en wee van een bijzonder familiebedrijf. 

Op 30 maart 1913 openden Johan en Marie Burgers-Erwig het eerste 

particuliere dierenpark van Nederland in ’s Heerenberg, tien jaar later 

verhuist de familie het park naar Arnhem. In de bewondering voor de 

natuur hebben vier generaties Burgers-van Hooff gestreefd naar een die-

renpark met ruime verblijven die zoveel mogelijk overeenkomen met 

de oorspronkelijke leefgebieden. In deze ‘ecodisplays’ kunnen dieren 

en planten in een sociaal verband samenleven. Doordat de bezoekers 

de dieren in hun natuurlijk gedrag beleven worden zij zich beter bewust 

van het belang van het behoud van de diversiteit van natuur en milieu.

Johanna en Geert van Nieuwstadt-van Hooff vormden samen de redac-

tie van het jubileumboek dat ter gelegenheid van Burgers’ eeuwfeest 

is uitgegeven. De Historische Vereniging Maartensdijk verwelkomt u 

graag in de Ontmoetingskerk aan de Julianalaan in Maartensdijk. De 

zaal is open vanaf 19.30 uur. Toegang gratis.

Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu – afdeling Groenekan hebben op hun maandelijkse 

ledenavond, woensdag 13 november een bijzondere plaatsgenoot als 

gastspreekster uitgenodigd: Tiny Wismeyer uit De Bilt. Zij heeft in 

april van dit jaar voor haar werk een hoge onderscheidingsspeld ont-

vangen en is tevens uitgeroepen tot ‘Vrouw van Nu 2013’.

Tiny is èèn van de ambassadeurs voor het project ‘We won`t accept 

hunger’. Hiervoor is zij naar Oeganda geweest, waar diverse vrouwen-

groepen zijn bezocht. Tijdens deze avond zal zij vertellen over de  

positie en rechten van de boerinnen in Afrika en hoe deze vrouwen hun 

voedsel kunnen gaan verbouwen op het platteland. 

De kofie staat klaar om 19.45 uur en de aanvang is om 20.00 uur.  
Voor leden is de toegang gratis; voor andere belangstellenden 3,50 
euro incl. kofie / thee. Plaats: Dorpshuis ‘De Groene Daan’, ingang:  
Grothelaan, Groenekan.

Bijzonder concert in 
de Opstandingskerk

Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Opstandingskerk werd 
op zondag 3 november een concert gegeven. Op de uitnodiging stond: 

‘Vrolijke werken van o.a. Purcell, Schubert, Bach en Vivaldi’. Feeste-

lijk was de muziek zeker en meestal ook vrolijk. 

Heel bijzonder was de uitvoering van het concert voor 2 violen van 

J.S. Bach. Het stuk is geschreven voor orkest en 2 violen. Het orkest 

werd die middag vertolkt door orgel, cello en altviool. Het is een mu-

ziekwerk dat vele mensen aanspreekt, door zijn helderheid. Vooral het 

vraag- en antwoordspel van de violen is bijzonder. Maar echt verras-

send was de invulling van de orkestpartij. 

De opbrengst van deze middag was bestemd voor een microkrediet-

project in Zuid Afrika en een cadeau voor inwoners van De Bilt met een 

krappe beurs. De high tea na aloop vormde een sfeervolle afsluiting.  
Al met al een inspirerende middag. (Frans Poot)
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SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL
WOENSDAG GEHAKTDAG (WEEK 45 GELDIG OP DONDERDAG IVM DANKDAG)

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

Kip cordon bleu

Runder cordon bleu

Gehakt cordon bleu

6 halen / 
   5 betalen

Filet Americain
Najaarssalade
Eiersalade

3x 100
gram 3.98

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Huisgemaakte schouderham
Gebraden gehakt
Rosbief 3x 100

gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 7 november 
t/m woensdag 13 november

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

Wilt u onze extra  

aanbiedingen online 

ontvangen? Download 

dan nu de xxiyo
u app. 

Kies ons als winkel en u 

profiteert direc
t van 

onze aanbiedin
gen!

500
gram 5.50

500
gram 4.98

500
gram 4.50

Sucadelapjes

Procureurlapjes 
naturel of gemarineerd

Varkens 
filetrollade

EXTRA DONDERDAG VOORDEEL

Speciaal voor u in kunnen kopen…

Nieuw!

KIPPENBOUTEN

1 Kg. 5.98
2 Kg. 10.-

VLEESWAREN-TRIO

Voor uw bedrijfs- en privé-kerstpakketten/eindejaars-geschenken bent u bij ons aan het goede adres. 
Talloze mogelijkheden!

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

FRANSE EN ITALIAANSE 
DROGE WORSTJES
DIVERSE SOORTEN

SPECIAAL GERIJPTE 
VLASKAAS

VERS GEBRANDE 
HERFSTMIX 100

gram 1.25 500
gram 5.25

3 voor 
maar 10.-500

gram 6.50

Onze bekende heerlijke Parmaham, 

speciaal voor u in kunnen kopen…

Elke tweede ons gratis!

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

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

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70
o.a. boerenkool, zuurkool en hutspot!

Vers van de Traiteur
Kapucijnerschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Prei-gehaktschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Boeu�  Bourguignon
MET RODE KOOL EN AARDAPPELGARNITUUR

________________________ 100 GRAM 1,25
Zaterdag verse sushi!!!

Nieuwe oogst!

Elstar Handappels
KILO

Hollandse

Prei
HÉÉL KILO

Hagel witte

Bloemkool
NU

Vers gesneden

Hutspot __________500 GRAM 0,79
 
De echte                               

Bildtstar Aardappels
2e zak gratis!!!  _____ ZAK 2,5 KILO 2,98
 
Vers v/d traiteur

Doesburgse kipschotel
____________________100 GRAM 0,99

MAANDAG 11, DINSDAG 12 
EN WOENSDAG 13 NOVEMBER

Uitgebreid assortiment

paddestoelen - Nu de tijd! 
O.a. de echte Girolle 

Cantharellen ____  100 GRAM 1,49

Goudreinetten __  HÉÉL KILO 0,99

0,99 0,490,69
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Leyenseweg

Berla
gelaan

Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

Aanbiedingen zijn geldig van woensdag 6 t/m dinsdag 12 november 2013

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg

Acties zijn geldig in de Hoogvliet supermarkt aan de Leyenseweg 127 

(bij zwembad Brandenburg en Action in Bilthoven)

3.49

4 kilo

EXTRA FRUIT-AANBIEDING

Gratis
weken 
bij Hoogvliet

Héél véél acties met 
gratis producten!

1+1 
GRATIS*

Wagner 
Big Pizza 
Alle soorten
2 stuks
van: 3.98 - 4.38

voor: 1.99 - 2.19  A
rt

ik
e
le

n
 v

in
d

t 
u
 i
n
 d

e
 d

ie
p

vr
ie

s

Alle hele broden

Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

0.99

 Perssinaasappels
Net 4 kilo

Per kilo 0.87
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‘Zusters in Zaken’  

bij Steeds Beter

Vrij. 15 en zat. 16 november 

speelt Toneelvereniging Steeds 

Beter uit De Bilt in Cultureel en 

Educatief Centrum Het Licht-

ruim de klucht ‘Zusters in zaken’ 

van Ton Davids. De regie is in 

handen van Tonneke v.d. Sluijs.

 

Het klooster van moederoverste 

en de zusters Agaath, Clara en 

Francisca is in geldnood. Het 

ziet er zelfs naar uit dat het bin-

nen enkele maanden failliet zal 

gaan. Aartsbisschop Siemelink, 

die ieder jaar een weekje in het 

klooster komt uitrusten, wil het 

klooster verkopen. Hij wil er een 

casino van maken en de zusters 

elders plaatsen. Dan komt er ene 

meneer Jongeneel, een investeer-

der met grootse plannen. Het is 

nu of nooit, de zusters gaan in 

zaken!

 

‘Zusters in zaken’ is een avond-

vullende toneelvoorstelling met 

muziek. Aanvang 20.00 uur, de 

bar is open om 19.00 uur en de 

zaal om 19.30 uur. Kaarten zijn 

te reserveren via secretariaat-

steedsbeter@gmail.com, of in de 

voorverkoop via Bruna en Henk 

Hillen in Bilthoven. Uiteraard 

zijn ook aan de zaal kaarten te 

koop, voor zover voorradig.

 

Najaarsconcert 

Ook dit jaar verzorgt muziekver-

eniging Vriendenkring in West-

broek het traditionele najaarscon-

cert. Echter, dit jaar een concert 

in een ander jasje. 

Sinds de zomerperiode oefent 

Vriendenkring wekelijks samen 

met het Maarssens Blaasorkest. 

Een muzikale samenwerking, die 

voor beide orkesten grote voor-

delen oplevert: Samen is men 

in staat om een ‘vol’ geluid te 

laten horen. Veel instrumenten 

zijn nu beter bezet en dat levert 

een mooie ‘sound’ op. Voor de 

Vriendenkring is het een ver-

rijking om nu ook samen te spe-

len met dwarsfluit en klarinet. 

Door de beide muziekcommis-

sies is een gevarieerd en uitda-

gend programma samengesteld. 

Het programma start zaterdag 9 

november in het Dorpshuis van 

Westbroek om 20.00 uur. Tijdens 

de pauze is er een loterij waarbij 

leuke prijzen te winnen zijn.

Cursus sieraden maken

Op 4 vrijdagochtenden van 8 tot 

en met 29 november van 10.00 

uur tot 12.00 uur biedt het WVT 

(Talinglaan 40 in Bilthoven) 

in samenwerking met ‘Groei 

en Bloei’ de cursus ‘Sieraden 

Maken met Natuurlijke Mate-

rialen’ aan. De lessen worden 

gegeven door beeldend kunste-

naar Evelyne Bruil. Zij werkt als 

docent Beeldende Vakken op een 

middelbare school. 

Deelnemers worden uitgenodigd 

zelf materialen zoals oude sie-

raden mee te nemen. Ook siera-

den van familieleden of kinderen 

kunnen goed in een nieuw col-

lier verwerkt worden. Aanmel-

den kan via mailadres: evelyne-

bruil@gmail.com, ook bestemd 

voor (prijs-)informatie. 
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HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

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

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

 

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

8 weken lang
vrijdag & zaterdag

20%
jubileumkorting
op alle drogisterij- en 

parfumerieartikelen

en de hele week 
20% korting
in de nagelstudio en 

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

op geneesmiddelen, cadeaubonnen en lopende acties.

AAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR

  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  80 JAAR  |  

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

service voor ondernemers

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

Het is geen taart en ook geen brood,
maar het is wel 

ontzettend lekker!!!Pepernotenbroeder
nu € 6,95

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

Soldatenkleding  
en -speelgoed

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur 
en van 13.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Vierklank

Sinds Bianca 
mijn nagels doet 
is het gedaan 
met de rust
Herfstaanbieding
Manicure behandeling van: € 15,- voor  € 11,25
Nieuwe set acryl/gelnagels van: € 45,- voor € 33,75
Opvullen acryl/gelnagels van: € 35,- voor  € 26,25
Gelpolish van: € 25,- voor € 18,75

French manicure of nail art gratis bij de behandeling

Voor info bel 06-50839418

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

Volg Mieka op 

www.facebook/mieka.nl

Maertensplein 35

3738 GM Maartensdijk

Openingstijden:

woensdag 9.30 - 17.00 uur

donderdag 9.30 - 15.00 uur

vrijdag 9.30 - 17.00 uur

zaterdag 9.30 - 14.00 uur

Blue effect, Mexx, O’Chill, Little 

Bampidano, Knot so Bad

en Blue Seven en Bonnie Doon.

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

1
0

%

20%

20%

30%

30%
MOOI MEEGENOMEN

E
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LIKE ONS OP FACEBOOK

TOT 30% KORTING* Let op de sticker

*m.u.v. basis artikelen en 

niet geldig in combinatie met andere acties

KORTING

NU OP DE 

GERRY WEBER 
COLLECTIE
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advertentie

Communiceren
met pubers
Interacieve avond
21 november 
Het CJG De Bilt verzorgt samen met theatergroep 
PlayBack de thema-avond ‘in gesprek’! Tijdens deze 
avond nemen twee acteurs u mee in de belevingswereld 
van uw kind. Zij spelen scènes ‘aan de keukentafel’ over 
herkenbare situaies en dilemma’s. Thema’s zijn alcohol/
drugs, seksualiteit en internet.

Naar aanleiding daarvan volgt een open discussie waar-
bij u handvaten krijgt aangereikt om de communicaie 
tussen u en uw kind te bevorderen. 
Onderwerpen die aanbod komen zijn:
• Contact maken
• Vertrouwen geven
• Open belangstelling tonen
• Groepsdruk 

Locaie:  Het Lichtruim, Theaterzaal 
Planetenplein 2, Bilthoven

Tijd:  20.00 – 21.30 uur 
(koie/inloop vanaf 19.30 uur)

Erik Verhulp en Thijs van der Wel 

zagen in het dorp verschillende ac-

tiviteiten die je bij elkaar zou kun-

nen brengen. De initiatiefnemers: 

‘Door een terugtredende over-

heid is het actief burgerschap een 

must om de leef-kwaliteit op peil 

te houden, zo niet verder te ver-

beteren. Wij ervaren een grote op-

komst bij door ons georganiseerde 

community-bijeenkomsten, veel 

aanmeldingen voor de 14-daagse 

digitale nieuwsbrief, goede reacties 

op uitgenodigde gastsprekers en de 

gekozen thema’s en een positieve 

benadering door de gemeente De 

Bilt. Zo leer je elkaar beter kennen 

en ontstaat het community gevoel.’

Overheid

Wethouder Bert Kamminga was 

maandag gastspreker en hield een 

inleiding over de terugtredende 

overheid. Kamminga ontzenuw-

de allereerst de gedachte, dat het 

woord participatiemaatschappij 

eerst kortgeleden was uitgevonden: 

‘Dat is het natuurlijk niet. Door de 

jaren heen zijn er altijd mensen 

geweest, die zich niet lieten inti-

mideren door de enorme greep van 

de overheid op de samenleving en 

op maatschappelijk terrein allerlei 

initiatieven hebben ontplooid. Het 

beeld dat de samenleving voor een 

belangrijk deel draait op vrijwilli-

gers heeft nog niets aan kracht ver-

loren. Denk aan kerken, sportclubs, 

wijkverenigingen, bewonersgroe-

pen, dorpshuizen, maatschappelijk 

werk, mantelzorg, echt teveel om 

op te noemen. Daar weet men in 

Hollandsche Rading trouwens al-

les van’. Volgens Kamminga gaat 

het vooral over de verzorgingsstaat, 

in brede zin: ‘Daar raak ik een heel 

gevoelig punt, waarop nu eindelijk 

iets lijkt te gaan veranderen. Dan 

opeens wordt ‘de burger’ ontdekt.’

Veranderingen

Kamminga is van mening, dat dit 

voor de ‘Community Hollandsche 

Rading’ direct weinig verande-

ringen met zich mee zal brengen: 

‘Misschien zult u in de nabije toe-

komst wat minder gemakkelijk, of 

nóg minder makkelijk, een subsi-

dietje links en rechts kunnen krij-

gen, maar dan heb je het wel gehad 

denk ik. En dat zal op den duur ook 

wel weer wat gemakkelijker wor-

den. Er gebeurt hier van oudsher 

veel en dat is in alle kleine kernen 

zo. Uit uw midden kwam het idee 

van een wandelpad – het waadpad. 

Het is er gekomen. Vraag niet hoe 

en je hebt soms wethouders nodig 

die zeggen ‘en nou is het afgelopen 

met het gelazer’, maar dan gebeurt 

het ook. Dorpshuis idem, dat kwam 

ook uit uw midden, daar is ook een 

heel mooi boek over te schrijven, en 

allerlei clubjes en belangetjes - het 

blijft een dorp - hebben elkaar de 

tent uit gevochten, maar het komt 

er. Als u vindt dat BOA’s zicht-

baarder moeten zijn en uit die auto 

moeten komen gaat u niet naar de 

burgemeester, maar zet u twee iet-
sen voor ze neer. Ga vooral zo door, 

maak het ons lastig, maar klaag niet 

te veel, maak er wat moois van en 

maak vooral ook lol met elkaar’.

Fietsen

De wethouder maakte een mooie 

‘brug’: De Community voegde 

de daad bij het woord door twee 

geschonken ietsen aan de politie 
(BOA’s) ter beschikking te stellen. 

De politie en de boa’s hebben al 

aangegeven hier ook graag gebruik 

van te willen maken. Kees Floor 

informeerde over de stand van za-

ken m.b.t. het dorpsoverleg: ‘Op 

12 juni 2013 heeft het Dorpsover-

leg Hollandsche Rading besloten 

zich te ontbinden. Het dorpsoverleg 

heeft daardoor afgelopen zomer 

zijn activiteiten gestaakt. Voor de 

toekomst zal aan een nieuwe over-

legstructuur gewerkt worden tussen 

inwoners van Hollandsche Rading 

en de gemeente De Bilt, afdeling 

Wijk- en Dorpsgericht Werken. In 

hoeverre de Community Holland-

sche Rading en in welke mate zij 

daar in participeren zal nader uit-

gewerkt worden in overleg met de 

nieuwe wijkcontactambtenaar Li-

anne Oosterlee. Zij werd door haar 

voorgangster Annemieke Vos alvast 

voorgesteld. 

Tekentafel

Wijkagent Sebastiaan Bouman 

lichtte het contact tussen politie en 

burgers toe, Rob Adriaansen vertel-

de over Veilig Hollandsche Rading 

en Ronal Niehaus informeerde over 

de stand van zaken m.b.t. het in aan-

bouw zijnde Dorpshuis. Historicus 

Anne Doedens vertelde uitbundig 

en enthousiast over de geschiede-

nis van Hollandsche Rading, Kees 

Floor en Maurits de Bruin vertelden 

over de woonvisie in deze kleine 

kern en de relatie daarmee met de 

vitaliteit van kleine kernen in het 

algemeen. Thijs van der Wel infor-

meerde de aanwezigen over allerlei 

plannen en thema’s, die de agenda 

van de Community vullen, zoals 

een Repair Café en de aanstaande 

herinrichting van de Dennenlaan. 

Burgemeester Arjen Gerritsen com-

plimenteerde de kern Hollandsche 

Rading met de betrokkenheid van 

haar inwoners en de activiteiten van 

de Community: ‘Waar we kunnen, 

zullen wij steunen. Hier wordt aan-

getoond dat een gemeenschap niet 

ontstaat op een tekentafel, maar 

door een gemeenschap zelf wordt 

gecreëerd’.

Boa’s en politie gaan ietsen
door Henk van de Bunt

De Community Hollandsche Rading is een platform voor betrokken inwoners en actief middels 

een goed gelezen website en het organiseren van bijeenkomsten. Afgelopen maandag was er 

weer een druk bezochte bijeenkomst met een zeer gevarieerde agenda.

Thijs van der Wel overhandigt de ietsen aan v.l.n.r. wijkchef Henri van 
Nijhuis, wijkagent Sebastiaan Bouman en wijkcontactambtenaar Lianne 
Oosterlee.

Participatieniveau bij 
grote projecten 

door Guus Geebel

De gemeenteraad stemde 31 oktober met de grootst 

mogelijke meerderheid in met het initiatiefvoorstel van D66 

om het niveau van participatie bij de start van projecten die 

de leefomgeving van burgers beïnvloeden te versterken. 

Anne Doedens (VVD) vat het voorstel als volgt samen: ‘U wilt dat het 

college kaders aanscherpt en dat grotere groepen op een betere manier 

kunnen participeren. Ik kan me niet voorstellen dat de raad daar tegen 

zou zijn.’ Hij concludeert echter dat wat er in het voorstel staat al is 

geregeld. Han IJssennagger (Bilts Belang) wil dat de raad bij projec-

ten ook tussentijds geïnformeerd wordt over het participatieproces en 

dient daarvoor een amendement in. Het wijzigingsvoorstel krijgt geen 

steun van de raad. Anne Brommersma (GroenLinks&PvdA) steunt het 

voorstel om bij majeure projecten een startnotitie te maken waarin par-

ticipatie wordt opgenomen.

Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) ziet geen reden om voor 

een majeur project een uitzondering te maken. ‘Laat het college ge-

woon zijn werk goed doen.’ Johan Slootweg (SGP) noemt het voorstel 

overbodig wanneer de participatiewijzer en de communicatienota zo-

als vastgesteld worden uitgevoerd. Hij pleit voor goede startnotities. 

Cees Beringen (CDA) spreekt van een grote kloof tussen burger en 

bestuur. Frans Poot (D66) wil met 

zijn voorstel geen nieuwe instru-

menten in het leven roepen, maar 

de bestaande aanscherpen. Bur-

gemeester Gerritsen denkt dat er 

helemaal geen sprake is van een 

kloof tussen burger en het bestuur. 

Hij ziet dat in ieder geval niet bij 

contacten met bewoners. Hij con-

stateert dat de raad niet zozeer 

zoekt naar communicatie, maar 

naar grip. Hij steunt het voorstel 

omdat het aanscherpt waar het bij 

het beleidskader om gaat. 

Anne Brommersma pleit voor 
startnoties waarin participatie is 
opgenomen.

Nieuwe 
voorzitter

Ellen Thier (D66) is tot het einde 

van deze raadsperiode de nieuwe 
voorzitter van de commissie Burger 
en Bestuur. In de gemeenteraad 
van 31 oktober werden bij een 
schriftelijke  stemming alle stemmen 
op haar uitgebracht. Zij volgt Ebbe 
Rost van Tonningen op. [GG]
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SPAAR VOOR

KEIHARDE
KORTING

OOK BIJ LOKALE
TOPWINKELS

UW VOLLE SPAARKAART LEVERT OOK KORTING OP BIJ

10 LOKALE TOPWINKELS
Apotheek Maertensplein
Atelier Wol & Zijde
Drogisterij Van Rossum
Hairdesque
Hubo
Kok Stomerij en Lederwaren
Karin van der Willigen
Las Flores
Nagel Fashion
Vink Witgoed

OOK BIJ LOKALEOOK BIJ LOKALEOOK BIJ LOKALE

Uw volle kaart is direct 5 euro waard bij alle 
deelnemende winkels. Zowel lokaal als landelijk.
Zie voor de landelijke actievoorwaarden de achterzijde 
van de spaarkaart en let op eventuele afwijkende 
voorwaarden van lokale deelnemers.

ÉN 19
LANDELIJKE
KETENS

Alles moet weg!!!

Nieuwe en gebruikte fi etsen,
STADSFIETSEN, RETRO- EN ELEKTRISCHE FIETSEN!

MOOIE KORTINGEN!
KOM KIJKEN, HET IS ZEKER DE MOEITE WAARD!

VERBOUWINGSOPRUIMING: 
7 t/m 9 NOVEMBER

Kortingen van 25 tot 50 % !!!*

Eindseweg 11, 3959 AT, Overberg -  tel.: 0343 48 13 33 -  e-mail: info@rijkvandenbrink.nl - internet: www.rijkvandenbrink.nl

* Vraag naar de voorwaarden

Gezondheidscentrum Maartensdijk

Tolakkerweg 217

3738 JM  Maartensdijk

Tel.: 0346-210592

www.atlasfysio.nl
Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Looydijk 78  |  3732 VG  De Bilt  |  030-2210002

Weekend AANBIEDING

Herfst chrysanten
5,95 per bos tweede bos gratis
alleen geldig op vrijdag 8 en zaterdag 9 november

Op=op
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De politie kreeg om 5.00 uur in de 

nacht van dinsdag op woensdag (30 

oktober) de melding van de plof-

kraak. Rond 7.00 uur was de brand 

meester. Volgens een politiewoord-

voerder is het niet duidelijk of er 

buit is gemaakt: ‘Dat kunnen we 

niet zien, maar het lijkt er niet op’. 

Knallen

Voorafgaand aan de plofkraak 

hoorden omwonenden knallen. 

‘We weten niet precies wat er is ge-

beurd, mogelijk hebben de daders 

wat gebruikt. Feit is dat de auto de 

gevel heeft geramd en daarna in 

brand is gevlogen. De winkel heeft 

lichte schade aan de gevel en er is 

rookschade’ Het is nog niet bekend 

wat de herkomst is van de auto. De 

politie doet onderzoek en roept ge-

tuigen op zich te melden via 0900-

8844.

Brand door plofkraak Plus Bilthoven
Een plofkraak veroorzaakte vorige week woensdag een middelgrote brand bij de supermarkt 

Plus in de Leijen in Bilthoven. Tegen de gevel stond een auto in brand. De auto was gebruikt 

om er een plofkraak mee uit te voeren op een pinautomaat, naast de ingang van de supermarkt. 

Daarna is de auto in brand gestoken. De daders zijn er vervolgens met scooters vandoor 

gegaan, in de richting van de Berlagelaan.

Het gebied rond de Plus was met linten afgezet; daarbinnen mocht men 

niet komen. (foto Guus Geebel).

Christine Koch is geboren en geto-

gen in IJsselstein. Zij ging naar de 

kweekschool in Brabant en werd 

tot haar huwelijk onderwijzeres. 

In Utrecht gaf ze les op een school 

waar ook kinderen zaten die uit 

de ouderlijke macht ontzet waren. 

Het was een arme  school waar nog 

met een leitje gewerkt werd. Om 

de achtergronden van die kinderen 

beter te leren begrijpen volgde ze 

een cursus maatschappelijk werk in 

Utrecht. Daar ontmoette ze haar la-

tere echtgenoot, die ook op de cur-

sus zat. Ries Versteegh is een echte 

Utrechter. Zijn werkzame leven 

was hij ambtenaar bij de gemeente 

Utrecht. Hij sloot bij zijn pensione-

ring zijn carrière af als chef perso-

neelszaken. 

Glunderen

Het echtpaar kreeg vijf kinderen, 

vier jongens en een meisje. Er zijn 

zeven kleinkinderen. ‘De kinderen 

zijn allemaal heel goed terecht-

gekomen’, vertelt Ries Versteegh 

trots. De zonen werden huisarts, 

hartchirurg en aalmoezenier in het 

leger. De jongste zoon ging naar de 

TU Delft en de dochter werd analis-

te in het ziekenhuis. ‘De hartchirurg 

kwam net gisteren terug uit Surina-

me waar hij een weeklang operaties 

uitvoerde’, vertelt Christine. ‘Als 

ik bij mijn cardioloog kom zegt hij 

tegen zijn collega: Kijk wie er nu 

binnenkomt. Dat is nou de moeder 

van de topchirurg van Nederland. 

En dan zit ik te glunderen.’

Felicitaties

Het echtpaar Versteegh woonde 

vanaf de bouw van de woningen 

aan de Alfred Nobellaan in De Bilt. 

Sinds een half jaar bewonen ze een 

appartement in het fraterhuis, waar 

de broer van mevrouw Versteegh 

lange tijd heeft gewoond. Ze gin-

gen wekelijks bij hem op bezoek 

dus kenden ze het huis goed. Het 

echtpaar is redelijk gezond. Er 

waren felicitaties namens Koning 

Willem-Alexander, de Commissa-

ris van de Koning en bloemen van 

de gemeente. 

Felicitaties voor briljanten bruidspaar
door Guus Geebel

Zondag 3 november was het vijfenzestigjarig geleden dat heer en mevrouw Versteegh-Koch

in IJsselstein in het huwelijk traden. Hij was toen 23 en zij 27 jaar. Locoburgemeester 

Herman Mittendorff kwam het echtpaar op 4 november in Fraterhuis Sint Jozef

in De Bilt feliciteren met dit bijzondere huwelijksjubileum. 

Het briljanten echtpaar met locoburgemeester Herman Mittendorff.

Wijnproeverij in 
restaurant Bij de Tijd

Donderdag 14 november van 19.00 uur tot 21.00 uur kan in een gezel-

lige, ongedwongen sfeer kennis worden gemaakt met 8 verschillende 

wijnen, verzorgd door Guillaume’s Fijn-Proeverij. Guillaume is som-

melier en wijn-spijsspecialist. 

Aanmelden voor deze avond in restaurant Bij de Tijd, prof. dr. P.J.W. 

Debeyeweg 1 in De Bilt en informatie over de daaraan verbonden kosten 

kan via het telefoonnummer van restaurant Bij de Tijd: 030 2209615. Er 

zijn ook mogelijkheden voor de proeverij een hapje te eten; daarvoor 

kan ook worden gereserveerd.  

Bijbelquiz

Dinsdagavond 29 oktober hebben acht mensen deelgenomen aan 

de door PKN Maartensdijk - Hollandsche Rading georganiseerde 

Bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap. Die acht mensen 

hebben in een ontspannen sfeer hun kennis kunnen testen. Vragen als 

– Welke uitdrukking is ontleend aan het verhaal over de genezing van 

Saulus - , – Wat was het eerste wat Saulus deed nadat hij drie dagen 

blind was – en – Waar ligt Damascus - maakte deel uit van de quiz. In 

totaal waren er 100 punten te verdienen: Jan Grootendorst werd de 

glorieuze winnaar met 89 punten. Iedereen was enthousiast en René 

Alkema en Margriet Lodewijk besloten direct ook volgend jaar weer de 

mogelijkheid te bieden om mee te doen met deze Bijbelquiz. 

Het Biltse koor Zang Veredelt en 

het Utrechtse close harmony koor 

Close Focus geven op zaterdag 9 

november a.s. een dubbelconcert 

in de Opstandingskerk. Beide ko-

ren werkten al succesvol samen 

in 2008. De Opstandingskerk is 

te vinden aan de 1e Brandenbur-

gerweg 34 in Bilthoven. Aanvang 

20.00 uur. 

Zang Veredelt (opgericht 8 sep-

tember 1884) is een gemengd koor 

met 36 leden. Naast de muzikale 

inspanningen en prestaties heeft de 

vereniging ook gezelligheid hoog 

in het vaandel. 

Het koor heeft een gevarieerd re-

pertoire met zowel klassieke als 

moderne en populaire nummers. 

Close Focus - twee dozijn sopra-

nen, alten, tenoren en bassen, jaren-

lang gerijpt en gemarineerd in een 

saus van professionaliteit en puur 

plezier. 

Een koor met een eigen smaak, een 

warme klank en schurende harmo-

nieën, een origineel repertoire en 

een sprankelende uitstraling. 

Dubbelconcert in Opstandingskerk

Symposium over buitenplaatsen 

in Maartensdijk

Donderdag 31 oktober jl. organiseerde het platform Utrechtse Buiten-

plaatsen (PUB) in het Koetshuis van Landgoed Eyckenstein van de 

familie van Boetzelaer in Maartensdijk het symposium ‘Buitenplaat-

sen op de Kaart’. Meer dan 180 aangemelde bestuurders, eigenaren, 

gemeente- en provincieambtenaren en andere betrokkenen spraken 

met elkaar over het buitenplaatsenbeleid anno 2014. Diverse sprekers 

gingen in op de vraag hoe buitenplaatsen op de kaart kunnen worden 

gezet en er waren workshops, waarin verschillende projecten, waaraan 

dit jaar door de Provincie Utrecht is gewerkt, werden gepresenteerd. 

[HvdB]

V.l.n.r. Vertegenwoordigend bestuurder van de gemeente De Bilt 

wethouder Ruimtelijke Ordening Arie-Jan Ditewig, dagvoorzitter 

Saskia van Dockum, directeur-rentmeester van het Utrechts Landschap, 

gedeputeerde Ruimtelijke Ordening provincie Utrecht Bart Krol en 

gastheer Otto van Boetzelaer. 



Voor de liefhebbers, iets doorregen. Bakken als biefstuk, supermals!

RUNDERRIBEYE ...................................100 GRAM € 2,25

Van ons superkwaliteits varkensvlees.

Lekker gekruid; ca 35-40 min. braden

BLANKE HAASFILET ROLLADE ..... 500 GRAM € 6,75

Bakken als biefstuk. Lekker gekruid & gemarineerd

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

Uit de oude doos: om te stoven. Lekker met een kruidnageltje

RUNDER SUKADELAPJES ............ 500 GRAM € 7,25

Simpel maar erg smakelijk; ca 8 tot 10 min zachtjes braden

ROOMSCHNITSELS .............................. 3 STUKS € 3,30

Uit onze specialiteitenhoek:

puur lamsvlees, lekker gekruid & met een vleugje knoflook

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

Voor de liefhebbers: om te stoven, boterzacht

LAMSBOUTLAPJES ........................... 500 GRAM € 9,25

Uit onze wildhoek: lekker voor bij de zuurkool. Ja ja, ze zijn er weer!

FAZANTENPOOTJES ............................... 1 KILO € 9,98

Lekker bijzonder.

Met o.a. biefstukschnitzel, kaas, pesto, parmaham & spinazie

PARMA MISTO .......................................100 GRAM € 1,95

Uit onze traiteurhoek: met veel vlees en groenten.

Lekker met bijvoorbeeld rijst

SLAGERS GOULASH ......................... 500 GRAM € 6,25

Voor de liefhebbers, om zelf te wellen; ca 2 uur.

KALFSTONG  ...........................................100 GRAM € 1,95

Uit onze poeliershoek: lekker gemarineerd en gekruid

KIPKARBONADES .............................. 500 GRAM € 3,00

Lekker gegrild & gekruid

ROSBIEF ......................................................100 GRAM € 2,45
NU MET 100 GRAM SAKS GRATIS!

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

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 9 november. Zetfouten voorbehouden.

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

- Deze week -

Ossenhaas 
met paddenstoelensaus  € 15,00 

Gebakken tongscharilet  € 15,00 Zelfbediening in de oranje tent

Bij Johan & Esther groente & fruit

Dat scheelt een linke duit!

Iedere vrijdag op de markt in Bilthoven.

Bloemkool per stuk € 0,49

Champignons 1 doos € 0,59

Witlof  1 kilo € 0,89

Boerenkool  1 pak € 0,99
gewassen en gesneden

aanbieding alleen geldig op vrijdag 8-11-2013

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Elke 3e zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur

heeft Wereldwinkel Maartensdijk

een kraam in Zorgcentrum Dijckstate.

De hele maand
november
15% korting
op sieraden,
tassen en 
sjaals

€ 5,95
Bilthovense Boekhandel Julianalaan 1, Bilthoven

Bouwman Boeken Hessenweg 168, De Bilt

De Vierklank Kon. Wilhelminaweg 461, Groenekan

Het 4e mapje ‘Balans in kunst’ is uit.

Kunst kaarten
Ayla Corstanje-Uncu

Ernest Joachim

Martin Klopstra

Irma van Koningsbruggen-Pruis

Lia Koster

Ageeth van den Oever

Daniëlle Orelio

Marian van Puyvelde

Ansèl Sandberg

Fred van de Siepkamp

Dominiek Steinmeijer

Marcel Timmers

Auke Wassenaar

Eric van Wattum

Rolf Wolters

15x Balans in kunst

En net als ‘Katten Kunst’,  ‘Dieren 
Kunst’ en ‘ Kunst in beweging’ 
verkrijgbaar bij: 

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

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

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

T H E  A RT  O F  H A IR C O L O R IN G

Donderdag en vrijdag ook ‘s avonds open

Maertensplein 33, Maartensdijk, 
tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl

Bij Hairdesque krijgt de herfst 
nog meer kleur!

Lola heeft zich laten 
inspireren door topstyliste 

Annelinde 
met tips & tricks 

voor een stoere coupe, 
haarkleur en make-up!

En zie hier het 
resultaat !!!!
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Bon voor GRATIS 

kop koffi e, met 

een stroopwafel!
van 11 t/m 16 november

Bibliotheek Idea Bilthoven opent op 

maandag 11 november haar deuren 

van de nieuwe locatie Het Lichtruim 

aan het Planetenplein 2. 

In de bibliotheek kunt u volop boeken

en dvd’s lenen, op uw gemak lezen in 

de gezellige leeshoek, gebruik maken 

van computers en internet en rustig 

studeren. Bovendien organiseert de 

bibliotheek regelmatig bijzondere 

activiteiten. In Het Lichtruim staat de

collectie op een nieuwe, aantrekkelijke

manier gepresenteerd.

De openingstijden van de bibliotheek
worden een stuk ruimer. Dit is een 
belangrijke wens van veel klanten 
en is ondermeer mogelijk door de 
invoering van zelfbedieningsuren. 
Tijdens de zelfbedieningsuren is er 
geen personeel aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden.  U kunt tij-
dens de zelfbedieningsuren zelf de 
boeken, cd’s of dvd’s lenen en inleveren.
Tijdens deze uren kunt u ook genieten 
van de Leeshoek.

Openingstijden
Maandag 13.00 - 17.30
Dinsdag 08.30 - 20.00*
Woensdag 08.30 - 17.30*
Donderdag 08.30 - 17.30*
Vrijdag 08.30 - 20.00
Zaterdag 10.00 - 16.00
* tot 13.00 uur zelfbedieningsuren

Het nieuwe adres vanaf 11 november
Bibliotheek Idea Bilthoven
Planetenplein 2  |  3721 LH Bilthoven
030 228 58 03  |  www.ideacultuur.nl

idea

Ruimere
openings-
tijden

Openingsfeest 
20 november
Het openingsfeest van de nieuwe bibliotheek vindt plaats op woensdag 
20 november. In de ochtend is er informatie over de Studiekring van Idea en de 
activiteiten van Bibliotheek Idea. ‘s Middags is er een gezellig feest voor de jeugd. 
Geronimo Stilton, Bobo en schrijfster Niki Smit zijn die middag bij de bibliotheek 
te gast. Op zaterdag 23 november tijdens de Open Dag van het Lichtruim is 
iedereen ook van harte welkom in de nieuwe bibliotheek. Lokale schrijvers 
presenteren hun boeken en docenten geven informatie op de Schrijversmarkt. De data 

op een rij
Ma 11 november Opening 
 bibliotheek   
 13.00 uur
Wo 20 november Informatie over 
 Studiekring Idea

 vanaf 10.00 uur
 Feest voor de jeugd 
 met Geronimo 
 Stilton, Bobo en 
 Niki Smit 

 vanaf 14.15 uur
Za 23 november Open Dag van 
 Het Lichtruim

 vanaf 11.00 uur
 Schrijversmarkt 
 met lokale 
 schrijvers en 
 literaire docenten

 van 11.00 tot 14.00 
 uur

Een kop koffi e of thee, even lekker de  krant of verschillende tijdschriften lezen… 
de bibliotheek is een heerlijk plek om te genieten! 

U kunt zich verdiepen in het laatste nieuws of de nieuwste trends op het 
gebied van inrichting of mode. Daarnaast kunt u  ongestoord studeren 

of werken in de speciale studieruimte. Alle informatie is op loop-
afstand en u kunt fi jn doorwerken. Een heerlijke stilteplek. 

Kom genieten van de rust!

Koffi e, lezen 
en werken

Een gloednieuwe 
Bibliotheek

© 2013 Atlantyca SpA. 

All rights reserved.

De bibliotheek biedt een grote collectie en veel voordelen:

Een jaar lang lenen voor de prijs van slechts enkele boeken 
  Een collectie die wekelijks wordt aangevuld    Maandelijks 
een overzicht van de nieuwe titels via de e-mail met de gratis 
Aanwinstenservice    Top-titels; de nieuwste bestsellers die 
extra snel te leen zijn    Materialen in bijna elke bibliotheek in de 
provincie Utrecht lenen en terugbrengen    Gratis online 
reserveren met een standaardabonnement en jeugd/jongeren-
abonnement    Makkelijk verlengen met de  Bibliotheek-app    
Gratis een e-mailbericht enkele dagen voordat de uitleentermijn 
verloopt met de Nooit meer te laat-service    Gratis Wifi     Gratis 
gebruik maken van internet voor leden met een standaard-
abonnement.

Voordelen 
van de bibliotheek
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De medewerkers maken u graag 
wegwijs in de nieuwe bibliotheek.
De bibliotheek is helemaal opnieuw 
ingericht. Centraal bij deze inrich-
ting zijn opvallende displays waarop 
populaire en interessante materia-
len duidelijk zichtbaar zijn gepresen-

teerd. De complete collectie boeken 
en dvd’s verhuist natuurlijk mee. 
De nieuwe bibliotheek is verdeeld 
in thematisch ingedeelde werelden.
U vindt in de bibliotheek de volgende 
werelden:
 Kids 0-8 jaar
 Jeugd 8-12 jaar
 Young 12+
 Liefde & Leven
 Spannend & Actief
 Literatuur & Cultuur

Bibliotheek Idea organiseert bijzondere activiteiten. 
De hele maand november staat het boek Erik of het klein insectenboek 

van Godfried Bomans centraal tijdens ‘Nederland Leest’. Dit boekje kunnen leden 
gratis afhalen vanaf 11 november. In de bibliotheek zijn de spraakmakende schrijvers 

Judith Koelemeijer en Vonne van der Meer te gast. Maar Bibliotheek Idea heeft veel meer  
activiteiten te bieden, zoals een leesgroep, een workshop of een cursus. 

Volop 
actie
E r  is  v eel te doen in de bibliotheek 

In een leesgroep kunt u discussië-
ren over interessante boeken. In de 
workshop romananalyse krijgt u een 
kijkje in de keuken van het schrijver-
schap. Boeiend is ook het al schrij-
vende onderzoeken van thema’s uit 
uw leven in de cursussen autobio-
grafi sch schrijven. Ook op digitaal 
gebied biedt Bibliotheek Idea een 
variëteit aan cursussen. Voor starters, 
voor mensen die wegwijs willen wor-
den op het internet en met sociale 
media en voor bezitters van iPads of 
tablets. 

Nieuwe inrichting Boekenbon voor 
nieuwe leden
Bent u nieuwsgierig, kom dan naar de bibliotheek en wordt lid. U ontvangt dan 
een gratis boekenbon*. Volwassenen hebben de keuze uit twee abonnementen. 
Het standaardabonnement kost € 49,- en het klein abonnement € 28,75 per jaar. 
Wie een standaardabonnement neemt ontvangt een boekenbon van € 10,-,  wie 
een klein abonnement neemt ontvangt een boekenbon van € 5,-. 
Als u voor automatische incasso kiest, krijgt u nog eens € 2,50 korting. Tot 
31 december 2013 betaalt u geen inschrijfgeld, zo kan iedereen voordelig 
kennis maken met de bibliotheek. 

Veel
voordeel!
KINDEREN EN JONGEREN GRATIS
Jeugd en jongeren t/m 17 jaar betalen
geen contributie en kunnen gratis 
boeken lenen in de bibliotheek.

KORTING VOOR STUDENTEN
Studenten betalen voor een standaard-
abonnement € 24,50 en voor een klein 
abonnement € 14,50 per jaar. 

INSCHRIJVEN EN BETALEN
U kunt zich met een geldig legitima-
tiebewijs inschrijven in de biblio-
theek. Studenten vragen we om een 
geldige studentenpas. In de biblio-
theek kunt u betalen met uw pinpas. 

Met deze bon ontvangt u als 

nieuw lid een boekenbon in de 

bibliotheek in Bilthoven. 

* m.u.v. studenten en U-pas houders.

Dit aanbod is geldig t/m 
31 december 2013

Boekenbon 

voor nieuwe 

leden*

Thuis in De Bilt
In de bibliotheek in Bilthoven vindt u 
ook een uniek informatiepunt: Thuis 
in De Bilt! Een plek waar alle informa-
tie over de Gemeente De Bilt is verza-
meld. Daar vindt u ook een bijzondere 
multitouch tafel. Probeer hem eens 

uit en klik op de foto’s en fi lmpjes 
over vroeger en nu. Spelenderwijs 
kan iedereen hier wegwijs worden in 
de geschiedenis van De Bilt. Ook het 
Vrijwilligerspunt en de Speelotheek 
vindt u in de bibliotheek.

BON 
25% korting

BON 
25% korting

VONNE VAN DER MEER 
HET SMALLE PAD VAN 
DE LIEFDE
Een onmogelijke liefde 
maakt de weg vrij naar 
een ander verlangen. 
Vonne van der Meer 
vertelt aanstekelijk. 
  Do 7 november | 20.00 uur | € 10,-

SCHRIJVERSMARKT
Schrijvers die in onze ge-
meente wonen, ontmoet 
u tijdens de Schrijvers-
markt. De schrijvers ver-
kopen ook hun boeken.
  Za 23 november | 11.00 - 14.00 uur   

  Toegang gratis

JUDITH KOELEMEIJER
HEMELVAART
Tijdens de vakantie van 
zes vriendinnen op het 
Griekse eiland Paros, ver-
ongelukt één van hen. 
Journalist Koelemeijer 
analyseert de levens van 
alle betrokkenen en ver-
telt over haar eigen zoek-
tocht.
  Di 26 november | 20.00 uur | € 10,-

ARTHUR JAPIN
DE MAN VAN JE LEVEN 
Japin vertelt op mees-
terlijke wijze over zijn 
nieuwste roman. Een ko-
medie over liefde, trouw, 
overspel en wraak. 
  Theaterzaal Kees Boekeschool, 

  Kees Boekelaan 12, Bilthoven

  Wo 11 december 20.00 uur | € 12.50

GRATIS INTRODUCTIE-
BIJEENKOMST 
SCHRIJVEN
Tijdens deze introductie-
bijeenkomst gaat u 
schrijven over moeder-
schap. Een aanrader!
  Wo 11 december | 9.30-11.30 uur

CURSUS 
SCHRIJVEN OVER 
MOEDERSCHAP
Onbekommerd schrijven 
over het leven als moeder.
Schrijven over mooie en 
betekenisvolle momen-
ten, hoe u zich als moe-
der heeft ontwikkeld.
  Wo 15, 22 en 29 januari en 

  5 februari 2014 | € 80 / € 60 leden

  start wo 15 januari 2014

  9.30 - 11.30 uur

ONTDEK HET INTERNET
7 DINGEN
Thuis, vanachter de com-
puter, maakt u in zeven 
stappen kennis met You-
Tube, Picasa, Facebook en 
Twitter en andere sociale 
media. Coaches begelei-
den u bij uw zoektocht. 
 Start 27 januari  2014 | € 80,- / € 60,-

STUDIEKRING IDEA
55-plussers hebben veel 
kennis en ervaring op-
gedaan in hun leven. Dat 
is zo vanzelfsprekend 
dat velen niet beseffen 
hoe waardevol het kan 
zijn om dit met elkaar 

te delen. Dit is heel goed 
mogelijk binnen een 
studiekring. Elke twee 
weken komt Studiekring 
Idea in Bilthoven bij el-
kaar op dinsdagochtend. 
  Startdatum: Di 11 februari 2014

  € 50,- /€ 40,- leden | 10.00 - 12.00 uur

BON 25% korting 
bij inschrijving voor 

1 december op 
Cursus 7 dingen

BON 25% korting 
bij inschrijving voor 
1 december op cursus 

Autobiografi sch schrijven 
over Moederschap
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Feest in de 
nieuwe 

Bibliotheek! 
Woensdag 20 november 

Van 14.15 - 17.00 uur

Kom je ook naar de nieuwe 

bibliotheek? We vieren feest! 

Koop 
een boek
Koop je favoriete boek! Ben je dol op 
Geronimo Stilton en wil je zelf een 
boek van hem kopen? Of wil je een 
boek van Niki Smit mee naar huis ne-
men? De Bilthovense Boekhandel en 
Bouwman Boeken staan in de biblio-
theek klaar met heel veel leuke kinder-
boeken tussen 13.30 uur en 17.00 uur.

Boeken 
voor jou!
Ben je dol op Superjuffi e en Geronimo 
Stilton? Lees je graag ‘Leven van een 
Loser’ en kan je niet genoeg krijgen 
van 100% boeken? Kom dan eens naar 
Bibliotheek Idea. Deze staat vol boe-
ken. Voor de allerkleinsten hebben we 
ook al boekjes. Want met lezen kan je 
niet vroeg genoeg beginnen!

Prachtige 
prentenboeken 
Lekker met mamma of pappa een mooi boek lezen is heel fi jn. Bibliotheek Idea 
heeft mooie boeken met prachtige platen. Samen kunnen jullie je laten verras-
sen, liedjes zingen, aanwijzen en lekker genieten van de avonturen.

Bobo 
is op

bezoek 
Ken je Bobo, het blauwe konijn? 

Als je hem een pootje wilt geven 

vindt hij dat heel leuk. 

Kom je ook?

Bobo is er om 15.00 uur.

Meidenmiddag met  Niki Smit  
Kom servies versieren en ontmoet Niki zelf! Ken je de boeken 100% Lola 

en 100% Bo? Niki Smit schrijft en illustreert boeken voor meiden die 

dol zijn op mode, vakantie en dieren! Samen met Niki versieren jullie 

servies vol leuke tekeningen. Ze vertelt ook over haar nieuwste boek 

100% Coco. Van 15.00 tot 17.00 uur. 
Haal een van de gratis kaartjes

in de bibliotheek of reserveer
 op www.ideacultuur.nl. 

Boekstart 
voor 
baby’s 
Samen een boekje lezen, plaatjes aan-
wijzen en verhaaltjes vertellen, ver-
sterkt de band tussen ouder en 
baby. En kinderen die als baby al zijn 
voorgelezen, zijn later beter in taal. 
U kunt dus niet vroeg genoeg begin-
nen met voorlezen. Als uw baby 3 
maanden is, krijgt u van de gemeente 
een waardebon voor het BoekStartkof-
fertje. Een leuk koffertje met een boek-
je en een cd voor de allerkleinsten! 

Op de foto met Geronimo Stilton 
Neem je eigen Geronimo boek mee voor 

een handtekening en ga samen 

op de foto. Haal een van de 

100 gratis kaartjes in de 

bibliotheek of reserveer 

op www.ideacultuur.nl

Zorg dat je er snel bij bent, want 

op=op! Van 14.15 uur tot 16.15 uur.

Als je zelf 
kunt lezen 
Duik in avonturen, laat je meesle-
pen naar landen die nog niet be-
staan! Ontmoet bijzondere fi guren 
die je zelf nog niet bedacht had. 
Je duikt elke keer in een nieuw 
avontuur. Bibliotheek Idea blijft je 
verrassen met 
nieuwe
boeken.

12+
Wat vind je leuk, mode, dieren, reizen 
en spanning? Bibliotheek Idea heeft 
alle boeken over de dingen die jou be-
zighouden! Kom lekker kijken, rond-
snuffelen en leen wat jij wilt! Speciaal 
voor jou zijn er de mooiste boeken.

Voor jou
Al deze boeken staan op je te wach-
ten. Kom je snel naar onze nieuwe 
bibliotheek in het Lichtruim aan het 
Planetenplein 2? Graag tot ziens!

Een
 cadeautje 

Kom met je bibliotheekpasje 
naar Bibliotheek Idea, 
dan krijg je een leuk

cadeautje!



kinderfysiotherapie

kindercounseling

ouderschapscoaching

scholing

voor kinderen • ouders • professionals

volg ons op

WWW.BEWEGING INONTWIKKELING.NL

Anne-Marije van Riet • Femke Kooijmans
Jan Provostlaan 93 • 3723 RP Bilthoven • 06-29184175
info@beweginginontwikkeling.nl

Bilthovense

Boekhandel

Julianalaan 1 | 3722 GA Bilthoven

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

HOERA! 
EEN NIEUWE BIEB.

DIE JE  WÈL MAG HOUDEN GA JE NAAR DE 

VOOR BOEKEN
BILTHOVENSE BOEKHANDEL 

Whisky- en Wijnhandel

Feliciteert

De Bibliotheek 

met hun nieuwe onderkomen

Het ‘Lichtruim’ 
Om dit te vieren geven wij iedereen op vertoon van 

uw persoonlijk lidmaatschapspasje 

van de Bibliotheek te Bilthoven

10% Korting 
op al onze wijnen

Een boek i.c.m. een goed glas wijn schept ‘extra’ vreugde!

Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen 

en loopt t/m 24 december 2013

Whisky- en Wijnhandel Verhaar

Planetenbaan 2a

3721 LA Bilthoven

030-2284418 / verhaar@whiskyshop.nl

Welkom in het nieuwe ‘Hart’ van Bilthoven!

Winkelcentrum Planetenbaan
Feliciteert

De Bibliotheek en de andere
nieuwkomers

met hun nieuwe onderkomen

Het ‘Lichtruim’ 
Vanwege dit feestelijke gebeuren houden wij de volgende actie!

Spaar nu voor gratis boodschappen!

Bij inlevering van € 250,00 aan kassabonnen van 
verschillende winkels in het Winkelcentrum Planetenbaan!
Ontvangt u cadeaubonnen t.w.v. € 25,00 deze kunt u weer 

inleveren bij de deelnemende winkels.
De kassabonnen kunt u inleveren bij: Keurslagerij van Schie

De deelnemende winkels zijn; Bloemsierkunst Haasjes, Apotheek Planetenbaan, 
Mike de Groenteman, Keurslagerij van Schie, Bij mijn Kapper, De Kaasspecialist, 

Cafetaria De Rooij, Kleding Reparatie Bilthoven, Bakker Roel, 
H. Hillen tabaco shop en Whisky- en Wijnhandel Verhaar

Deze actie is alleen geldig met kassabonnen van de maand november t/m 16 december 2013.
Kassabonnen alleen van deelnemende winkels. Deze actie loopt t/m 16 december 2013.

Dinsdag 17 december is de laatste inleverdag voor de kassabonnen. Niet inwisselbaar tegen geld!

Welkom in het nieuwe ‘Hart’ van Bilthoven!
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Kees van Woudenberg is op 11 juli 

1939 aan de Tuinlaan in Maartens-

dijk geboren en Joke van Loenen op 

3 maart 1942 in Hilversum. Kees is 

begonnen als calculator bij de ta-

pijtfabriek Veneta in Hilversum en 

is daarna als administrateur bij de 

chocoladefabriek Bensdorp in Bus-

sum gaan werken. Joke werkte o.a. 

op kantoor bij een bedrijf in zonne-

wering. In 1967 zijn ze getrouwd en 

kwamen aan de Otto Doornenbal-

weg 24 in Maartensdijk te wonen.

Handel

Kees was al tijdens zijn eerste baan 

bij de tapijtfabriek geïnteresseerd 

geraakt in de handel in vloerbe-

dekking. In zijn vrije tijd wist hij 

al vaak een voordelig ingekochte 

partij goedkoop te kunnen leveren. 

Bij Bensdorp waren ze het echter 

met de privéhandel van hun admi-

nistrateur niet eens. Kees ‘Ik moest 

kiezen. We wilden graag voor ons-

zelf beginnen en besloten uiteinde-

lijk zelfstandig in zaken verder te 

gaan. In ons huis aan de Otto Door-

nenbalweg 24 zijn we in een klein 

kamertje beneden begonnen. We 

verspreidden reclameboekjes, be-

zochten klanten en vroegen hen of 

we de klandizie mochten hebben. 

Zo zijn we heel eenvoudig, maar 

met veel enthousiasme begonnen. 

In het begin hadden we geen per-

soneel. Mijn zwager, Evert Mid-

dendorp, die meubelmaker is en 

later vanaf 1974 ook zijn zoon Gijs-

bert, hebben met ons gewerkt. We 

maakten in het begin zelf nog geen 

gordijnen, maar brachten de bestel-

lingen vrijdag naar een naaiatelier 

en konden ze een week later weer 

ophalen en bij de klant aleveren’.

Tuinlaan

‘Na de Otto Doornenbalweg heb-

ben we in mei 1973 de oude be-

hangzaak en stoffeerderij van J.H. 

van Hattum aan de Tuinlaan 6 

overgenomen. Van de gehele bene-

denruimte hebben we een toonzaal 

gemaakt waarin we ook meubels 

konden etaleren. We wilden de zaak 

nog verder verbouwen, maar omdat 

de oorspronkelijke winkelbestem-

ming die op het pand zat door de 

gemeente was gewijzigd in een 

woonbestemming konden we geen 

vergunning voor een verbouwing 

krijgen. We hebben stukje bouw-

grond aan de Dorpsweg gekocht, 

waarop tot 1970 het buurtje de 

Lombok stond. Het was echter niet 

gemakkelijk om een bouwvergun-

ning voor een winkelpand hierop te 

verkrijgen. Na enkele afwijzingen 

is het bouwplan van architect Wen-

tink van ons huidige winkel-woon-

huis goedgekeurd. In november 

1975 zijn we hier komen wonen’.

Moderne stijl

‘De uitbreiding van de gemeente 

Maartensdijk met nieuwbouw was 

in die tijd ook op gang gekomen. 

Door de instroom van nieuwe be-

woners kregen we ook steeds meer 

te maken met klanten die een mo-

dernere smaak van woninginrich-

ting hadden. We hebben het heel 

leuk gevonden om ook modernere 

meubels en woningstoffen te ver-

kopen. Ook al was de keuze van 

een klant soms onze smaak niet, 

wilden we er wel voor zorgen dat 

het goed verzorgd is en het bij el-

kaar past. Nieuwe ontwikkelingen 

in de woninginrichting gaan trou-

wens heel snel. Wanneer je nu naar 

een meubelbeurs gaat en over drie 

maanden nog eens, zul je dikwijls 

verbaasd staan over de wijzigingen 

in zo’n korte tijd. Je krijgt vaak de 
rust niet om ergens aan te wennen. 

Wanneer b.v. vandaag de kleur grijs 

in de mode is, kan het zijn dat over 

drie maanden alles weer groen is’.

Het is goed geweest

‘Nadat de winkel deinitief is geslo-

ten, blijven we hier voorlopig nog 

wonen totdat er een andere bestem-

ming voor dit winkelpand is ge-

vonden. We hebben met plezier de 

winkel gerund en er nooit een dag 

spijt van gehad. Wij hebben mogen 

werken en Hij heeft het gezegend. 

Het verkopen en de omgang met de 

klanten vinden we leuk. We had-

den ieder ons plekje in de zaak en 

vulden elkaar goed aan, Joke deed 

de winkel en het contact met de 

klanten en Kees en Gijsbert zorg-

den voor de uitvoering en de conti-

nuïteit van de zaak. We zouden als 

het kon zo weer willen beginnen. 

We hebben geen opvolging kunnen 

vinden en denken dat het zo goed 

is geweest. We worden ouder en 

steeds meer afhankelijk van hulp. 

Vaste klanten, zoals vroeger ge-

bruikelijk, zijn mede door de ruime 

keuze via internet tegenwoordig 

een beetje aan het verdwijnen’.

Van Woudenberg stopt
door Koos Kolenbrander

Kees en Joke van Woudenberg stoppen binnenkort met hun woninginrichtingszaak aan de 

Dorpsweg in Maartensdijk. Al meer dan 40 jaar zijn ze met plezier actief met het adviseren van 

klanten over het volgens persoonlijke smaak en mogelijkheden inrichten van hun huis.

Joke en Kees van Woudenberg: ‘We hebben met plezier de winkel gerund 

en er nooit een dag spijt van gehad. We zouden als het kon zo weer willen 

beginnen’.

Het pand aan de Dorpsweg; Joke 

en Kees blijven er wonen tot er een 

andere bestemming voor is gevonden.

Dit jaar is het doel van de Dorcas 

Voedselactie om 50.000 voedsel-

pakketten in te zamelen en 400.000 

euro aan fondsen voor voedselze-

kerheidsprojecten en transport van 

de voedselpakketten. De Dorcas 

Voedselactie maakt het voor alle 

Nederlanders mogelijk om op een 

gemakkelijke en praktische manier 

in actie te komen voor de aller-

armsten in Oost-Europa en Afrika 

met hulp én ontwikkeling. Dorcas-

vrijwilligers delen voedsellijstjes 

uit aan het winkelende publiek. 

Op deze lijstjes staan producten 

die in de voedselpakketten worden 

gedaan. De klanten kunnen één of 

meerdere producten van het lijstje 

kopen en afgeven aan de vrijwilli-

gers. 

In het ervoor afgaande weekeinde 

of op 6 november wordt in veel 

kerken Dankdag voor Gewas en 

Arbeid gevierd. Honderden ker-

ken zamelen tijdens deze diensten 

voedsel en/of fondsen in. In Maar-

tensdijk wordt op 8 en 9 november 

de Dorcas Voedselactie gehouden 

op en bij de C1000 vestiging op het 

Maertensplein in Maartensdijk.

Achttiende Dorcas Voedselactie
Voor de vijftiende keer doet ook Maartensdijk mee met de Nationale Voedselactie van Dorcas 

en wel op 8 en 9 november van dit jaar Op meer dan duizend locaties in Nederland worden 

voedsel en fondsen ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Bij deze actie 

zijn meer dan 400 kerken, 600 supermarkten en ruim 6.000 vrijwilligers betrokken. 

Fairtrade reep
bezoekt weekmarkt

De meeste bezoekers van de vrijdagmarkt aan de Planetenbaan 

in Bilthoven keken verrast op toen zij een wandelende 

fairtrade chocoladereep tegenkwamen. De Wereldwinkel en de 

Fairtradewerkgroep De Bilt verzorgden deze promotieactie in het 

kader van de landelijke Fairtradeweek. (foto Rinus Alberti)

TZ verschiet van kleur

TZ-leden met een rekening bij de Rabobank kunnen hun vereniging 

ondersteunen. Afgelopen week werd de oranje TZ-leeuw ingezet om 

hiervoor promotie te maken. Voor zo’n actie was zelfs de ING-leeuw 

bereid om vreemd te gaan …

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Bergthee

Gaultheria procumbens.

Schaal ø 23 cm. Per stuk

van 8,99Dvoor

6,99

wk 45. Geldig van 07-11 t/m 13-11. OP=OP

advertentie
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Diabetesweek in de apotheek van 11 t/m 14 november

Deskundig advies over gezondheid en medicijnen

Meer dan 250.000 
mensen hebben 
diabetes zonder 
dat ze het weten!

Laat uw bloedsuikerwaarde meten bij:

Apotheek Planetenbaan: 
maandag 11 november 10.00-16.00 uur

Kring-apotheek Hessen: 
dinsdag 12 november 10.00-16.00 uur

Apotheek Maertensplein: 
woensdag 13 november  10.00-16.00 uur

Apotheek Bilthoven: 
donderdag 14 november 10.00-16.00 uur

Doe 
de risicotest 

in de 
apotheek.

Laat bij 
ons uw bloed-
suikerwaarde 

meten

Na 43 jaar gaan wij er mee 

stoppen. We willen echter 

niet met stille trom vertrek-

ken! We houden daarom 

een grandioze opheffings 

uitverkoop. Geweldige kor-

tingen op het gehele assorti-

ment! Zelfs als we iets voor 

u bestellen, krijgt u nog 15% 

Korting…
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Het is een eerbetoon aan deze mi-

litairen maar tegelijkertijd een mo-

nument dat de herinnering aan al-

les wat er gebeurd is in de Tweede 

Wereldoorlog levend wil houden. 

Het zal worden gebruikt voor her-

denkingen maar is ook bedoeld 

om inwoners stil te laten staan bij 

vraagstukken rond oorlog en vrede. 

In Groenekan ontbrak tot nu toe 

zo’n monument. 

Noodlanding

De crash zelf is uitgebreid beschre-

ven door Wim Hoebink. In het 

periodiek ‘Sint Maarten’ van mei 

1995 van de Historische vereniging 

Maartensdijk doet hij verslag van 

deze dramatische gebeurtenis. In 

het land van de familie de Kruijff 

aan de Groenekanseweg 62 kwam 

op 28 mei 1944 even voor half vier 

’s middags het vliegtuig neer. Het 

toestel was op weg geweest naar 

Duitsland om deel te nemen aan 

een bombardement maar kreeg 

onderweg motorpech. Het toestel 

verliet de formatie bommenwer-

pers en kwam daarna onder vuur te 

liggen van Duitse jagers. Het werd 

geraakt maar bleef wel in de lucht. 

De piloot, de 1ste luitenant Arthur 

Miles Codding, besloot terug te ke-

ren naar Engeland waar het toestel 

was opgestegen. Onderweg werd 

het vliegtuig nogmaals beschoten, 

nu door luchtafweergeschut. Daar-

bij werden twee bemanningsleden 

gedood en twee andere gewond. 

Het toestel werd hierbij ernstig be-

schadigd. Een noodlanding was on-

vermijdelijk. Die vond uiteindelijk 

plaats in Groenekan.

Op het erf van de boerderij van de 

Kruijf stierf één van de zwaar ge-

wonde bemanningsleden, de ser-

geant Thomas Roskowick. De an-

deren werden gevangen genomen 

door Duitse militairen die gelegerd 

waren in Fort Blauwkapel en dus 

snel ter plaatse waren. Twee ge-

wonde militairen kwamen terecht 

in een Duits veldhospitaal.

Oproep

Aan het einde van zijn uitgebreide 

en nauwgezette verslag merkt au-

teur Wim Hoebink op dat deze tien 

bemanningsleden, waarvan er dus 

drie waren omgekomen, niet mo-

gen worden vergeten. ’Het is aan 

Groenekan om deze bemanning 

waarvan drie leden de dood vonden 

te gedenken’. Deze oproep heeft 18 

jaar lang geen effect gehad. Totdat 

vorig jaar de Maartensdijkse fami-

lie Steenbeek, nadat de zoon des 

huizes het verslag had gelezen, met 

het idee kwam om toch iets te gaan 

ondernemen in deze richting. Zij 

hebben zich vervolgens gewend tot 

Wim Hoebink. Van het één kwam 

het ander. Het heeft geleid tot de 

Werkgroep Herdenking B17 die 

gaat proberen om het monument 

voor de bemanning van het vlie-

gende fort alsnog te realiseren. 

Behalve Marian en Hans Steenbeek 

maken Wim Hoebink en Frank Klok 

deel uit van de werkgroep alsmede 

Kol. Ivo de Jong, militair histori-

cus bij de Koninklijke Landmacht. 

Sociaalgeograaf en amateurhistori-

cus Arthur Everts is voorzitter. De 

Jong heeft over de missie waarvan 

dit vliegtuig deel uitmaakte een uit-

gebreid werk geschreven onder de 

titel ‘Mission 376, Battle over the 

Reich’ uitgegeven door Stackpole 

books in 2012.

Bescheiden monument

Frank Klok: ‘De bemanningsleden 

verdienen het om geëerd te wor-

den. Ze hebben bijgedragen aan 

onze bevrijding en drie van hen 

hebben hun leven hiervoor gege-

ven.’ De gemeente De Bilt staat 

welwillend tegenover dit initiatief. 

Er zijn voorzichtige ideeën hoe het 

monument er uit zou kunnen gaan 

zien, over de vorm en het materiaal 

dat hiervoor gebruikt zou kunnen 

worden. Het wordt geen groot en 

heroïsch gedenkteken. Eerder een 

bescheiden monument. Het zal de 

nadruk leggen op het menselijke en 

persoonlijke element van het drama 

dat toen heeft plaatsgevonden. Er 

is ook al nagedacht over mogelijke 

plaatsen waar het monument een 

plek zou kunnen krijgen. Belang-

rijk is om draagvlak te creëren bij 

de Groenekanse bevolking. Er is 

contact geweest met de Nijepoort-

school over dit project. De school 

zou het monument wel willen adop-

teren. Ook de dorpsraad van Groe-

nekan is benaderd en werkt van 

harte mee aan de voorlichting rond 

het project. En dan is er natuurlijk 

de niet eenvoudige taak voor de 

werkgroep om de nodige spon-

sors te zoeken. Men wil hier voor 

een beroep hier voor doen op de 

Groenekanse bevolking, lokale be-

drijven en in aanmerking komende 

fondsen. 

De wens is om het monument te 

kunnen onthullen op 28 mei 2014. 

Het zal dan precies 70 jaar geleden 

zijn dat de noodlanding plaatsvond. 

Er is dus nog een heleboel te doen 

voor de werkgroep.

Een oorlogsmonument
voor Groenekan

door Martijn Nekkers

Op 28 mei 1944 maakte een Amerikaans ‘vliegende fort’ een noodlanding in een weiland bij Groenekan. 

Drie van de tien bemanningsleden van deze B-17G 42-102485 hebben de vlucht van dit toestel niet 

overleefd. Groenekanners Frank Klok (65) en Wim Hoebink (85) hebben met anderen een werkgroep 

gevormd die tot doel heeft om voor de bemanning in Groenekan een monument op te richten.

Thema-avond Dorpsraad Groenekan over monument voor de B-17

Op maandagavond 25 november belegt de Dorpsraad Groenekan een 

avond waarop de inwoners van het dorp uitgebreid zullen worden voor-

gelicht over de plannen van de werkgroep om een herdenkingsmonu-

ment op te richten. Ivo de Jong zal een boeiende presentatie geven over 

de gebeurtenissen van de 28ste mei 1944 en wat er daarna is gebeurd. 

Dorpsraad en werkgroep hopen dat veel Groenekanners van deze gele-

genheid gebruik zullen maken. De avond wordt gehouden in de Groene 

Daan. Aanvang: 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de deur open.

Sergeant Thomas Leon Roskowick 

die na de crash stierf op de 

boerderij van de familie de Kruijff.

Twee enthousiaste amateuronder-

zoekers, Burg de Man en Sjoerd 

Beukers, zetten geheel belangeloos 

hun geavanceerde metaaldetecto-

ren in om de werkgroepleden te as-

sisteren bij dat onderzoek. Aan de 

hand van ooggetuigenverklaringen,  

in combinatie met concrete vond-

sten en het patroon van de detec-

tiesignalen in de weilanden, kon 

met vrij grote zekerheid de precieze 

locatie van de bommenwerper wor-

den vastgesteld en gemarkeerd.

(Frank Klok)

Nel Kars ontmoet
Eric Schneider

Ike Bekking van de Bilthovense Boekhandel organiseert op 

zondag 10 november in de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 

1 te Bilthoven een zondag matinee, waarin Eric Schneider 

geïnterviewd zal worden door plaatsgenoot Nel Kars.

Ike Bekking: ‘Ik kan u verzekeren 

dat het een ‘onderhoudende’ mid-

dag zal worden. Mogelijk is ook 

en vooral de oudere en Indische 

generatie geïnteresseerd; daarom 

ben ik verheugd, dat het op zon-

dagmiddag zal plaatsvinden’.

Eric Schneijer (1934) is acteur, 

regisseur, toneelschrijver en 

beeldend kunstenaar. Hij werd 

geboren in Nederlands-Indië en 

kwam in 1946 naar Nederland. Hij 

speelde onder andere in de succes-

volle tv-serie Stellenbosch en in 

de theaterbewerking van Sándor 

Márais Gloed. Hij vertolkte de rol 

van Prins Bernhard in Bernhard, 

schavuit van Oranje en in Beatrix, 

Oranje onder vuur. Hij speelde 

in totaal inmiddels 165 rollen en wordt door critici de éminence grise 

van het Nederlandse toneel genoemd. Sinds september 2013 speelt hij 

samen met zijn zoon Beau het theaterstuk Levenslang Theater. En in 

2014 zal de toneelbewerking van Een tropische herinnering in premi-

ère gaan. Als succesvol acteur heeft Eric Schneider het schrijven altijd 

overgelaten aan zijn broer, die onder het pseudoniem F. Springer pu-

bliceerde. Daarom debuteert Eric Schneider pas op 79-jarige leeftijd 

als literair auteur met Een tropische herinnering, als een van de laatste 

ooggetuigen van Nederlands-Indië. 

Nel Kars, generatiegenoot van Eric Schneider, Amsterdamse Toneel-

school, inmiddels 50 jaar aan het toneel en bekend als solo-actrice door 

haar rollen als respectievelijk Koningin Sophie, Prinses Marianne en 

Koningin Emma in de diverse toneelstukken waarmee ze al jaren volle 

zalen in het land trekt. Nel Kars is een fenomeen in toneelland. Zij doet 

alles zelf. Ze is haar eigen kostuumontwerpster, chauffeuse, technica, 

grimeuse. Ook alle research doet zij zelf: ’Ik houd veel van geschiede-

nis en duik graag in archieven’. 

De matinee is op zondag 10 november, aanvang 15.00 uur, Entree-

kosten zijn 5 euro inclusief kofie/thee in de Bilthovense Boekhandel,  
Julianalaan 1, Bilthoven, tel. 030 2281014. Kaarten zijn te reserveren via 

info@bilthovenseboekhandel.nl

Eric Schneider

Crashlocatie B17 in Groenekan
Een werkgroep beijverd zich om een herdenkingsmonument op te richten voor de drie 

omgekomen bemanningsleden van de op 28 mei 1944 in de wei van (toen) boer Dirk de Kruijff 

in Groenekan gecrashte Amerikaanse B17. Met bereidwillige instemming van de grondeigenaar 

deed die werkgroep op 2 november onderzoek op de vermoedelijke plaats van de crash, in de 

weilanden tussen Groenekan en Blauwkapel.

Burg de Man en Sjoerd Beukers met hun metaaldetectoren aan het werk in de weilanden tussen Groenekan 

en Blauwkapel.
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Bekendmakingen

Omgevingsvergunning.WABO.

Aanvraag reguliere procedure

•  Bilthoven, Alfred Nobellaan 523-603, het ver-
vangen van de hekwerken (18-10-2013)

•  Bilthoven, Jan Provostlaan 79-85, het plaatsen 
van een reclamebord (17-10-2013)

•  Bilthoven, Koppellaan 10, vervangen kozijn 
voorzijde (17-10-2013)

•  Bilthoven, Lassuslaan 11, het kappen van Doug-
las spar (21-10-2013)

•  Bilthoven, Professor Bronkhorstlaan 22, het 
plaatsen van een tijdelijke huisvestingsvoorzie-
ning (15-10-2013)

•  De Bilt, Ds.Sanderuslaan 26, constructieve ver-
anderingen en plaatsen van een balkon met hek 
(18-10-2013)

•  Groenekan, Koningin Wilhelminaweg 319, het 
kappen 1 kastanjeboom (17-10-2013)

Verleende omgevingsvergunning regulier

•  Bilthoven, C. de Haasweg 80, het maken van 
een derde in-en uitrit aan de C. de Haasweg voor 
autobedrijf Bochane (17-10-2013)

•  Bilthoven, Gezichtslaan 74, het kappen van 3 
eiken, 2 douglassparren en 2 abies (17-10-2013)

•  Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 33, het kap-
pen van 2 populieren (18-10-2013)

•   Maartensdijk, Dorpsweg 236A, oprichten vrij-
staande woning (21-10-2013)

Werk in Uitvoering

•  Bilthoven: Planetenbaan, tot half november re-
novatiewerkzaamheden aan de weg.

•  Bilthoven: Merellaan en Nachtegaallaan, vanaf 
14 oktober 2013 t/m eind januari 2014 renova-
tiewerkzaamheden aan de riolering en afwate-
ring.

•  De Bilt: Wegwerkzaamheden aan toe- en afritten 
van de snelwegen die grenzen aan de gemeente 
De Bilt. In week 44 en 45 in de nachtelijke uren 
tussen 21.00 en 5.00 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht op 

www.vananaarbeter.nl.

•  De Bilt: In De Bilt en Bilthoven worden tot fe-
bruari 2014 grootschalige kabelwerkzaamheden 
verricht t.b.v. het glasvezelnetwerk. Voor meer 
informatie kunt u terecht op www.reggeiber.nl 
en www.debilt.nl.

•  De Bilt: Door de hele gemeente worden repa-
raties uitgevoerd aan het wegdek gedurende het 
hele jaar.

•  De Bilt: Herenweg, vanaf 28 oktober t/m eind 
december 2013 renovatiewerkzaamheden aan de 
weg en de riolering.

•  De Bilt: Door de hele gemeente worden vanaf 
21 oktober t/m half november 2013 straatkolken 
gereinigd.

•  Bilthoven: Ockeghemlaan, rioolrenovatiewerk-
zaamheden tot eind november.

•  Bilthoven: Herinrichting van de Julianalaan tot 
mei 2014.

•  Hollandsche Rading: Dennenlaan nabij de Bos-
bergschool, tot december werkzaamheden t.b.v. 
nieuwbouw Dorpshuis.

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

advies maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

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

zaterdag van 09:00 tot 13:00 

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

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

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

  

Herfstmarkt

Zaterdag 9 november wordt in Dijckstate aan 
het Maertensplein in Maartensdijk een gezellige 
herfstmarkt gehouden. Van 10.00 tot 14.30 uur 
is er genoeg te doen en te koop. Zoals vogeltaar-
ten, boeken, (nieuw & 2e hands), speelgoed, div. 
soorten worst, appels, snoep, (kerst-) kaarten, 
Baby-Born kleertjes, Israëlproducten, sieraden & 
accessoires, cadeauartikelen enz. De opbrengst 
komt ten goed aan goede doelen; ver weg en dicht-
bij. De organisatie van deze dag is in handen van 
vrijwilligers, die werken voor: Israël Producten 
Centrum, Adullam, HCR, NPV, Woord en Daad, 
SDOK, Schreeuw om leven, Stephanos e.a. 

Ledenmiddag PCOB

Ds. P. Nap uit Woerden laat op dia's postzegels 
zien waarop de Geloofsbelijdenis is afgebeeld. Hij 
is een boeiend verteller en een verwoed verzame-
laar van postzegels. Ook niet leden zijn hartelijk 
welkom op dinsdag 12 november in de Ontmoe-
tingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk. Aan-
vang 14.30 uur. Vanuit De Bilt/Bilthoven bus 58 
die bijna bij de kerk stopt. Voor vervoersvragen: 
Henny Ockhuijsen, tel. 030 2202458.

Maarten Zweers over Parsifal 

Op dinsdag 12 november stelt Maarten Zweers 
in de serie Ogen, oren en je hart in woorden en 
muziek Wagners theaterwerk Parsifal centraal. 
De voordrachten van Maarten Zweers, gelardeerd 
met muziek, zijn een belevenis voor hoofd én hart. 
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur in De Woudkapel, 
Beethovenlaan 21 te Bilthoven. Om organisatori-
sche redenen is het prettig (niet verplicht) als u uw 
plaats(en) reserveert via: wendy@wdgcommuni-
catie.nl. Verdere informatie op www.woudkapel.nl

The Only Son in De Woudkapel

Op donderdagavond 14 november belicht regis-
seuse Simonka de Jong, afkomstig uit Huis ter 
Heide, haar ontroerende documentaire The Only 
Son. Het Filmhuis vertoont deze film om 19.30 
uur. Pema is een jongen van 19 jaar die uit een 
Nepalees dorpje hoog in de Himalaya komt, 
maar opgroeide in een kindertehuis in Kathmandu 
omdat zijn ouders door ziekte en armoede de 
meeste van hun kinderen daar naartoe brachten. 
Volgens de traditie moet hij als enige zoon voor 
zijn ouders en hun land zorgen. Maar Pema wil 
in het buitenland studeren en een modern westers 
leven leiden. De Woudkapel bevindt zich in Bilt-
hoven Noord, op de hoek van de Beethovenlaan en 
de Sweelincklaan. 

Fotoclub

Maandag 11 november presenteert de werkgroep 
projecten hun fotowerk. Deze werkgroep organi-
seerde de afgelopen tijd diverse tentoonstellingen 
in o.a. het Gemeentehuis. Deze werkgroep laat nu 
nog divers fotowerk zien van de afgelopen tijd. 
Ook zullen de foto’s besproken worden. De avond 
begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het  

H.F. Witte Centrum, Henri Dunant-
plein 4, De Bilt. Voor meer inlichtin-
gen www.fotoclubbilthoven.nl 

Open middag het Zonnewiel

U bent vrijdagmiddag 8 november 
om 14.00 uur van harte welkom op 
de open middag van basisschool het 
Zonnewiel in De Bilt. Een van de 
schoolleiders vertelt over het vrije-
schoolonderwijs. Daarnaast krijgt u 
een rondleiding door de school en 
is er gelegenheid voor vragen.  Aan-
melden is niet nodig. Meer informatie 
over de school is te vinden op www.
zonnewieldebilt.nl. 

Valsch & Gemeen  

in Weltevreden

Woon- en zorgcentrum Weltevreden 
presenteert op zondag 10 november 
het Biltse koor Valsch & Gemeen. 
Het koor zingt verrassend meerstem-
mig. Bekende deunen klinken geheel 
op eigen wijze; zonder instrumen-
tale begeleiding, ‘gewoon’ vier- of 
vijfstemmig. Aanvang concert om 
14.30 uur, bijdrage 5 euro incl. twee 

November; 
onderzoekmaand in De Bilt

Wat vinden inwoners van de gemeente De Bilt? Is het een prettige 

gemeente om in te wonen en te leven? Hoe beoordelen zij de 

dienstverlening van de gemeente? En wat vindt men van het 

bestuur? De antwoorden op deze en een aantal andere vragen zijn 

belangrijk. Daarom doet de gemeente De Bilt ook dit jaar weer 

onderzoek naar de mening van inwoners.

De gemeente De Bilt wil nu en in de 
toekomst het werk en haar beleid zo 
goed mogelijk afstemmen op de wen-
sen van inwoners. Om de mening van 
inwoners te peilen laat de gemeente 
De Bilt een onderzoek, de burgerpei-
ling, uitvoeren door een onafhanke-
lijk onderzoeksbureau; BMC Onder-
zoek. 
Zo’n 2400 willekeurig gekozen in-
woners van 18 jaar en ouder ontvan-
gen binnenkort een enquêteformulier. 
Het onderzoek vindt plaats in samen-
werking met andere gemeenten. Dit 
heeft als voordeel dat de mening van 
inwoners uit de gemeente De Bilt 
vergeleken kan worden met die van 
inwoners uit andere gemeenten. De 
uitkomsten van het onderzoek wor-
den begin 2014 verwacht en zullen 
o.a. op de gemeentelijke website 
worden gepubliceerd.

Sinds 2005 voert de gemeente iedere 
twee jaar een burgerpeiling uit. De 
gemeente hoopt dat zoveel mogelijk 
inwoners de vragenlijst zullen invul-
len, zodat de gemeente een goed beeld 
krijgt van hoe inwoners over de woon-
omgeving en dienstverlening denken. 

Klanttevredenheid

Naast dit algemene onderzoek voert de 
gemeente in de maand november ook 
diverse klanttevredenheidsonderzoe-
ken uit. Inwoners die onlangs contact 
met de gemeente hebben gehad, bij-
voorbeeld telefonisch, via e-mail of 
aan het loket, kunnen benaderd worden 
om aan een dergelijk onderzoek mee 
te werken. Ook dit onderzoek wordt 
door BMC Onderzoek uitgevoerd en 
de resultaten hiervan worden tegelijk 
met de resultaten van de burgerpeiling 
gepubliceerd. 

consumpties. Aanmelden kan bij 
de receptie van Weltevreden, tel. 
030 2209600 t/m vrijdag 8 novem-
ber.

Vleugelconcert  

in Immanuelkerk

De Immanuelkerk heeft een nieu-
we vleugel. Daarom wordt een 
vleugelconcert georganiseerd op 
zondag 10 november om 12.00 
uur. De vleugel staat centraal, 
maar ook orgel en hobo worden 
bespeeld en er is solo- en koor-
zang. Joke Firet coördineert het 
programma. Toegang gratis, een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Adres: Soestdijkseweg 
Zuid 49.

Soefi-bijeenkomst

Op woensdag 13 november 
a.s. verzorgt het Soefi Centrum 
Utrecht/Bilthoven een open avond. 
Ditmaal in de Woudkapel, Beetho-
venlaan 21, Bilthoven. Aanvang: 
20.00 uur. Zie verder (www.soefi.
nl)

Pilates bij 
2Move

Met ingang van 1 november is er bij 2Move op 
vrijdagen van 9.00-10.00 uur gestart met lessen 
Pilates. Bij Pilates ligt de nadruk op de spieren 
die ervoor zorgen dat het lichaam in correcte ba-
lans is en de wervelkolom ondersteunen. Bij de 
oefeningen draait het om centriciteit, concentra-
tie, controle, precisie, ademhaling en vloeiende 
bewegingen. Oefeningen die normaliter bij an-
dere sporten te belastend zijn voor jouw lichaam 
(springen, krachtinspanning ed.) kom je bij Pi-
lates niet tegen. 

De hele maand november kan je voor 5 euro ken-
nismaken met Pilates. Wil je een les uitproberen 
in november, neem dan even contact op met: Jos-
ke Andriessen T: 0346-213140 of Lieneke Geurt-
sen T: 06-51242490
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Van deze vestiging van supermarkt-

keten Hoogvliet overhandigde de 

bedrijfsleider de pakketten op de 

school, die net verhuisd is naar 

Het Lichtruim. Het landelijke eve-

nement laat ook in deze editie Ne-

derland zien hoe leuk en belangrijk 

een goed ontbijt is. Dit jaar gaan 

op ruim 2.000 basisscholen zo’n 

400.000 kinderen samen ontbijten. 

Met een eigen televisieprogramma, 

aandacht voor ouders, lesmateriaal 

voor niet-deelnemende scholen, de 

inzet van social media en zichtbaar-

heid bij bakkers en supermarkten 

bereikt het Nationaal Schoolontbijt 

meer mensen dan ooit. 

Goede doelen

Het Nationaal Schoolontbijt kiest 

elk jaar een of meerdere goede doe-

len. Doelen die kinderen een kans 

geven. Het symbolische bedrag dat 

de scholen voor de ontbijtjes af-

dragen, maakt een donatie aan War 

Child mogelijk. Door de dag goed 

te beginnen met een gezamenlijk 

ontbijt geven kinderen in Neder-

land oorlogskinderen ver weg de 

kans een begin te maken met het 

verwerken van hun ingrijpende er-

varingen. Een tweede goede doel 

dat een donatie ontvangt is Bake 

for Life, de stichting die bakkerijen 

bouwt in de derde wereld om kans-

armen daar een beter bestaan te ge-

ven. Gehandicapten, wezen, kind-

soldaten, alleenstaande moeders en 

mensen die door omstandigheden 

op jonge leeftijd school hebben 

moeten verlaten, werken hier en 

leren het vak van bakker. Het aan-

leren van dit traditionele vakman-

schap geeft deze mensen een eerlijk 

bestaan, zij verdienen een salaris en 

kunnen in hun eigen levensonder-

houd voorzien.

Schoolontbijt op Wereldwijs 
Deze week vindt op veel Nederlandse basisscholen voor de elfde keer het Nationaal 

Schoolontbijt plaats. De Warme bakkers van Hoogvliet Bilthoven verzorgden in deze gemeente

de ontbijtpakketjes voor de leerlingen van Basisschool Wereldwijs in Bilthoven.

Bootcamp voor de jeugd
Cool Running (Fraternitas) organiseert zaterdagmorgen 16 november 

a.s. een Bootcamp voor de jeugd in de Houdringse bossen. Cool Run-

ning is een enthousiaste hardloopgroep voor de jeugd en bestaat uit ruim 

20 jeugdleden van 8 t/m 18 jaar. Hardlopen met plezier staat voorop.

Bootcamp is een itness, die in de buitenlucht plaatsvindt en combineert 
conditie met krachttraining en lenigheid. Rennen, touwtje springen, ge-

wichten tillen, boomstam verplaatsen enz. Alles komt aan bod en na 

aloop voel jij je lekker it. Iedereen kan, op zijn eigen niveau, meedoen. 
Starten om 8.45 uur bij het clubhuis bij het Schaatsmeertje in De Bilt 

(Houdringebos) en om 10.00 uur weer terug.

Aanmelden

Wil je ook Bootcampen? Meld je aan bij de trainers Luc 06 48682078 

of Désirée 06 24781024, mail luc.vanrooijen@casema.nl, raadpleeg de 

site: www.fraternitas.info of kijk op Facebook onder Hardlopen Jeugd.

Oude Dorp biedt duurzaam 

water voor paard Sinterklaas 
Tijdens de intocht in De Bilt op 23 november brengt 

Sinterklaas ook een bezoek aan het Oude Dorp. De bewoners, 

vorig jaar ruim 500 ouders en kinderen, verwelkomen hem 

om 12.15 uur bij het eerste duurzame watertappunt van 

onze gemeente. Deze openbare waterkraan staat tegenover 

de kunsthandel Alnorum Art, op de splitsing Dorpsstraat/

Burgemeester de Withstraat. 

Het watertappunt komt voort uit een initiatief van inwoners van het 

Oude Dorp en draagt bij aan de doelstelling van Join the Pipe om in-

woners over de hele wereld toegang te geven tot schoon drinkwater. 

Het paard van Sinterklaas kan er nu ook makkelijk water drinken. De 

kinderen uit de buurt hoeven bij het schoentje zetten dus geen waterbak 

meer te plaatsen.

Tekenwedstrijd

Kinderen mogen meedoen aan de tekenwedstrijd - lever vóór 20 no-

vember de tekening in bij speelgoedwinkel Prik met een Rietje -. De 

Sinterklaasviering wordt omlijst met gezellige activiteiten zoals mu-

ziek, kofie, soep en crêpes op het plein en een presentje voor alle aan-

wezige kinderen. 

De kinderen in het Oude Dorp van De Bilt zijn klaar om het 

paard van Sinterklaas te ontvangen. Met suikerklontjes, hooi 

en een emmer met water uit de waterkraan van Join the Pipe.  

Deze eerste duurzame waterkraan van de gemeente staat op de kruising 

Dorpsstraat/Burgemeester de Withstraat, tegenover de kunsthandel 

Alnorum Art. 

Sinterklaasfeest ‘t Hoekie
Zaterdag 30 november brengt Sinterklaas een bezoek aan Servicecentrum 

‘t Hoekie. Kinderen van 3 t/m 7 jaar mogen dit samen met de Sint vie-

ren. Sinterklaas wil van ons weten hoeveel pakjes hij moet meebrengen.  

Aanmelden voor dit feest kan bij Servicecentrum ‘t Hoekie. Het aan-

meldingsbewijs is ook het toegangsbewijs. Dus goed bewaren. Je kunt 

je tot vrijdag 22 november aanmelden voor het feest. Het feest van 

Sinterklaas begint om 10.00 uur. Het is om 11.30 uur weer afgelopen.  

De kinderen mogen alleen naar binnen met maximaal 1 volwasse-

ne. Servicecentrum ‘t Hoekie Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, De Bilt  

tel: 030 – 220 17 02, hoekie@mensdebilt.nl

Dit zogenaamd ‘Frisfeest’ wordt ge-

houden op vrijdag 15 november van 

20.00 tot 23.30 uur. De naam zegt 

het al: er wordt die avond uitsluitend 

fris en geen alcohol geschonken. 

Daar wordt ook op gecontroleerd 

bij de ingang. Er is deze avond een 

DJ en er kan worden gedanst en 

gechilld. Er zijn vanwege de jeug-

dige leeftijd van de deelnemers wel 

wat spelregels om alles in goede 

banen te leiden. Zo is het verplicht 

dat de jeugdigen worden afgehaald 

door hun ouders. (School)vriend-

jes of vriendinnetjes zijn ook nu 

weer welkom, net als kinderen uit 

de omliggende dorpen. Aanmelden 

kan uitsluitend via email info@

hetdorpshuiswestbroek.nl waarbij 

voor- en achternaam, leeftijd, adres 

en telefoonnummer van de ouder 

moet worden vermeld. De toegang 

is 5 Euro en daarvoor krijgt ieder 

kind twee drankjes en ook hapjes.

Tweede ‘Frisfeest’ voor Westbroekse jeugd
Na de succesvol verlopen eerste editie komt er een tweede discoavond

voor de jongeren tussen 10 en 16 jaar in het dorpshuis van Westbroek.

Omdat het buiten nu echt donker is wordt de sfeer binnen vast nog gezelliger. 

Edwin Rutten
vertelt over Sint Maarten

Edwin Rutten (oftewel Ome Willem) kwam maandag 4 november op de Bosbergschool in Hollandsche Rading 

en vertelde op zijn geheel eigen wijze het verhaal van Sint Maarten. Iedere eerste maandag van de maand heeft 

de Bosbergschool ‘Purple Monday’. Op die dag word er extra aandacht besteed aan de ‘vernieuwde’ school. 

Zo vlak voor 11 november staat het verhaal van Sint Maarten centraal. Edwin Rutten kwam speciaal langs om 

deze traditie nog eens uit de doeken te doen. [HvdB]

Hoogvliet Bilthoven verzorgde een uitgebreid ontbijt bij Wereldwijs
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‘Dat je als team gezamenlijk ergens 

voor gáát. Dat vind ik prachtig. Na-

tuurlijk hopen dat je wint. En ook 

sportief zijn als je verliest’. Niet 

alleen zijn woorden, maar ook de 

twinkelingen in Van Veelen’s ogen 

als hij vertelt over zijn grote pas-

sie, verraden zijn voetbalhart. Maar 

sportiviteit op het veld is niet altijd 

vanzelfsprekend. Vorig jaar werd 

dat heel duidelijk door de geweld-

dadige dood van grensrechter Ri-

chard Nieuwenhuizen uit Almere. 

Alle wedstrijden in het amateur-

voetbal werden stilgelegd dat week-

end. Ook bij FC De Bilt.‘Ondanks 

die schokkende gebeurtenis zijn we 

niet opeens alles anders gaan doen 

om zoiets bij ons te voorkomen. We 

zijn hier langer alert op’, zegt Van 

Veelen. Er is een commissie Sporti-

viteit en Respect, onder leiding van 

Jos Blaas. Hij zit ook in het bestuur 

van FC De Bilt. Daarmee is dit be-

langrijke onderwerp op beleidsni-

veau in de organisatie ingebed. We 

reageren dus niet alleen ad hoc op 

incidenten, die er helaas ook bij FC 

De Bilt wel eens zijn.

Vrijwilligers

Van Veelen heeft zijn tijd als voor-

zitter heel leerzaam gevonden. 

‘Als voorzitter ben ik echt gaan 

zien wat een bedrijf zo’n club als 

FC De Bilt is en hoe belangrijk 

de rol van vrijwilligers daarbij is’. 

FC De Bilt is met 1300 leden een 

bloeiende club die wordt gerund 

door 300 vrijwilligers. Binnen de 

club is er veel waardering voor 

de vrijwilligers. ‘Maar dat respect 

kan altijd beter’, vindt Van Veelen. 

Leden betalen contributie en som-

mige mensen maken zich boos als 

iets een keer niet goed geregeld is, 

zoals een kleedkamer, die nog op 

slot is of materiaal dat niet in orde 

is. ‘Daarbij vergeten die mensen dat 

het werk allemaal door vrijwilligers 

in hun eigen tijd wordt gedaan. Als 

we dat werk betaald zouden laten 

doen, zou de contributie drie keer 

zo hoog uitkomen’. Van Veelen 

vond het mooi om leiding te mogen 

geven aan een vrijwilligersorgani-

satie, juist in deze tijd waarin men-

sen steeds meer met zichzelf bezig 

zijn en minder met elkaar.

Schulden

Toen hij in 2009 voorzitter werd, 

schrok Van Veelen van de schul-

denlast van de club. ‘Er waren in de 

voorgaande jaren linke investerin-

gen gedaan zoals een ingrijpende 

verbouwing van de kantine. Daar 

is destijds goed over nagedacht en 

besluiten zijn in het belang van de 

club genomen, maar het betekende 

wel dat er forse schulden waren. Dat 

maakte mijn start lastig’. Sindsdien 

is er hard gewerkt aan het alossen 
van schulden. ‘Als voorzitter had ik 

graag grote nieuwe investeringen 

gedaan. Helaas kon dat echt niet. 

Maar ik ben blij dat we een eind op 

weg zijn om van FC De Bilt weer 

een inancieel gezonde club te ma-

ken’. 

Opleiding

Ook aan de kwaliteit van het voet-

bal is hard gewerkt in de afgelopen 

jaren. In de plaats van twee be-

staande eerste teams – één op zater-

dag en één op zondag – is er één 

nieuw eerste team gekomen. ‘Het 

was geen gemakkelijke keuze, om-

dat we hiermee de traditie van twee 

eerste teams hebben doorbroken’, 

zegt Van Veelen. Maar dat nieuwe 

eerste team is wel succesvol. ‘Vorig 

jaar zijn ze kampioen geworden in 

de vierde klasse. En spelen ze nu 

onder leiding van trainer Gerrrit 

Plomp in de derde klasse. Ook daar 

doen ze het heel goed’. Een belang-

rijke factor binnen de opleiding is 

de komst van Koos van Tamelen in 

2011 als hoofd opleiding met Ron 

Groenewoud als zijn rechterhand. 

‘Zij zijn heel ervaren trainers en 

vormen het technische hart van FC 

De Bilt. Samen leggen zij de basis 

voor kwalitatief goed voetbal. Daar 

zijn we trots op. We gaan er voor 

om de komende jaren te promove-

ren naar de eerste klasse!’ 

In de opvolging van Martin is mo-

menteel nog niet voorzien. Heb jij 

ook een voetbalhart en wil jij de 

nieuwe voorzitter van FC De Bilt 

worden? Meld je aan met een mail 

naar secretaris@fcdebilt.nl

Voorzitter FC De Bilt neemt afscheid
door Floris Bijlsma

Op donderdag 7 november neemt Martin van Veelen bij de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering (ALV) na vierenhalf jaar afscheid als voorzitter van FC De Bilt.

Hij blikt terug en vooruit.

Martin van Veelen op de tribune: deze keer in Het Lichtruim, waarin hij ook als directeur van Stichting Delta 

De Bilt voor primair onderwijs werkruimte heeft.

Eerst in 1976 komt er in De Bilt een 

overdekt zwembad. Daarvoor kent 

het zwemmen in deze gemeente 

een lange voorgeschiedenis: ‘De 

gemeente De Bilt laat in 1898 op 

het erf van boer Groen bij de Biltse 

Grift een gebouwtje plaatsen dat 

dient als ‘een inrichting tot het uit- 

en aankleeden en het bewaren van 

de kleederen van hen, welke in de 

Biltsche Grift zwemmen en baden’. 

Dat is eigenlijk het begin van het 

gemeentelijk zwembad. De Biltse 

arts H.W. Melchior richt op 21 juni 

1914 de Biltsche Zwemvereeniging 

op, ook wel de Biltsche Zwemclub 

genoemd. Hij wil het ‘zwembad’ 

vernieuwen, maar eigenlijk liever 

nog dat de gemeente een nieuw 

gemeentelijk zwembad bouwt. De 

Eerste Wereldoorlog gooit roet in 

het eten en de zwemclub wordt 

ontbonden. Na de oorlog blaast de 

arts de club nieuw leven in. In 1919 

gaat men weer van start met het ma-

ken van plannen. Dit keer met meer 

succes. Melchior zelf kan de ope-

ning van het nieuwe zwembad aan 

de Oude Brandenburger-weg op 1 

augustus 1925 helaas zelf niet meer 

meemaken.

Verbouwingen

Het Zwembad Brandenburg, zo-

als het algemeen genoemd wordt, 

heeft daarna diverse verbouwingen 

en uitbreidingen ondergaan. Op 

zomerse dagen is er levendig ver-

tier van vooral jonge Biltenaren. 

Er wordt gezwommen, gesparteld 

en gezonnebaad. Ook hebben veel 

Biltse kinderen in het niet ver-

warmde buitenbad in de maanden 

april tot oktober zich bibberend 

voorbereid op het zwemexamen. 

Het buitenbad is in 2005 gesloten.

Innovatief

Waterpoloër Robert Havekotte, 

geboren en getogen in deze ge-

meente, zocht samenwerking met 

onder meer De Biltse Sport Fe-

deratie en Club 2521, waarmee in 

een intensief ontwikkelingstraject 

met de partners van de KNZB een 

innovatief zwembadconcept werd 

ontwikkeld. Alle instrumenten zijn 

ingezet om een uiterst betaalbaar 

en duurzaam zwembad te ontwik-

kelen: een inspiratiebron voor alle 

nieuwe baden in de toekomst. Ge-

zondheid, sport en leren zwemmen 

zijn de belangrijkste uitgangspun-

ten van het concept. In dit standaard 

zwembad treft men geen bubbelba-

den, sauna’s, glijbanen, stroomver-

snellingen, etc. aan. Havekotte: ‘Er 

wordt gedacht aan een bad van 35 

bij 25 meter. Dat is een vereiste van 

de KNZB voor hoofdklasse wa-

terpolo. Van het nieuwe zwembad 

kunnen meerdere groepen tege-

lijkertijd gebruik maken. Middels 

een tussenwand kan een apart ge-

deelte worden gecreëerd, dat (ex-

tra) verwarmd kan worden en een 

verstelbare bodem heeft. Met een 

pasjessysteem heb je in de meeste 

gevallen minder receptionisten-

werk. Dat is kostenbesparend’.

Kosten

Havekotte: ‘De 6,5 miljoen voor 

de bouw kunnen we maatschap-

pelijk inancieren tegen een lage 

rente. Op basis van een voorzich-

tige prognose komen we uit op een 

tekort van 650.000 euro per jaar. 

Daar zit alles in: alossing, rente, 
personeel onderhoud enz. Dat is 

bij het huidige zwembad 8,5 ton’. 

Havekotte besloot met een oproep 

aan de lokale politiek voor de a.s. 

verkiezingen in 2014 beslissingen 

over een mogelijk nieuw zwembad 

te willen nemen. Politieke partijen 

in de gemeenteraad hebben al aan-

gekondigd het College van B&W te 

verzoeken het plan op haalbaarheid 

te laten toetsen.

Stichting Water wil nieuw zwembad
door Henk van de Bunt

Een nieuw zwembad Brandenburg in De Bilt met een groter bad, maar met lagere kosten. 

Stichting Water De Bilt wil dit op het terrein naast het thans met sluiting bedreigde 

zwembad realiseren. De stichting presenteerde vorige week dinsdag haar plannen daartoe 

aan een massaal opgekomen gezelschap van gemeenteraadsleden in het bijzijn van 

gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van de Biltse Sport Federatie.

Stichting Water De Bilt presenteerde vorige week dinsdag haar plannen. 

Zelfverdediging
voor vrouwen 

Op vrijdagavond 15 november vindt er om 19.45 uur in het Dorpshuis 

van Westbroek een clinic zelfverdediging voor dames van 18 jaar en ou-

der plaats. Uitgangspunt hierbij is dat je niet sterk hoeft te zijn om jezelf 

of een ander effectief te kunnen beschermen. Er wordt gewerkt aan het 

verhogen van de mentale weerbaarheid. Daarnaast zullen een aantal ef-

fectieve zelfverdedigings- en noodweertechnieken worden aangeleerd. 

Het maximum aantal deelnemers is 15. Zijn het er meer dan volgt een 

tweede clinic om 21.00 uur. De kosten bedragen € 5.00 en dat is inclu-

sief een drankje na aloop. Het kledingadvies voor deze avond is: een 
trainingspak of iets wat daar op lijkt. Daarbij hoeven geen schoenen te 

worden gedragen. Aanmelden kan via info@ hetdorpshuiswestbroek.nl

Verkoop abonnementen 
Natuurijsbaan

Voor IJsclub “Het Biltsche Meertje” zijn de voorbereidingen voor de 

winter gestart. Op zaterdag 16 november start de ijsbaan met de ver-

koop van abonnementen voor de natuurijsbaan. Met een abonnement 

ben je niet alleen goedkoper uit als de baan open gaat maar steun je 

ook de ijsvereniging en niet onbelangrijk: je hebt straks voorrang bij de 

kassa. Bedenk ook dat een ijsbaanabonnement een wel heel origineel 

sinterklaascadeau is.

De verkoop van abonnementen op zaterdag 16 november is de eerste 

en eenvoudigste mogelijkheid om aan een abonnement te komen. De 

verkoop is van 14.00 tot 16.00 uur op de ijsbaan. Abonnementen zijn 

ook te bestellen via secretaris@ijbm.nl. Meer informatie vind je te zij-

ner tijd op de website www.ijbm.nl.



Nootjes
Te koop aangeboden

HP 22 origineel inktpatroon 3 

kleuren (C9352AE) € 10,00. 

Tel. 0346-213204

z.g.a.n. kunstkerstboom, 

blauwspar, afm.150 cm hoog, 

zit nog in de verpakking, € 

25,00. Tel. 030-2205540

Mutsen handschoenen en 

sjaals voor jong en oud bij 

Kok Stomerij & lederwaren.

Dorpsweg 46 Maartensdijk. 

Tel. 0346 -214112

Sjoelbak met houten schijven 

€ 12,50. Tel. 030-2205540

Gemakkelijke bejaarden-

fauteuil, hoge zit en hoge 

leuning, € 20,00. Tel. 030-

2205540

Z.g.a.n. zwarte herenschoe-

nen, grote maat, €12,50 tel. 

030-2205540

Wit verstelbaar medisch bed-

stoeltje, inklapbaar, €12,50.

Tel. 030-2205540

Prachtig voetenbankje, mooie 

stof, € 5,00. Tel. 030-2205540

Wit verstelbaar medisch bed-

tafeltje, inklapbaar €12,50. 

Tel. 030-2205540

2 Emstar inktpatronen Canon 

C77 vervangt BCI-21/24bk/C. 

Samen €10,00

tel 06-44732069

Soldaten speelgoed en kle-

ding. Bij Kok stomerij & 

lederwaren.

Dorpsweg 44 Maartensdijk 

tel. 0346-214112

2 (onderschuif) bedden incl. 

matras 190x80cm, € 45,00. 

Tel. 030-2205248

Hondenkraag € 7,50. 

Keulsepot grijs/blauw 30cm 

hoog € 8,00. Tel. 0346-

211738

Halfzware 1e soort tabak 

250gr, half lang nr. 0200-

2894 in originele verpakking 

fl 3,65 jaren 45-50 € 5,00. Tel. 

06-44420668

English shagtabacco Douwe 

Egberts shagzilvermerk 50gr. 

tabak prijs 75 cent jaren 44-45 

€ 5,00. Tel. 06-44420668

4x benzineaansteker 

jaren 55-60 € 17,50. Tel. 

06-44420668

Houtsnijwerk olifanten in 

galop plank 64x30,5cm € 

20,00. Rood koperen tabaks-

doos jaren 45-50 € 15,00. Tel. 

06-44420668

Personeel aangeboden

Ik ben 24 en ben op zoek naar 

een BAAN. Ik kan babysitter 

zijn, het verzorgen van het 

huis en bijles geven in het 

Engels, Italiaans en Pools. Ik 

ben verantwoordelijk, geor-

ganiseerd en geduldig. Te 

bereiken via telefoonnummer 

030-2200436 Bilthoven.

Diversen

Boerderij ‘FORTZICHT’. 

De locatie voor een; ver-

gadering, workshop, fami-

liebijeenkomst of cursus! 

Voordorpsedijk 35, G’kan. 

Tel. 030-2710913.

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

Raaijen  

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

Sinds 1931

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45,
De Bilt 030-2202012

Gezocht:

LANDBOUWGROND 1 à 

2 ha koop, huur of pacht. 

Voor het starten van een 

kleinschalig tuinbouwbe-

drijf. Tel. 06-14236517 en/of 

06-45455515

GARAGEVERKOOP zater-

dag 9 nov. Van 10.00 tot 

14.00 uur o.a. antiek, speel-

goed, kleding, huish. Spullen. 

Dorpsweg 91, Maartensdijk

Goed geknipt bij BETTY'S 

CORNER! Betaalbare prij-

zen! Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

GARAGEVERKOOP 9 

november 10.00-15.00uur, 

Achterweteringseweg 50, 

Maartensdijk
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

4

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

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

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

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

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

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

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

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

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

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

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptop-

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

weekend. Voor meer informatie over onze service en tarieven:

www.computerhulpmiddennederland.nl 

Tel: 0346-795104 / 06-24807945 KvK 51273888

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al uw 

beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, bestrating, grond- en 

graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-

opgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. WINTERTTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-

20.00 Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voor-

raad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985

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

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

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

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

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

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

Te koop of te huur. 400 m2 waarvan 200 m2 boven en 200 

m2 beneden op de Industrieweg Maartensdijk. Goederenlift 

aanwezig. Tel. 06-54623282

Nummer 21, 2e Hands (merk) kledingwinkel Aan de 

Molenweg 21 te Maartensdijk. Openingstijden woensdag t/m 

zaterdag 10.00 - 14.00. Alle schoolvakanties gesloten. Tel. 

0346-218851 / nr21.marjolein@hotmail.com

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg - Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Is uw tuin aan een najaarsbeurt toe? Dan bent u bij ons

aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u bellen

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

De zomer is voorbij, toch kunt u nog zo'n pijnlijk prikje krij-

gen, wat soms zwellingen geeft. Herbalife heeft daar bijzon-

dere gel voor, is door klanten uitgetest en zeer goed bevonden. 

Ook heerlijk voor kinderen. Vraag advies bij de herbalifedis-

tributeur tel. 0346-571377 e-mail vink-herbalife@filternet.nl   

Alessie’s, totaalconcept in huidverbetering - Maartensdijk. 

Najaarsactie - Gezichtsbehandeling voor € 49,-! Meer info 

www.alessies.nl of bel direct voor een afspraak 0346-820897

Het is nu weer tijd om uw (grote) tuin winterklaar te 

maken. Bel Rein: 06-82004441.

VERMIST Onze 1,5 jarige gecastreerde kater Binky is vanaf 

10-10-2013 vermist vanaf Versteeglaan 16 te Groenekan. 

Signalement: Cypers grijs met wit, grote witte bef en witte 

reep langs neus. Voor witte sokjes en achterpoten witte laars-

jes, dus hoger gedeelte wit. Als u informatie heeft over onze 

lieve Binky wilt u dan contact met ons opnemen? Familie 

Castein, tel: 0346-212326 of 06-52677394

Cursussen/Trainingen

Mindfulness in Den Dolder. 12 weken training aandacht en 

stressreductie. Omgaan met stress, inspanning en ontspan-

ning, compassie, mindfulness in je werk, taal, relaties, kinde-

ren enz. Voor beginners en gevorderden. Woensdag van 19.30 

tot 21.00u. In/uitschrijven per seizoen. € 320,- incl. werkmap, 

cd’s. Eind nov. t/m feb. 2014. Tel. 06-19440095 / www.sys-

teemtherapiejvermeer.nl

Ben jij creatief ? Kom werken met KLEI ! M.i.v. 11 nov. 

a.s. in Ambacht Ateliers De Bilt (www.ambachtateliers.nl). 

Wekelijks, tijden in overleg (Workshops op aanvraag). Kleine 

groepen max. 4 pers. Bel voor info met Lucia van der Velden: 

06-13431104 of mail naar lucia_vandervelden@hotmail.com

Muziekles Maartensdijk. Pianoles en blokfluitles, theorie en 

algemene muzikale vorming voor kinderen en volwassenen in 

Maartensdijk.  Er zijn lessen voor beginners, maar ook voor 

gevorderde spelers of voor wie na lange tijd weer wil gaan 

spelen. De lessen worden gegeven door gediplomeerde en 

ervaren docenten. Gratis en vrijblijvend een proefles, of meer 

informatie over lestijden en tarieven? Neem contact op via 

Muzieklesmaartensdijk@hotmail.nl

Pilates bij 2MOVE. Vanaf 1 november zijn wij gestart met 

Pilates. De lessen zijn op vrijdag van 9.00-10.00 uur in de 

Vierstee in Maartensdijk. De hele maand november zijn de 

Pilates lessen gratis voor 2Move-leden. Niet-leden betalen € 

5,00 per les. Wil je een Pilates-les uitproberen? Bel met onze 

ledenadministratie op 0346-213140 of stuur een mailtje naar 

ledenadministratie@2movemaartensdijk.nl 

Voor meer informatie zie www.2movemaartensdijk.nl

Alzheimercafé
Op dinsdag 19 november vindt er een Alzheimer Café plaats in het restaurant 

van woon- en zorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven. Een Alzheimer Café 

is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met 

(beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellen-

den. Het thema van deze avond is: ‘Hoe wordt de diagnose gesteld?’. Het 

programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er nog ge-

legenheid om een drankje te nemen en even na te praten. Toegang gratis. Voor 

meer informatie over het Alzheimer Café en / of vervoersvragen kan contact 

worden opgenomen met Willemien Hak, tel.nr. 030-2203490 of met Bea van 

Doeland, tel. 030-2219022.

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande vrijdagavond 8 november kunt u weer 

klaverjassen bij SVM. In de kantine van deze 

sportvereniging aan de Dierenriem in Maartens-

dijk 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.

Start EHBO-cursus

Woensdag 4 november is de start van een nieuwe 

EHBO-cursus in de Kees Boekehal, Kees Boeke-

laan 18 te Bilthoven.  De cursus wordt gegeven 

door de EHBO-vereniging Bilthoven/De Bilt en 

begint om 19.45 uur. Er zijn nog enkele plaatsen 

vrij; men kan zich die avond en ook een week later 

nog ter plaatse aanmelden. 

Symposium ‘De 
Verbindende Gemeente’

In De Bilt wordt door kerken, organi-

saties, wijkraden, bedrijven en inwo-

ners veel gedaan om het samenleven 

van de inwoners te optimaliseren en 

mensen bij elkaar te brengen. Allerlei 

initiatieven worden er genomen op 

thema`s als participatie, zorgverlening, 

betrokkenheid, duurzaamheid en leef-

baarheid. 

Aanleiding voor Het Platform Respect-

vol Samenleven De Bilt een symposi-

um te organiseren met als motto ‘De 

Verbindende Gemeente’ op woensdag 

20 november in de Mathildezaal van 

het Gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur.

Verbinden

Plaatsgenoot Dr. R.Bijl, adjunct direc-

teur van het Sociaal Cultureel Planbu-

reau zal spreken over ‘de sociale sa-

menhang in gemeenten’. Daarna geven 

zes organisaties verdeeld over twee 

sessies een korte presentatie. Daarin 

maken zij duidelijk welke bijdrage 

zij geven aan het verbindend element 

in onze gemeente. Na de sessies is er 

gelegenheid om onder leiding van bur-

gemeester Arjen Gerritsen te reageren, 

vragen te stellen en van gedachten te 

wisselen. Andere organisaties die zich 

door het thema uitgedaagd voelen, 

kunnen hun bijdragen op een ‘muur-

krant‘ aanbrengen om ook op deze 

wijze bij de discussies te worden be-

trokken. 

Manifest

Organisaties, wijkraden, buurtclubs, 

kortom een ieder die zich door het 

bovenstaande voelt aangesproken, 

worden hierbij opgeroepen om aan 

dit symposium bij te dragen, van el-

kaars ervaringen te leren en elkaar 

met nieuwe gedachten en voorstellen 

te stimuleren. Het streven is om aan 

het eind van dit symposium een ‘Ma-

nifest voor de burger’ aan te bieden.

Wie belangstelling of vragen heeft, ge-

lieve contact op te nemen met Ada van 

Dis, secretaris van het  Platform. Tele-

foon: 030-2284973, email: a.vandis@

vvsowvt
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Een leerzame nederlaag
Nadat een week eerder de eerste periodetitel werd veroverd, volgde op zaterdag 2 november 

voor FC De Bilt de lastige uitwedstrijd tegen Elinkwijk. De zaterdagtak van Elinkwijk is 

enkele jaren geleden gestart en dit team is rustig opgeklommen tot de derde klasse en 

behoort dit jaar tot de groep kanshebbers voor de titel. 

In de eerste helft had FC De Bilt 

grotendeels een veldoverwicht, 

maar de kleine kansen die werden 

gecreëerd, werden niet verzilverd. 

Tegen het einde van de eerste helft 

ontstonden er enkele schermutse-

lingen, die leidden tot gele kaarten 

voor spelers van beide kanten. Te-

recht of onterecht en wellicht had 

de scheidsrechter nog meer kaarten 

moeten trekken, maar het blijft dan 

de kunst om toch gewoon te blijven 

voetballen. En dat laatste vergat 

FC De Bilt in de vijf minuten voor 

rust, waardoor Elinkwijk een paar 

keer gevaarlijk voor het Biltse doel 

kwam. Het was dan ook niet hele-

maal verwonderlijk dat in de laatste 

minuut voor het rustsignaal de bal in 

het Biltse doel verdween. Dat was 

schrikken, een achterstand, want dat 

is de afgelopen vijftig wedstrijden 

slechts sporadisch voorgekomen. In 

de rust waren de meeste bezoekers 

het eens met elkaar: ‘dit was een 

mooie spannende wedstrijd die nog 

alle kanten op kan’.

Na de rust bleek dat ook zo te zijn, 

waarbij FC De Bilt weer de betere 

kansen kreeg, maar ook Elinkwijk 

bleef gevaarlijk. De minuten ver-

streken en de mannen uit De Bilt 

streden zeker voor de verdiende ge-

lijkmaker, maar het mocht niet luk-

ken. Na aloop van de eerste neder-
laag sinds lange tijd, werd door de 

meeste aanwezigen geconcludeerd 

dat FC De Bilt niet altijd ongeslagen 

kon blijven en dat soms zo’n neder-

laag heel leerzaam kan zijn. FC De 

Bilt heeft immers een zeer jonge 

ploeg met veel potentie en dan is 

het ook wel eens goed om weer met 

beide benen op de grond te staan. 

Op zaterdag 9 november begint de 

tweede periode met om 14.00 uur de 

thuiswedstrijd tegen VRC uit Veen-

endaal. Het tweede van FC De Bilt 

won afgelopen zaterdag met 0-8 van 

VSC en staat inmiddels na zeven 

overwinningen een straatlengte voor 

op de nummer twee.

Vogelshow
Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven organiseerde dit weekeinde een 

grote vogelshow, met ongeveer 430 vogels van de meest uiteenlopende 

soorten en kleuren. Aan deze show namen ook vogelliefhebbers uit 

partnerstad Coesfeld deel. De vogelshow werd gehouden in gebouw 

‘De Harmonie’ aan de Jasmijnstraat 6B te De Bilt. [HvdB]

Voor de opening reikte wethouder Bert Kamminga prijzen uit aan de 

kampioenen Ben Stevens, Cees van Hees, Co Mulder, Manfred Lablans, 

Paul Mulder, Peter Besters, Rogier Jacobse, Rolf Wauben, Rudolf 

Hünteman, Rowin Jacobse en Ton Jacobse.

Verlies Brandenburg
De heren van BZC Brandenburg zijn er niet in geslaagd de goede lijn 

van de laatste 2 gewonnen wedstrijden door te zetten. In Haarlem werd 

een teleurstellende 16-11 nederlaag geleden.

Brandenburg startte goed en binnen de minuut werd een 1-0 voorsprong 

verkregen door een doelpunt van Ralph Jansen maar daarna duurde het 

een volle periode voordat de ploeg uit Bilthoven een 2e keer scoorde. 

Daartussendoor maakte de tegenstander uit Haarlem maar liefst 6 doel-

punten en miste Brandenburg 5 maal een man meer. Na de 6-2 halver-

wege de 2e periode liepen de gastheren verder uit naar een tussenstand 

van 10-4 op de helft van de wedstrijd.

In de 3e periode speelden de heren uit Bilthoven wat feller en ook de 

man meer ging wat beter lopen wat resulteerde in een 13-9 achterstand 

na 3 perioden. Het leek toch nog mogelijk om minimaal 1 punt mee te 

nemen, maar de goede lijn kon niet doorgetrokken worden en de ploeg 

uit Haarlem scoorde nog 3 maal en Brandenburg maar 2 maal. In deze 

4e periode werden door de heren uit Bilthoven de mooiste kansen om 

zeep geholpen, maar liefst 8 keer lag een speler alleen voor de keeper 

van Haerlem maar werd niet gescoord. 

Al met al een teleurstellende nederlaag die niet nodig was geweest 

met een wat fellere start het beter benutten van kansen. Volgende week 

speelt Brandenburg thuis tegen het 4 plaatsen hoger geklasseerde SVH 

uit Rotterdam. Een overwinning is noodzakelijk om uit de onderste re-

gionen te komen. 

Jeugd Badminton groeit
SV-Irene is de badmintonvereniging voor jong en oud van Bilthoven, 

zowel voor recreanten als competitiespelers. Dit schooljaar is de groep 

jeugdige badmintonspelers die meedoet aan de competitie fors toege-

nomen. Elke week trainen zij twee keer en in het weekend vinden de 

wedstrijden plaats. 

Jongens Irene 4: Sander van Brederode, Silas de Maat, Thijs van 

Oirschot en Theo de Rooij, (Arjen Withagen staat niet op de foto). 

Afgelopen zondag speelde dit team in Wijk bij Duurstede. Dit nog jonge 

viertal liet ook zien vooral erg te genieten van dit sportieve gebeuren. 

Niet altijd wint de betere ploeg
Op het fraaie complex aan de Hernhuttersingel achter Slot Zeist speelde SV-Maartensdijk een 

van de betere competitiewedstrijden tot nu toe dit seizoen. De toeschouwers genoten van een 

spannende wedstrijd met van SVM-zijde veel en goed gecontroleerd aanvallend voetbal.

SVM was ruim 70 minuten de be-

tere ploeg. Het goed voetballende 

middenveld met uitblinker Diede-

rik Hafkemijer als regisseur gaf 

Jonathan in een groot deel van de 

eerste helft voetballes. De Maartens-

dijkers domineerden en gaven geen 

kansen weg. Eén van de ruim 1100 

Jonathan leden is de huidige doel-

man van het eerste team: een gewel-

dige keeper. Wanneer de Maartens-

dijkers hun kansen wilden afronden 

stond de Zeister sluitpost hen in de 

weg. De gastheren waren gedurende 

de gehele eerste helft de mindere van 

SVM. Met name de laatste 10 minu-

ten kreeg SVM steeds meer kansen, 

maar scoren lukte niet.

Ook in de tweede helft bleef SVM 

geconcentreerd voetballen. De 

vele Maartensdijkse toeschouwers 

wachtten op de openingsgoal van de 

geel-blauwen. Zoals zo vaak in het 

voetbal valt dan het doelpunt aan de 

andere kant. De geblesseerde Jorn 

Brefeld werd vervangen door Sjoerd 

Burgers. In plaats van simpel de bal 

weg spelen leverde de SVM – verde-

diging het speeltuig af aan de Zeis-

ter aanvallers en stond de 1-0 op het 

Zeister scorebord. Rond de 80 mi-

nuut kreeg Jonathan een strafschop: 

Richard de Groot redde bekwaam. 

Rick Lith viel met een hoofdwond 

geblesseerd uit. De op z’n minst 

verdiende gelijkmaker viel niet ook 

niet met goede invalbeurten van Je-

roen Geurtsen en Bas Temme. SVM 

speelde een dijk van een wedstrijd 

maar de punten bleven in Zeist.

A.s. zaterdag is SVM gastheer in de 

thuiswedstrijd tegen het Utrechtse 

Elinkwijk. SVM 2 verloor met 3-2.

Salvodames behalen prima overwinning
Het damesteam van Salvo blijft goed presteren. Er werd met 3-2 gewonnen van het als 3e 

geklasseerde Wilhelmina. De heren kwamen net te kort en verloren hun vijfsetter 

met 2-3 van Forza Hoogland. 

Het bezoekende Wilhelmina uit 

Amersfoort was een team met 

lange meiden en behoorlijk veel 

aanvalskracht. Dat werd in de 1e 

set ook pijnlijk duidelijk. Salvo 

had weinig in te brengen en kon 

aanvallend geen potten breken. De 

tegenstander won soeverein de 1e 

set met 18-25. De volgende sets liet 

Salvo zien waarom het team in de 

top vijf geklasseerd is. De meiden 

knokten voor iedere bal en maakten 

aanvallend een veel betere indruk. 

Vooral Rianne Diepeveen viel op 

met enorme relexen en spectacu-

laire reddingen in het achterveld. 

Veel rally’s eindigde dan ook in 

het voordeel van Salvo. De 2e set 

was bloedstollend spannend. Beide 

teams hielen elkaar volkomen in 

evenwicht maar Salvo won uitein-

delijk de set met 28-26. Doordat 

Salvo het niveau kon vasthouden 

werd ook de 3e set gewonnen met 

25-21, mede door een goede in-

valbeurt van Nicole v.d. Dijssel. 

De 4e set werden er te veel fouten 

gemaakt waardoor Wilhelmina in 

het begin van de set uitliep en de 

set geroutineerd uitspeelde met 19-

25. De 5e set was de service van 

Rianne Diepeveen de tegenstander 

te machtig. In totaal heeft zij 11 

keer geserveerd. De setwissel vond 

plaats op 8-2 voor Salvo. Uiteinde-

lijk werd de set gewonnen met 15-

8. Salvo blijft goed meedoen in de 

1e klasse. 

Het jeugdige herenteam van Salvo 

heeft zich weer van zijn beste kant 

laten zien. Het bezoekende Forza 

dat hoger staat op de ranglijst had 

heel wat te stellen met het enthou-

siaste spel van de Maartensdijkers. 

De eerste twee sets was de tegen-

stander Salvo de baas. Zij hadden 

wat meer aanvalskracht dan Salvo 

en wonnen de beide sets dan ok 

met 21-25 en 19-25. Zoals zo vaak 

met volleybal keert een wedstrijd 

in de 3e set. Zo ook bij Salvo. De 

heren ging er nog kwieker tegenaan 

en lieten zien dat ze al tot heel wat 

in staat zijn ook al moeten ze nog 

veel leren. Vooral Bas Duijvenstein 

en Thore Roepman scoorden voor 

Salvo. Verdedigend pakt het team 

ontzettend veel ballen. Er ontstaan 

daardoor veel rally’s wat voor het 

publiek spectaculair is. De 3e en 4e 

set werden door Salvo gewonnen 

met 25-22 en 25-21. Ook hier een 

5e set. Jammer dat de aanvalskracht 

stokte en Salvo het goede spel niet 

kon voortzetten en verzilveren. De 

set ging verloren met 8-15. Als het 

team zo doorgaat dan volgen de re-

sultaten vanzelf. 



 De Vierklank 24 6 november 2013

advertentie

advertentie

Obstakel in Hollandsche Rading
door Henk van de Bunt

Sinds een paar weken stuiten ietsers vanuit Maartensdijk, vlak voor Hollandsche Rading op 
een ‘obstakel’. ’s Ochtends vroeg als het nog donker is op het Vuurschepad 

verspert een hekwerk de weg. Je kunt er omheen via een speciaal 
betegeld ‘ommetje’, ‘s avonds staat het hek open.

Dick van Beek is landschapscoördi-

nator bij de gemeente De Bilt: ‘Het 

betreffende landhek is geplaatst ter 

hoogte van de ingang van het zo-

genaamde Waadpad (wandelpad). 

Als één van de voorwaarden voor 

de realisatie ervan is altijd aangege-

ven dat gebruikers ervan veilig het 

ietspad moeten kunnen oversteken. 
Met bewoners is gesproken over 

snelheid-remmende maatregelen 

op het ietspad. Het houten landhek 
dient dit doel. Deze constructie is 

ook elders toegepast. Hier bij het 

Vuursche Pad is een ruime ietssluis 

toegepast, waardoor de ietsers niet 
hoeven af te stappen, maar slechts 

hoeven af te remmen. Het landhek 

blokkeert het ietspad voor gemo-

toriseerd verkeer. Fietsers kunnen 

door de ietssluis om het landhek 
heen ietsen, waardoor de snelheid 
van de ietsers afneemt en er een 
veiligere situatie ontstaat rondom 

de toegang van de school, het (tij-

delijke) dorpshuis en het Waadpad’.

Open

‘Het landhek staat nu nog open. 

Binnenkort wordt er relecterend 

materiaal op aangebracht waar-

door het landhek beter zichtbaar 

is. Daarna zal het landhek gesloten 

worden en worden voorzien van 

een slot. Alleen de eigenaren en 

beheerders van de gronden aan de 

oostzijde van het landhek krijgen 

een sleutel, zodat zij er met (land-

bouw-)voertuigen doorheen kun-

nen. Het landhek is dus nog niet af-

gesloten, maar werd blijkbaar nu al 

door voorbijgangers dicht gedaan. 

We hebben het landhek inmiddels 

even tijdelijk vast gezet, zodat het 

niet meer dicht gedaan kan worden 

totdat alle werkzaamheden gereed 

zijn. De lantaarnpaal bij het land-

hek werkte niet. Deze storing is 

inmiddels gemeld bij de beheerder 

en wordt z.s.m. verholpen. Aan 

beide zijden van het landhek zijn 

borden geplaatst die waarschuwen 

voor een gewijzigde situatie. Daar-

naast is het zo dat het Vuurschepad 

een recreatief pad is en (zoals veel 

paden van het Recreatieschap) al-

leen tussen zonsopkomst en zons-

ondergang gebruikt mag worden. 

Dit staat ook bij het ietspad aan-

gegeven op borden van het Recre-

atieschap die eigenaar/beheerder is 

van het pad.

Hobbel-de-bobbel

Maartensdijker Anne Anema die 

het pad veelvuldig gebruikt hier-

over: ‘Het gebruiksaspect tussen 

zonsondergang en zonsopkomst is 

zeker het vermelden waard. Ooit 

bij de opening van het pad heb 

ik het bordje bestudeerd. Vraag 

een willekeurige gebruiker en die 

is hiervan niet op de hoogte. Wie 

leest er nu de kleine lettertjes? En 

wie gaat nu over een hobbel-de-

bobbel stoeptegels ietspad rijden 
langs de provinciaalse weg, als er 

een prachtig (en korter) ietspad 
door de weilanden loopt? In de 

donkere periode is het wel ijn als 
alle gebruikers verlichting gebrui-

ken c.q. iets relecterend’s dragen. 
Je schrikt je rot als je een onver-

lichte jogger en/ of wandelaar al-

of-niet met hond tegenkomt. Die 

ziet een verlichte iets wel aanko-

men, maar de ietser ziet hem/haar 
pas op het allerlaatste moment. Het 

gaat meestal goed, maar schrik-

ken doe je wel. Trouwens ook een 

compliment: direct na de storm 

is het ietspad keurig schoon ge-

maakt. Ook in de winter bij glad-

heid en sneeuw wordt er tijdig iets 

gedaan.’

Fotosafari in de Molenpolder
Varen tussen het veen

Zaterdag 16 november organiseert Staatsbosbeheer een speciale fotosafari in de Molenpolder 
met een luisterboot door het prachtige gebied. Tijdens de safari staat het beleven 

van de natuur en het landschap centraal.

De digitale camera is het middel 

om op een andere manier naar de 

natuur en landschap te kijken. De 

Groene Hart gidsen ontvangen u en 

vertellen over het landschap, de na-

tuur en over fotograie. U leert het 
nodige over compositie en perspec-

tief en brengt dit buiten in praktijk. 

Na de kofie en de inleiding gaat 
u aan boord van de luisterboot 
en vaart u door het verveningsge-

bied met zijn legakkers. Op een 

bepaalde plek gaat u van boord en 

loopt u over trilveen waar zeldzame 

planten staan zoals zonnedauw. Na 

aloop maakt u met uw groep een 
selectie uit de foto’s en worden de 

gemaakte foto’s besproken met de 

andere deelnemers. Tenslotte krijgt 

men tips, waarmee de vaardigheden 

verder kunnen worden ontwikkeld.

De fotosafari vindt plaats van 14.00 

uur tot ca. 16.30 uur en start vanaf 

het Beheerkantoor Staatsbosbeheer 

aan de Westbroeksebinnenweg 5 

te Tienhoven. Aanmelden kan via 

www.groenehartcentrum.nl of via 

tel. 06 23776925 tijdens kantoor-

uren.

Vanaf de luisterboot vallen unieke 
plaatjes te schieten. (foto Annemiek 
van Zanten)

Samen aanpakken: 

de eendenkooi 
De Vereniging Vrienden v/h Van Boetzelaerpark pakt 

komend weekend samen met de gemeente het volgende 
grote project aan. Want de zogenoemde eendenkooi wordt 

opgeruimd uit het Van Boetzelaerpark.

De eendenkooi aan de rand van de grote vijver, ooit bedoeld om eenden 

een rustige broedplek te bezorgen, is door de jaren heen beschadigd 

geraakt. Volledig overwoekerd door bomen en planten is de eendenkooi 

zijn doel voorbijgeschoten en wordt daarom verwijderd. Dat gebeurt in 

samenwerking met de gemeente op vrijdag 8 en zaterdag 9 november 

a.s. De gemeente neemt het zware werk voor zijn rekening, met behulp 

van de noodzakelijke machinerie. Vervolgens zullen leden van de Ver-

eniging het snoei- en verdere opruimwerk aanpakken. Voor dit laatste is 

nog een groot aantal extra vrijwilligers nodig. Er wordt gewerkt onder 

begeleiding van één of meer coördinatoren van de gemeente. Uiteraard 
zal, zoals gebruikelijk, worden gezorgd voor de nodige hartversterkers. 

Tijdstip 
Er wordt gewerkt op vrijdag 8 november tussen 9.00 en 12.00 uur en 

13.00 en 16.00 uur en op zaterdag 9 november tussen 9.00 en 12.00 uur. 

Wilt u op één of meer tijdstippen meehelpen, meld u dan aan bij vero-

niek.clerx@planet.nl en geeft u aan op welke uren u aanwezig wilt zijn. 

Neemt u voor deze klus vooral uw tuinhandschoenen en snoeischaar/

zaag mee. Vóór elke werksessie wordt verzameld bij het houten brug-

getje over de vijver. 

De eendenkooi schiet zijn doel voorbij. (foto Ben Verwiel)

Landhek of obstakel?

 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Kijk voor het "KERSTMENU" op

Woe.
6-11

Gebakken kabeljauwfilet 
met mosterd-dille saus

of
Klassieke hazenpeper, 

stoofappeltje en rode kool

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
7-11
Vrij.
8-11
Woe.
13-11

Saté van varkenshaas, 
friet en sla

of
Spaanse gamba`s met 

paella rijst

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
14-11
Vrij.

15-11


