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www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Vluchtelingen in Maartensdijk
door Guus Geebel

Op 17 september kreeg De Bilt, net als alle andere gemeenten in Nederland het verzoek om 
crisisopvanglocaties voor vluchtelingen beschikbaar te houden. De Bilt heeft geen grootschalige 

locaties, maar kan wel crisisnoodopvanglocaties aanbieden. ‘Wij hebben daarvoor de Kees 
Boekehal, het H.F. Wittecentrum en De Vierstee bij het COA aangemeld’, vertelt burgemeester 

Arjen Gerritsen bij een persgesprek op 2 oktober in het gemeentehuis.

Gerritsen: ‘Vanaf dinsdag gingen 
we aan de slag onder toepassing 
van de principes van crisismanage-
ment, op dezelfde manier als bij an-
dere gemeenten.’ De burgemeester 
heeft daarbij de leiding. ‘We zijn 
onze eigen mensen paraat gaan 
stellen en hebben onze opvang- en 
verzorgingsprocessen actueel ge-
maakt. Je komt dan als het ware in 
een mobilisatiefase. 
De gemeenteraad werd geïnfor-
meerd en we namen contact op met 
een aantal plaatselijke maatschap-
pelijke netwerken. Crisisnoodop-
vang doe je als gemeente. Het COA 
speelt daarbij geen rol, dat brengt 
alleen de vluchtelingen hier naar 
toe.’ 

Processen
‘In onze gemeente hebben we de 
eerste helft van september al ge-
zegd dat we een taak hebben bij de 
opvang van vluchtelingen. We zijn 
op dat moment direct van alles gaan 
organiseren. Bij de gemeente heb-
ben we onze eigen medewerkers, 
die processen oppakken en verzor-
gen, maar daarnaast ook medewer-
kers die als vrijwilliger wat willen 
doen. We hebben in de gemeente 
veel vrijwilligers die al op allerlei 
manieren actief zijn in de samen-
leving. Die zijn gewend om in een 
structuur te werken. Het boeiende 
is dat het allemaal kan en werkt’, 
aldus de burgemeester. ‘Naast vrij-
willigers moet je ook denken aan 

eten, medische hulp, geestelijke 
gezondheidszorg, vertier. Kinderen 
willen ook snoep en kunnen spe-
len.’ 

Draagvlak
Er kwamen een kleine honderd 
vluchtelingen naar De Vierstee. 
Het merendeel uit Syrië, verder 
een groep uit Eritrea en enkelen 
uit Irak, Iran en andere landen. Het 
waren gezinnen, stellen en alleen-
reizenden. Een minderjarig meisje 
uit Eritrea werd overgebracht naar 
een speciale locatie in Boxtel. Er 
ontstonden in het dorp allerlei ini-
tiatieven van kerken die de deuren 
openen. De meeste vluchtelingen 
waren moslim, maar er waren ook 

christenen. Ze kwamen samen naar 
een kerk voor een gesprek of om er 
even uit te zijn. Anderen wandelden 
door het dorp, winkelden en hadden 
contact met bewoners. De burge-
meester vertelt dat een verliefd stel 
vroeg of ze mochten trouwen, maar 
dat is zonder de vereiste papieren 
niet mogelijk. Hij merkt dat nu 

het een gezicht heeft gekregen het 
draagvlak in de samenleving heel 
goed is. De crisisnoodopvang in De 
Vierstee was in beginsel voor 72 
uur. Na een zorgvuldige afweging 
en in afstemming met het COA 
besloot de burgemeester vrijdag 2 
oktober de opvang te verlengen tot 
maandag 5 oktober 12.00 uur.

Burgemeester Arjen Gerritsen had de leiding bij de gang van zaken rond 
de opvang.

Crisisnoodopvang in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Van woensdagavond 30 september tot maandag 5 oktober 12.00 uur heeft de gemeente  
De Bilt 100 vluchtelingen tijdelijk ondergebracht in De Vierstee in Maartensdijk. 

De vluchtelingen kwamen direct 
vanuit Ter Apel; sommige vluchte-
lingen waren een week onderweg 
geweest, vanuit het land van her-
komst, anderen een maand. In eer-
ste instantie was het de bedoeling 
dat deze crisisnoodopvang 72 uur 
zou duren.  

Crisisnoodopvang
Veel vluchtelingen bereiken Ne-
derland en er is niet meer direct 
een plek voor iedereen. Het aan-
tal wordt te groot. Veelal worden 
vluchtelingen opgevangen op spe-

ciale opvanglocaties. Deze kunnen 
echter de toestroom niet meer ver-
werken. Daarom wordt gemeenten 
de vraag gesteld om crisisnoodop-
vangplekken beschikbaar te stellen, 
teneinde te voorkomen, dat vluch-
telingen geen dak boven hun hoofd 
hebben. 
De crisisnoodopvang in Maartens-
dijk is goed verlopen: er is veel on-
dernomen om de vluchtelingen een 
prettig tijdelijk verblijf te bieden. 
Veel vrijwilligers zetten zich hier-
voor in , waaronder vrijwilligers 
van het Rode Kruis en Vluchtelin-
genwerk De Bilt.

Informatiemomenten
Dinsdag 29 september ontvingen 
omwonenden een brief met uitleg. 
Woensdag werd De Vierstee in ge-
reedheid gebracht, mede door de 
inzet van de Vrijwillige Brandweer 
van Maartensdijk aangevuld met 
mensen uit andere kernen. Er werd 
een informatiepunt ingericht in 

het Servicecentrum Maartensdijk, 
een lokale cateraar werd gezocht 
en de scholen werden ingelicht. ’s 
Avonds volgde een goed bezochte 
informatiebijeenkomst voor inwo-
ners, geleid door Leo Fijen, waarin 
burgemeester Arjen Gerritsen de 
aanwezigen informeerde, gevolgd 
door  de mogelijkheid vragen te 
stellen. De insteek was overwe-
gend positief en begripvol  met een 
enkele kritische kanttekening. Na 
afloop konden de aanwezigen zich 
desgewenst melden als vrijwilliger; 
veel mensen deden dat ook. Vrijdag 
tegen de avond heeft burgemees-
ter Gerritsen toegestemd in een 
langer verblijf. Ook hiervan zijn 
omwonenden direct op de hoogte 
gebracht. Naast dit alles heeft de 
gemeente De Bilt vanaf dinsdag 29 
september 14.00 uur (het moment 
dat het verzoek tot crisisnoodop-
vang werd gedaan) een liveblog 
geopend op haar website. Hier ver-
scheen steeds relevant nieuws. 

Voorlichting in de aula van het GroenhorstCollege.

Vluchtelingen Vierstee 
naar Zutphen

De vluchtelingen, die in de crisisnoodopvang in De Vierstee 
in Maartensdijk zijn opgevangen, vertrokken maandag 5 
oktober rond het middaguur naar de gemeente Zutphen. 

Zondag en maandag zijn medewerkers van de gemeente De Bilt hard 
bezig om het vertrek en de overdracht met de collega’s van de gemeente 
Zutphen voor te bereiden. Burgemeester Arjen Gerritsen: ‘Afgelopen 
vrijdag heb ik besloten om de 72-uursopvang te verlengen tot maandag 
12.00 uur. Met het weekeinde voor de boeg hebben wij het COA tijd 
geboden om elders goede opvang te organiseren en de ontvangende 
gemeente om de voorbereidingen te treffen. Daarbij heb ik ook de be-
schikbaarheid van vrijwilligers en professionals en het draagvlak dat 
de opvang in de dorpsgemeenschap heeft, meegewogen. Na het vertrek 
is met hulp van de vele vrijwilligers en de vrijwillige brandweer van 
Maartensdijk De Vierstee direct weer in gereedheid gebracht voor re-
gulier gebruik. Gymnastiekonderwijs en alle andere activiteiten vinden 
weer normaal plaats.

Afsluiting met vrijwilligers
Burgemeester Gerritsen zei de vrijwilligers en professionals uit te no-
digen voor een besloten avond later deze week. ‘We hebben met elkaar 
een lichamelijk en mentaal vermoeiende week achter de rug. Hierbij 
hebben veel mensen mooie, maar ook indringende ervaringen opge-
daan. Het is goed om de mensen, die daaraan behoefte hebben, de gele-
genheid te bieden deze ervaringen te delen en deze periode af te sluiten.’
De opvang van de vluchtelingen in Zutphen is te volgen via www.zut-
phen.nl.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

11/10 • 10.30u – mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
11/10 • 9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
11/10 • 18.30u - Ds. M. Goudriaan

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
11/10 • 10.30u - Bez. Samenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

11/10 • 10.00u - Dhr. M. van der Weide

R.K. Kerk O.L. Vrouw
11/10 • 10.30u - Pastoor J. Skiba

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

11/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
11/10 • 17.00u - Ds. K. de Vries

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

11/10 • 10.00u - Ds. W. Markus
11/10 • 19.00u - Ds. C. van Dam 

(Jeugddienst)

Pr. Gem. Immanuelkerk
11/10 • 10.00u - Ds. J. Doolaard

Pr. Gem. Opstandingskerk
11/10 • 10.00u – mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
11/10 • 10.00u - Pastoraal werker 

J. Houben

Volle Evangelie Gemeente
11/10 • 10.00u - Dhr. J. Koens

Groenekan
PKN – Pr. Gem. De Boskapel

11/10 • 10.30u – Mevr. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
11/10 • 10.00u - Ds. J. Vroegindeweij

11/10 • 18.30u - Ds. J.C. de Groot

Herst. Herv. Kerk
11/10 • 10.30u - Dhr. B. Klootwijk

11/10 • 16.00u - Dhr. J. de Boer

Onderwegkerk Blauwkapel
11/10 • 10.30u - Pastor M. de Mey

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

11/10 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/10 • 10.00u - Ds. W. H. Th. Moehn
11/10 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
11/10 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
11/10 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
10/10 • 14.30u - Pastor G. de Wit
11/10 • 10.30u - Pastor F. Zwarts

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

11/10 • 10.00u - Ds. R.W. van de Wal
11/10 • 18.30u - Ds. G.H. Abma

PKN - Herv. Kerk
11/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
11/10 • 18.30u - Ds. W. Poldervaart
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 10 oktober haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 10 oktober 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Het Weeshuis van de Kunst

Op 9 oktober is er in Het Weeshuis 
van de Kunt een Concert met fluit 
en harp, verhalen en kunst. Het 
duo Barbara Merlijn en Marianne 
Smit speelt op deze avond hun 
programma ‘Rust’, een bijzon-
der programma waar muziek en 
verhalen door elkaar gevlochten 
zijn. De muziek is leidend, de 
teksten slingeren als een gekleurd 
draadje door het programma heen. 
De beeldende kunst staat erbij als 

decor. Rust leidt tot stilte, kalmte, 
laat inspiratie borrelen en zwen-
gelt aan. Aanvang 20.00 uur. Voor 
meer informatie en aanmelding ( 
beperkt aantal plaatsen) www.het-
weeshuisvandekunst.nl.

Kleuterkerk

De Kleuterkerkviering is op zon-
dag 11 oktober om 11.30 uur in 
de Opstandingskerk aan de eerste 
Brandenburgerweg 134 in Biltho-
ven. Dit keer is het thema Fran-
ciscus en de dieren. De kinde-
ren mogen kun eigen knuffeldier 
meenemen. Deze laagdrempelige 
viering is een initiatief van zowel 
de Protestantse als de Roomsch 
Katholieke kerk in De Bilt. Spe-
ciaal voor kinderen van 0-6 jaar 
en hun ouders, maar ook andere 
familieleden zijn welkom. Voor 
meer info: kleuterkerkdebilt@
gmail.com

De avond van De Leijen

Op maandag 12 oktober orga-
niseert Wijkraad De Leijen haar 
jaarlijkse informatieve bewoners-
bijeenkomst. Aanvang 19.30 uur 
in de recreatiezaal van Zorgcen-
trum De Bremhorst aan de Jan van 
Eijklaan. Er is volop gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan. 
Wethouder, gemeenteraadsleden 
en politie zijn aanwezig. 

Lezing Fotoclub Bilthoven

Maandag 12 oktober geeft Armand 
Jongejans een lezing c.q. work-
shop over Documentaire journa-
listiek. In februari 2016 komt hij 
terug om de resultaten van zijn 
opdracht te bespreken.
De avond begint om 20.00 uur en 
wordt gehouden in het H F Witte 
Cultuur- en vergadercentrum, 
Henri Dunantplein 4, De Bilt. 
Meer informatie fotoclub www.
fotoclubbilthoven.nl

Opbrengst collecte

De collecte van KWF Kankerbe-
strijding (week van 7 -12 septem-
ber) heeft in de gemeente De Bilt € 
25.471,85 opgebracht. 

PvdA overdag

PvdA organiseert een excursie 
naar de Brandweer onder de leuze 
‘Broodje Brandweer’. De bijeen-
komst is op maandag 12 oktober 
onder de titel Ouderenpreventie. 
De bijeenkomst begint om 11.30 
uur met een ontvangst met vervol-
gens van 12.00 uur tot 13.30 uur 
een presentatie en lunch. Welkom 
zijn zowel leden als niet- leden en 
belangstellenden. Informatie: tel.: 
030 2285903, 030 2282813 of 030 
2201295.

Lezing Historische Vereniging 

Mevrouw Marina Laméris, archi-
tectuurhistorica uit Hollandsche 
Rading zal een lezing houden met 
als titel ‘De buitenplaats en het 
Hollandsche Landschap’. De rijk-
dom van het Nederlands Land-
schap en de geschiedenis van 
buigtenplaatsen zijn sterk met 
elkaar verbonden. Ook de hoge 
kwaliteit van het landschap in en 
rond Gemeente De Bilt is in hoge 
mate bepaald door buitenplaat-
sen. Lezing wordt gehouden in 
de Ontmoetingskerk, Julianalaan 
26, Maartensdijk op dinsdag 13 
oktober, aanvang 20.00 uur, zaal 

& Geersing

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

Je kunt het maar één keer doen

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

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

Wij danken iedereen voor de overweldigende
hoeveelheid belangstelling, lieve berichtjes, prachtige bloemen, 
lieve kaarten en bezoekjes tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze kanjer

IRENE CASTEIN
Het gemis is enorm en moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en
vergroot de moed om verder te gaan.

 Jan en Lia
 Nanda en Wilfred
 Wouter

Groenekan, oktober 2015

is open vanaf 19.30. Toegang voor 
leden is gratis, niet-leden betalen 5 
euro bij de ingang van de zaal. 

Politieke introductie

Wilt u politiek en maatschappelijk 
actief worden, kennismaken met 
raadsleden of wilt u weten hoe 
de politiek werkt? Ga dan naar de 
avond met korte inleidingen van 
een raadslid, wethouder en burge-
meester en doe mee aan een rollen-
spel. Woensdag 14 oktober 20.00 
uur in HF Wittecentrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. Graag aan-
melden via secretaris@vvd-debilt.
nl VVD De Bilt.

Robotoperaties

Woensdag 14 oktober komt 
Mevrouw dr. Esther Consten  tij-
dens een bijeenkomst van de Groe-
nekanse afdeling van ‘Vrouwen 
van Nu’ het één en ander vertellen 
over robotoperaties en robotchirur-
gie. De bijeenkomst is in dorpshuis 
‘De Groene Daan’, Grothelaan 3 in 
Groenekan om 19.30 uur. Toegang 
voor leden gratis, niet-leden beta-
len 5 euro.
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	 Openingstijden
•	ma	t/m	vr	08.00	-	17.30	uur
•	Buiten	de	openingstijden	kunt	u
	 op	aanvraag	uw	medicijnen
	 in	onze	24-uurs	kluisjes	ophalen.
	 Vraag	hiernaar	aan	de	balie.

Tel.:	0346	-	210605
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Aan de inwoners 
van Maartensdijk
Het zal u niet ontgaan zijn, dat uw dorp tot en met afgelopen maandag 
bijna honderd vluchtelingen te gast had. Mensen die na een zware reis 
uit het Midden-Oosten en Noordoost-Afrika vijf dagen rust vonden in 
De Vierstee. Afgelopen maandag hebben wij afscheid van ze genomen 
en ze begeleid naar hun nieuwe, opnieuw kortstondige opvang in de 
gemeente Zutphen. Hun reis is voorlopig nog niet ten einde, maar in De 
Vierstee is de situatie sinds gistermorgen weer normaal.

Voor alle betrokkenen is deze periode lichamelijk en mentaal vermoeiend geweest. Ook in het dorp is de komst van 
vluchtelingen niet onopgemerkt voorbijgegaan. Hartverwarmend was het dat zeer velen van u zich op enigerlei 
wijze hebben ingezet voor het verblijf van de vluchtelingen. Door te helpen in De Vierstee, door kleding of speel-
goed te brengen, tekeningen te maken, een uitstapje te organiseren of door vluchtelingen thuis uit te nodigen. Ook 
alle kerken en organisaties als de vrijwillige brandweer, het Rode Kruis, Steunpunt Vluchtelingenwerk en MENS 
De Bilt hebben zich vol ingezet om onze humanitaire plicht op een goede manier te kunnen vervullen. 

Ik wil u daar uit de grond van mijn hart voor bedanken. Uw herbergzaamheid en behulpzaamheid voor mensen 
in nood zijn een voorbeeld! Zonder uw naastenliefde en uw bijdrage, hoe klein deze misschien ook lijkt, was de 
crisisnoodopvang van ‘onze’ vluchtelingen niet mogelijk geweest op het hoge niveau, dat wij met elkaar heb-
ben bereikt. Ik ben trots op u en op al diegenen die van elders kwamen helpen, op de professionals van diverse 
maatschappelijke organisaties en op mijn medewerkers. U heeft uw hart laten spreken. Hartelijk dank! Mijn dank 
spreek ik ook uit naar het gemeentebestuur dat uw en mijn werk steeds volop gesteund heeft. 

Met iedereen die betrokken was en een bijdrage leverde sluiten wij deze intensieve periode af tijdens een besloten 
en informele bijeenkomst.

Met hartelijke groet,

Arjen Gerritsen, burgemeester

Rustpunt voor vluchtelingen
door Marijke Drieenhuizen

De vluchtelingen die woensdagavond aankwamen in De Vierstee waren veelal moe. Vooraf 
was niet bekend wat de samenstelling van de groep zou zijn. Bij aankomst bleek het om een 

gemengde groep te gaan: vrouwen, kinderen en mannen uit negen verschillende landen.

De zaal werd daarom in tweeën ge-
splitst, aan de ene kant was plek voor 
de vrouwen en kinderen, de mannen 
kregen de andere kant toebedeeld. 
Op de bedden lagen naast een slaap-
zak en handdoek ook een tanden-
borstel, tandpasta, zeep en shampoo. 
Veel mensen hadden niets bij zich, 
vaak wel een telefoon om contact te 
houden met familie. In De Vierstee 
heerste rust; het was moeilijk voor 
te stellen dat hier een groep van 100 
mensen verbleef. In de toneelzaal 
stonden tafeltjes met stoelen opge-
steld: sommige mensen zochten con-
tact, anderen zaten alleen. Er werd 
gezorgd voor drie maaltijden per dag 
en er was steeds koffie, thee, water en 
limonade beschikbaar. Continu was 
er iemand vanuit de gemeente aan-
wezig, naast mensen van het Rode 
Kruis en Vluchtelingenwerk. Daar-
naast waren er ook vier tolken. De 
hand en spandiensten werden steeds 
verricht door tien tot vijftien vrijwil-
ligers, mensen uit Maartensdijk maar 
ook uit de andere dorpen. Stichting 
Mens De Bilt coördineerde de aan-
melding en inzet van vrijwilligers en 
zette ook de buurtsportcoaches en de 
jongerenwerkers in. 

Kleding
De tweede sportzaal was deels in-
gericht als sportruimte en deels als 
‘winkel’. Er was kleding en speel-
goed. Veel mensen waren de eerste 
dag vooral op zoek naar ondergoed, 
later kwamen ze ook voor schoenen, 
extra kleding, jassen en speelgoed 
voor de kinderen. De mensen liepen 
veelal op slippers, soms enkele maten 
te klein. Het weer was beter dan ge-
middeld, daarom was het moeilijk uit 
te leggen dat het verstandig zou zijn 
om ook sokken, truien en winterjas-
sen mee te nemen. 

Facebook
Sommige vrijwilligers hebben grote 
groepen vrienden op facebook: zij 
plaatsten oproepen voor extra schoe-
nen in kleine maten en grote bood-
schappentassen waar de mensen hun 
spullen in konden doen. Er werd ge-
reageerd op deze oproepen en spullen 
werden gebracht. Ook was er vanaf 
donderdag een Maartensdijker actief 
die de vuile was opgehaalde, verdeel-
de over een groep mensen waardoor 
het de volgende dag schoon weer 
teruggebracht kon worden. Steeds 
meer initiatieven ontplooiden zich.

De mensen hadden vaak niets bij zich: in De Vierstee was een ruimte 
ingericht met tweedehands kleding, schoenen en speelgoed voor kinderen.

Kerk, sport en 
ontspanning

door Marijke Drieenhuizen

De komst van de groep vluchtelingen heeft veel losgemaakt 
in Maartensdijk en de andere kernen van de gemeente De 
Bilt: over het algemeen positieve (re-)acties. Steeds meer 
initiatieven werden voorgelegd en vervolgens uitgevoerd. 

Woensdagavond kwam al de vraag van enkele vluchtelingen waarom de 
kerk op de Nachtegaallaan in Maartensdijk niet open was. Een vluchte-
ling legde uit dat hij wilde bidden en danken voor zijn veilige aankomst 
in Nederland. Donderdag was de kerk open en kwamen er mensen om 
te bidden en te praten. Vrijdagavond was er een viering in het Engels en 
met een aantal tolken: zestig vluchtelingen kwamen, er werd gezongen 
en gebeden en er was ruimte voor contact.

Foto’s en filmpjes
Een van de aanwezigen op de informatiebijeenkomst vertelde: ‘Ik weet 
het niet hoor, ook binnen mijn vriendenkring zijn er veel gemengde 
reacties. Echt niet allemaal positief hoor’. Aan het eind van de avond 
stond ze in de rij om zich aan te melden als vrijwilliger. Donderdag 
was ze in de Vierstee. Eerst speelde ze met de aanwezige kinderen, 
regelde ze knutselspullen, later kwam ze met een andere vrijwilligster 
in contact met een groepje vluchtelingen die leeftijdsgenoten waren. 
Het idee ontstond om er even uit te gaan: er werden fietsen geregeld en 
samen fietsen ze door het dorp en de bossen. Voordat ze terug gingen 
naar de Vierstee zijn ze mee naar huis gegaan. ‘Het was een lange tijd 
geleden voor sommigen dat ze in een gewoon huis waren geweest’. Ze 
kregen thee en de verhalen kwamen los. ‘Indrukwekkend’. Ook foto’s 
en filmpjes van familie en de boottocht werden gedeeld. 

Tekeningen
Donderdagmorgen was het druk op het schoolplein van de Martin Lu-
ther Kingschool. Ook hier gemengde reacties. Naast ouders die het 
tijdelijk onderbrengen van 100 vluchtelingen in Maartensdijk prima 
vonden ook bezorgde ouders met veel vragen maar ook ontwapenende 
reacties van kinderen - laten we tekeningen voor ze maken -. Die te-
keningen zijn gemaakt en opgehangen in de eetzaal. Eén vluchtelinge 
wilde een tekening waar een huis en mensen op stonden bij zich hou-
den, het herinnerde haar aan thuis. 

Sport en ontspanning
SVM Maartensdijk nodigde kinderen uit om op zaterdag te komen 
voetballen, ze deden het graag. Zondagochtend is, op initiatief van een 
Maartensdijks echtpaar, een groep mensen gaan sporten bij Fysio Vis-
scher in Groenekan. Een moeder uit Maartensdijk haalde zaterdag kin-
deren, ouders en wie mee wilde op om langs te gaan bij Zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg. Ze waren er even uit, dieren konden geaaid worden 
en er was limonade. Een aantal vluchtelingen is in het weekend op uit-
nodiging bij mensen thuis geweest.

Buurtbemiddeling 
Vrijdag 2 oktober vond op 
gemeentehuis Jagtlust de 
ondertekening plaats van het 
convenant Buurtbemiddeling.  
V.l.n.r. Evelien Ribbens 
(Mens De Bilt), Erwin Hagen 
(MeanderOmnium), burgemeester 
Arjen Gerritsen, Jennie van Rooij 
(SSW) en wijkagent Hans Gies 
(Politie) zetten hun handtekening.

[foto Reyn Schuurman]

Tekeningen gemaakt door de kinderen van de Martin Luther Kingschool.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG GEHAKTDAG

Tonijn-Tomaat mozzarella
Filet Americain
Sellerysalade 3 x 100

gram 4.49

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

Roasted porc rib
Boeren achterham
Gebraden gehakt

  VOORDEEL HELE WEEK

Kip in braadzak

rundergehaktballen

Slavinken

Reclame geldig vanaf 
donderdag 8 oktober
t/m woensdag 14 oktober

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Maertensplein 18
 3738 GK Maartensdijk 

Tel (0346) 213070
Volg ons ook via

5.50500
gram 4.98250 

gram
BELEGEN 
STOMPETOREN HUISMIX

1.98100
gramPISTACHE NOTEN

SCHOUDER OF 
RIBKARBONADE 

Extra donderdag voordeel:

Herfstbraadstuk

Riblappen/ 
hacheevlees

500
gram 5.98

3 
voor 5.-

3 biefstukjes
4 schnitzels 
6 tartaartjes 

NIEUW  ZEELANDSE  PIE'S  
Heerlijke!

6.00500
gram

BELEGEN BOEREN 
STOLWIJKER

500
gram 4.98

6 
voor 5.-

 4 per stuk en 3 voor 10.- 

Per 
stuk 7.50

4.493 x 100
gram

 elke 4   gratis! de  

Oma's gebraden

6.-
6.-
6.-

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

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

Vers van de Traiteur
Boeu�  Bourguignon
MET RODEKOOL EN PUREE

________________________ 100 GRAM 1,25
Prei- gehaktschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Fettucini
MET PESTO - KIP EN GROENTE

________________________ 100 GRAM 1,25
Vrijdag en zaterdag verse Sushi!!!

De echte

Italia druiven
HÉÉL KILO

Vers gesneden

Soepgroenten
FIJN EN GROF

Mooie Hollandse

Prei
HÉÉL KILO

ALLEEN MAANDAG 12, DINSDAG 13
EN WOENSDAG 14 OKTOBER

2,98 0,890,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GESNEDEN

Boerenkool
____________________250 GRAM 0,99
Doyenne du Comice
HANDPEREN

____________________HÉÉL KILO 1,25
Alle Lasagnes
____________________100 GRAM 0,99

250 gram

Volop specialiteiten 
uit Brussel

Groot assortiment 
wilde paddestoelen!!
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Chapeaupenning voor Groenekanner 
door Guus Geebel

Op donderdag 1 oktober ontving de heer Wim van Schaik in het Nederlands Vestingmuseum
in Naarden uit handen van burgemeester Arjen Gerritsen de Chapeaupenning

van de gemeente De Bilt. 

De uitreiking vond plaats tijdens de 
presentatie het boek De Frans-Duit-
se Oorlog 1870-1871. De moeder 
van De Grote Oorlog. Van Schaik 
was één van de personen aan wie 
de auteurs Anne Doedens en Liek 
Mulder de eerste exemplaren uit-
reikten. Ook burgemeester Ger-
ritsen ontving het boek waarin de 
link die de gemeente De Bilt heeft 
met Nieuwe Hollandse Waterlinie 
voorkomt. Aan het eind van de pre-
sentatie van het boek richtte de bur-
gemeester het woord tot de totaal 
verraste Wim van Schaik. 

Gemotiveerd
‘De heer Wim van Schaik heeft 
een belangrijke rol gespeeld bij 
het behoud van een deel van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en 
het behoud van de maatschappe-
lijke aandacht. Hij was als een stu-
wende kracht bij het behoud van 
het sluisje bij Fort Ruigenhoek’, 
aldus burgemeester Gerritsen. Hij 
noemt een aantal zaken waarvoor 
Van Schaik zich heeft ingezet, zo-
als het dorp Groenekan als geheel, 
de maatschappelijke waardering 
die er moet zijn voor het bosgebied 

Beukenburg, voor de historie van 
Groenekan en voor de maatschap-
pelijke samenhang van inwoners 
van Groenekan. ‘Toen ik in 2007 
als burgemeester in De Bilt aan-
trad ben ik voor u gewaarschuwd 
en overigens ook voor uw vrouw’, 
zegt hij lachend. ‘Ik merkte al 
gauw dat u buitengewoon van be-
lang bent, niet alleen voor het dorp 
Groenekan, maar ook voor het wel 
functioneren van een heleboel in-
stellingen in onze gemeente.’ 

Voorbeeld
‘U doet dingen uit liefde voor uw 
omgeving. De kunst, de geschie-
denis, het erfgoed, maar tegelij-
kertijd motiveert u ook een hele-
boel mensen om uw voorbeeld te 
volgen. Toen ik nog maar kort in 
De Bilt was bood u mij het boekje 
Orkanen over Voordaan aan en 
in de jaren daarna heb ik u vaak 
ambtshalve ontmoet.’ Gerritsen 
vertelt dat het wel eens lastig was 
als de heer Van Schaik op zijn pad 
kwam. ‘Maar de kracht van een 
kritische burger die in staat is kri-
tiek op een constructieve manier 
te formuleren, is dat de kwaliteit 
van het gemeentebestuur versterkt 
wordt.’ Voor hetgeen Wim van 
Schaik voor de gemeenschap heeft 
betekend ontvangt hij van de bur-
gemeester namens het gemeente-
bestuur de Chapeaupenning van de 
gemeente De Bilt.

Verdiensten
Wim van Schaik heeft zich ja-
renlang bezig gehouden met een 
studie van de geschiedenis van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Door deze studie heeft hij veel do-
cumentatie, kaartmateriaal en foto-
materiaal verzameld wat tentoon-
gesteld ligt in Fort Ruigenhoek. 
Daarnaast gaf hij als eindredacteur 
het boekje Boeren, soldaten en 
heiligen uit. Hij stond in 2012 zijn 
rijke kunstcollectie af aan Museum 
Flehite in Amersfoort. Van Schaik 

was ook mede-initiatiefnemer voor 
het doen bouwen van een Jongeren 
Ontmoetings Plaats (JOP) bij de 
Kastanjebrug in Groenekan. De 
inscriptie op de Chapeaupenning 
vermeldt dat hij is aangeboden aan 
de heer W. van Schaik, een man 
van erfgoed en cultuur. 
Hij ontvangt daarbij bloemen in 
de kleuren van het gemeentewa-
pen. ‘Dat zijn de kleuren van het 
gemeentewapen van Maartensdijk, 
goud en azuur’, zegt de burge-
meester.  Hella en Wim van Schaik met de Chapeaupenning.

Eerste schetsen Vinkenplein 
gepresenteerd

door Henk van de Bunt

Op dinsdag 29 september heeft projectontwikkelaar Synchroon, samen met gemeente De Bilt in 
een volgestroomde Mathildezaal van Gemeentehuis Jagtlust omwonenden,  

raadsleden en overige belangstellenden geïnformeerd over de ontwikkeling van woningen, 
horeca en winkels op en aan het Vinkenplein. 

Tijdens de zeer drukbezochte bij-
eenkomst presenteerde men de 
eerste schetsen voor deze beeld-
bepalende plek in het centrum 
van Bilthoven. Daarnaast kregen 
de aanwezigen informatie over de 
planning en het proces van schets-
ontwerp naar bouwplan en kon 
men een eerste reactie geven op 
de schetsen. Ook de herinrichting 
van het Vinkenplein en omliggen-
de straten kwam aan de orde. 

Jaren
Wethouder Hans Mieras bena-
drukte in zijn openingswoord, dat 
de gemeente al jaren werkt aan het 
verder verbeteren van het centrum 
van Bilthoven: ‘De afgelopen ja-
ren heeft u dat heel direct kunnen 
zien en ervaren rond het station 
en in de Julianalaan. We hebben 
een hele nieuwe weg aangelegd, 
de Melchiorlaan. Particuliere ini-
tiatiefnemers zijn aan de slag ge-

gaan met (ver-)bouwplannen, zo-
als de enorme opknapbeurt voor 
het voormalig postkantoor en de 
bouw van het plan Melchior. Na 
de bouw van de onderdoorgang 
voor auto’s en de nieuwe inrich-
ting van de Julianalaan hebben we 
met de opening van de tweede on-
derdoorgang afgelopen mei weer 
een flinke stap gezet om het cen-
trum veiliger en aantrekkelijker te 
maken’. 
 
Het nieuwe Vinkenplein
Hans Mieras: ‘Een belangrijke 
volgende klus wacht ons aan het 
Vinkenplein. Waar nu nog de 
ING bank staat, wordt een heel 
nieuw gebouw ontwikkeld met 
winkels, horeca en woningen en 
een parkeergarage voor de be-
woners van de woningen. Voor 
het ontwerp en de bouw hiervan 
heeft de gemeente afspraken ge-
maakt met ING, die letterlijk gaat 
verhuizen naar de overkant (hoek 
Melchiorlaan). En we hebben een 
inschrijving georganiseerd voor 
projectontwikkelaars en bouwers, 
met de uitnodiging om een plan te 

maken; binnen de daarvoor opge-
stelde kaders en criteria voor o.a. 
beeldkwaliteit, functies, hoogte, 
etc. Synchroon heeft het plan ge-
maakt, dat wij als beste hebben 
beoordeeld. 

Vanuit de gemeente gaan we sa-
men met de omgeving aan de 
slag met het ontwerp voor de in-
richting van het Vinkenplein zelf 
en de daaraan grenzende straten, 
Vinkenlaan en Melchiorlaan. Hoe 
het er uit komt te zien willen we 
nadrukkelijk samen met de omge-
ving uitwerken. Duidelijk is wel 
dat het moet passen bij de gebou-
wen om het plein, het nieuwe ge-
bouw dat Synchroon ontwikkelt 
en de inrichting zoals we die op 
de Julianalaan, het Emmaplein 

en de Nachtegaallaan hebben ge-
realiseerd. Het eindresultaat zal 
een levendig dorpsplein zijn met 
winkels, horeca, terrasjes en open 
ruimtes met veel groen’. 

Planning
Het streven is dat Synchroon na de 
zomer in 2016 start met de bouw 
van het Vinkenplein project. De 
oplevering moet naar verwach-
ting eind 2017 plaatsvinden. Op 
de website www.bilthovenbouwt.
nl vindt men uitgebreide infor-
matie over het totaalplan om het 
centrum van Bilthoven verder te 
verbeteren. Voor specifieke infor-
matie over het Vinkenplein heeft 
Synchroon een aparte website 
ontwikkeld:
www.vinkenpleinbilthoven.nl.Ruime belangstelling voor de ontwikkelingen van het Vinkenplein.

Een schets van het toekomstige Vinkenplein.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
Graag wil ik bestuurders van de Gemeente De Bilt er op wijzen, dat 
voor de broodnodige opvang van vluchtelingen in de gemeente De 
Bilt geen druk bezochte en door burgers in gebruik zijnde voorzie-
ningen als sporthallen gebruikt hoeven te worden. Er is namelijk een 
heel groot, al jaren leegstaand, gebouw met veel grond er om heen, 
dat hiervoor zeer geschikt is: Het leegstaande Hessing-gebouw en ter-
rein aan de Utrechtseweg De Bilt. Het hoeft niet ontruimd te worden. 
Er worden geen inwoners gedupeerd. Er zijn alleen wat aanpassingen 
nodig.

Het (tijdelijk of langdurig) gebruik maken door vluchtelingen van dit 
gebouw verdient verreweg de voorkeur boven de door inwoners van 
De Bilt voor allerlei doeleinden intensief gebruikte Sporthallen. Er 
kunnen voor honderden mensen slaap-woon-toilet-en keukenvoor-
zieningen geplaatst worden, evenals een noodzakelijke school- en 
speelruimte voor de kinderen. Verder kunnen de vluchtelingen daar 
vrijelijk buiten zitten, voetballen etc. Ruimte genoeg en de bussen 
stoppen er voor de deur. 
Er kan ook een gezondheidscentrum, desnoods in een grote tent, ge-
plaatst worden. Ruimte volop. In de omgeving zijn voldoende ge-
zondheidsinstellingen en professionals om hier, bij toerbeurt, spreek-
uur te houden. Voor vrijwilligers van vluchtelingenhulp kan deze plek 
ook zeer goed bereikt worden.
 
Het verbaast mij zeer, waarom het College hier niet toe besloten heeft. 
Is het een kwestie van politiek, groot geld, macht, onwil of is hier 
gewoon niet aan gedacht? Ik hoop het laatste.

Joke Kamphuis, De Bilt.



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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KlusWijs De Haan 
Dorpsweg 170 

3738 CL  MAARTENSDIJK 
Telefoon: 0346 211579 

info@kluswijsmaartensdijk.nl 
www.kluswijsmaartensdijk.nl 

Wij helpen u graag om uw klus

tot een perfect einde te brengen!


 
Wij zijn gespecialiseerd in het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis.  
 

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

banken en radiatorbekleding voeren wij ook 
onderhoudswerkzaamheden uit. 

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

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

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

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

✓  Het opvullen en repareren van uw 
huidige prothese.

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

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 
3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

Sale! Voorraad fauteuils
10-50% korting- Vanaf 495,00

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 
persoonlijk zitcomfort op maat. Relax-
fauteuils, Sta-op-stoelen, Fauteuils en
banken. Kom proberen wat goed zit-
comfort voor u kan betekenen. Bezoek de 
winkel en showroom met ± 100 fauteuils.

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

BOUWMAN BOEKEN IN DE BILT    HESSENWEG 168 BILTHOVEN 
WWW.BOUWMANBOEKEN.NL 

---
BILTHOVENSE BOEKHANDEL    JULIANALAAN 1 BILTHOVEN

WWW.BILTHOVENSEBOEKHANDEL.NL

7 -18 oktober

         Kijk op de website 

  voor ons programma!

  O.a. Goochelaar, Keus van 

de Boekenneus,  bezoek van 

     Govert Schilling,

speur- � ontdekkingsreis, 

     gedichtenwedstrijd en 

uitvindingswedstrijd!

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

Cor van Vliet hoveniersbedrijf

Dierenriem 7

3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

HET ADRES VOOR:

Tuin ontwerp/aanleg/onderhoud
Grond en straatwerk

Boomverzorging
Dak/sedumtuinen

Vijvers/waterparti jen
Gladheidbestrijding

10
jaar

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

I.v.M. veRbouwIng
gRoTe uITveRkooP,

veel aRTIkelen nu MeT
hoge koRTIngen!!

wIJ ZIJn
geSloTen vanaF

Ma. 19 T/M woe. 28 
okTobeR!!

DonDeRDag 29 okTobeR
gaan we weeR

oPen

Kapper Hans
Lid Rabobank?

Stem op Judokan, bij de Rabo 
grote Clubkas Campagne.

Vragen? bel
Kapper Hans 

212455.

De bakker maakt brokken!Dikke speculaasbrokken
nu slechts € 3,95

Oogstbrood een heerlijk meergranenbrood van denieuwe oogst nu € 2,95

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

Grensoverschrijdende liefde
door Henk van de Bunt

Jopie Barlo (80) en Wouter Stormbroek (84) komen beide uit Lage Vuursche.  
Op 23 september 1955 trouwden zij en nadien woonde het echtpaar een mensenleven 

 lang op de Zwaluwenhoeve aan de Vuursche Dreef in Hollandsche Rading. 
Daar werd dan ook het zestigjarig huwelijk uitbundig gevierd.

De Koudelaan in Lage Vuursche 
vormt de grens tussen De Bilt (Bilt-
hoven) en Baarn (Lage Vuursche). 
Wouter Stormbroek woonde daar 
in Baarn en Jopie Barlo in De Bilt. 
Zij kenden elkaar niet alleen van de 
Koudelaan maar ook van de toen-
malige School met de Bijbel in 
Lage Vuursche. Deze school was 
te vinden achter de NH Kerk. De 
school kende toen ook veel leer-
lingen afkomstig uit Hollandsche 
Rading. Wouter volgde nadien on-
derwijs aan de Landbouwschool 
in Maartensdijk en Jopie op de 
Oranje Nassau Mulo in Bilthoven. 
Jopie werkte voor haar huwelijk 
in de keuken van hotel restaurant 
de Lage Vuursche: ‘Daar heb ik 

het koken geleerd’. De reactie van 
Wouter is alleszeggend: ‘De liefde 
gaat nog elke dag door de maag’. 

Zwaluwenhoeve
In 1960 kwam de (schoon-)fami-
lie Barlo op de Zwaluwenhoeve 
(Vuursche Dreef 118) in Holland-
sche Rading te wonen. De Zwa-
luwenhoeve is de boerderij die 
behoorde bij Landgoed De Zwalu-
wenberg, een landgoed in Hilver-
sum aan de Utrechtseweg 223-225. 
Wout Stormbroek werkte in Hol-
landsche Rading aanvankelijk als 
loonwerker. Het echtpaar kreeg vijf 
kinderen: ‘Vijf meiden die allemaal 
een man troffen met al een ander 
beroep. Dus opvolging zat er niet 

direct in’. Rond 1970 kwam Storm-
broek in contact met iemand die de 
eerste Charolais koeien (witte koei-
en) in Nederland had geïmporteerd. 
Wout raakte geïnteresseerd in deze 
beesten en starte met de opfok er-
van. De Charolais koe is een Franse 
vleeskoe die zomer en winter in de 
vrije natuur zich prima redt. Het 
zijn rustige en lieve beesten, die 
snel groeien. Ze werden meestal in 
kuddes van 35 à 40 stuks uitgezet 
en begrazen heide- en bosgrond. 
De kalfjes worden in de vrije natuur 
geboren en blijven bij de moeder tot 
ze 9 maanden oud zijn. De Charo-
lais koeien van Stormbroek werden 
overal uitgezet: in Lage Vuursche, 
op verschillende heidevelden in 
het Gooi en in een natuurgebied bij 
Oostzaan boven Amsterdam. Als 
hobby verzorgt Stormbroek nu nog 
zo’n 50 dieren. 

Fries houtsnijwerk
Mevrouw Stormbroek vertelt en-
thousiast over haar hobby, terwijl 
zij de mooiste voorbeelden daarvan 
laat zien: ‘Fries houtsnijwerk is het 
versieren van houten gebruiksvoor-
werpen met de kerfsneetechniek. 
De term ‘Fries’, slaat niet alleen op 
Friesland. Het snijwerk met de ken-
merkende patronen kwam voor in 
het hele noorden van Nederland en 
het gebied rondom de voormalige 
Zuiderzee. De houtsnijder tekent de 

patronen op het hout. Vaak wordt er 
lindehout gebruikt, dat is zacht en 
blank zonder veel noesten. Maar 
ook rozenhout, eikenhout en tropi-
sche houtsoorten zijn geschikt. Wij 
gebruiken een beiteltje en een klein 
scherp mesje. Met het beiteltje wor-
den kerfjes van enkele millimeters 
in het hout gemaakt, met het mesje 
worden patronen uitgesneden. Van-
daar de naam ‘kerfsnede’.

Feest
Het eigenlijke feest werd later die 
dag op de Zwaluwenhoeve gevierd. 
Een speciaal opgestelde partytent 
bood onderdak aan de gasten voor 
een hapje en een drankje ‘op eigen 
terrein’. 

Burgemeester Arjen Gerritsen bood 
namens het gemeentebestuur die 
dag nog gelukwensen aan.

Jopie Barlo en Wouter Stormbroek waren 23 september 60 jaar getrouwd.

De Zwaluwenhoeve in 1949 (foto uit de verzameling van Rienk Miedema).

Vrijwilligers bakken pannenkoeken 
voor ouderen

door Walter Eijnhoven

Afgelopen donderdag, de Dag van de Ouderen, hebben vrijwilligers van de 
BoodschappenPlusbus pannenkoeken gebakken voor ouderen, klanten van de bus, maar ook 

voor andere inwoners van Maartensdijk en omgeving. De ondernemers van het Maertensplein 
zorgden voor de materialen en ingrediënten zoals pannenkoekenmeel, melk en schijfjes spek. 

Het was een gezellige middag voor 
de ouderen van Maartensdijk en 
omliggende kernen. De vrijwil-
ligers van de BoodschappenPlus-
bus deden hun uiterste best het 
de gasten naar hun zin te maken. 
De pannenkoeken vielen in goede 
aarde en vonden gretig aftrek. Bea 
Alma, vrijwilligster bij de Plusbus: 
‘Om half twaalf vanochtend zijn 
wij al begonnen met bakken. Zo’n 
zestig mensen hadden zich vooraf 
aangemeld en wij verwachten dat 
nog wel meer gasten zomaar zul-
len aanschuiven. Dus reken maar 
uit hoeveel pannenkoeken worden 
gebakken door onze vrijwilligers’. 
Wethouder Madeleine Bakker 
kwam ook nog even langs, onder-
hield zich met de gasten en ‘prikte 
ook een vorkje mee’. 

Spek
Terwijl de gasten aanschoven, wer-
den hele stapels pannenkoeken 
opgediend, drie pannenkoeken na-
turel, ééntje met spek en dan weer 
drie naturel. Elke tafel kreeg zo een 
grote stapel. Alma: ‘Eind augustus 
zijn wij al begonnen met de voor-

bereiding van deze dag en hebben 
wij de ondernemers op het Maer-
tensplein gevraagd of zij ons wilden 
sponsoren. Eigenlijk ging dat heel 
snel. Binnen de kortste keren had-
den wij alles rond en daar zijn we ze 
heel dankbaar voor’. 

78-toeren plaatjes
Het geheel werd omlijst met muziek 
uit de jaren veertig, vijftig en zes-
tig. Ingrid Klok van de Boodschap-
penPlusbus was aanwezig met drie 

platenspelers en oude 78-toeren 
plaatjes. Klok: ‘Alle plaatjes heb ik 
geërfd van mijn vader. Hij was he-
lemaal gek van muziek uit die tijd 
en eigenlijk hebben alle gezinsleden 
deze muziek met de paplepel inge-
goten gekregen. Thuis heb ik ook 
een oude jukebox staan. Gewel-
dig!’. Alma vult Klok aan: ‘Wij wis-
ten dat Ingrid vaak plaatjes draait en 
wij hebben haar dan ook gevraagd 
om dat hier ook te doen. Daar zijn 
wij haar erg dankbaar voor. 

De buitenkeuken van de BoodschappenPlusbus vrijwilligers.

Bingo en pannenkoeken
Het Rode Kruis afdeling De Bilt verzorgde woensdag 30 september een 
gezellige dag vanaf 10.30 uur voor gasten van Maartensdijk en De Bilt. 
Er stond die ochtend een pannenkoekenkraam voor het Rode Kruis ge-
bouw aan de St. Laurensweg, waarin de lekkerste pannenkoeken wer-
den gebakken. Daarnaast draaide die dag het Rad van Fortuin volop en 
was er een enveloppespel met heel mooie prijzen gesponsord door de 
plaatselijke middenstand.

In het Rode Kruis gebouw wordt van de pannenkoeken gesmuld. (foto 
Reyn Schuurman)

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Nieuw assortiment
baby artikelen in de

Wereldwinkel!
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Voordeel

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

100

100 100

100

Geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 oktober 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
bakmix
kruidcake,
boerencake, � jne 
cake of appeltaart
2 pakken
van

€1,58

Goudreinetten
per kilo
van

€1,99

Jumbo
eieren
M doos
10 stuksvan

€1,89

Jumbo
roomboter
pakje 250 gram
van

€1,25
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Felicitaties voor diamanten bruidspaar
door Guus Geebel

Op woensdag 30 september vierden de heer en mevrouw Van Asselt-Rietveld hun zestigjarig 
huwelijksjubileum. Locoburgemeester Hans Mieras kwam namens het gemeentebestuur het 

bruidspaar feliciteren. Het feest vierden ze met de familie bij Van der Valk 
in Houten in het Live Cooking restaurant.

Bert van Asselt was 22 en Greet 
Rietveld 19 jaar toen ze op 30 sep-
tember 1955 in Bilthoven trouw-
den. Bert is geboren in Maar-
tensdijk en Greet in De Bilt. Ze 
ontmoetten elkaar voor het eerst 
in Utrecht. Greet was op een zon-
dagavond met een vriendin stie-
kem naar de stad gegaan en in de 
Voorstraat kwamen ze Bert met zijn 
vriend tegen. Die vriend kende de 
vriendin van Greet en er werd een 
praatje gemaakt waar zich ook nog 
een andere marinier bij aansloot. 
Bert en zijn vriend hadden zich 
aangemeld om beroepsmilitair te 
worden. ‘Mijn vriend bij de mari-
niers en ik bij de luchtmacht. We 
ontmoetten elkaar op zondagavond 
in Utrecht, want vandaar moesten 
we weer terug naar ons onderdeel. 
Bert nodigde de meisjes uit voor 
een glaasje limonade bij Ruteck’s. 
Er werd een afspraakje gemaakt en 
Bert en Greet kregen verkering. 

Oorlog
‘Mijn ouders hebben Bert meteen 
geaccepteerd’, vertelt Greet. Hij 
was gelegerd op de vliegbasis 
Volkel en de hele week van huis. 
‘Ik was van geboorte Maarten-
dijker en we zijn de oorlog re-
delijk goed doorgekomen. Mijn 
vader was bakker en werkte bij 
een bakkerij in Utrecht’, vertelt 
Bert. ‘Hij ging ’s morgens om 
vier uur al van huis, maar in au-
gustus 1945 is hij op weg naar 
de bakkerij door een Canadees 
doodgereden. Het emotioneert 
hem nog steeds. ‘Het gezin was 
met zes kinderen de oorlog goed 
doorgekomen en dan verongelukt 
hij net na de oorlog door toedoen 
van een Canadees.’ Bert van As-
selt was twaalf toen het gebeurde 
en het jongste kind. In januari 
1946 verhuisde het gezin naar 
de Eerste Brandenburgerweg in 
Bilthoven. 

Militair
Na hun huwelijk woonden Bert 
en Greet van Asselt eerst drie jaar 
in bij de ouders van Greet op de 
Hessenweg in De Bilt. In februari 
1959 ging het echtpaar op kamers 
wonen in de Prins Hendriklaan in 
Bilthoven. Daar werden hun beide 
zonen geboren. Het echtpaar heeft 
zes kleinkinderen. Nadat hij van 
1948 tot 1952 bij Inventum had 
gewerkt werd Van Asselt beroeps-
militair. In 1990 ging hij na 38 jaar 
als adjudant met pensioen. Greet 
heeft tot haar trouwen in een win-
kel van bakkerij Moolenbeek ge-
werkt. Ze heeft jarenlang juffrouw 
Bruinshoofd, de beroemde vroed-
vrouw van De Bilt begeleid. 

Onderscheiding
In 1985 kreeg Bert van Asselt de 
eremedaille verbonden aan de orde 
van Oranje-Nassau in goud met de 
zwaarden uitgereikt. ‘Die onder-
scheiding heb ik voornamelijk ge-
kregen voor het speciale werk dat 
ik bij de luchtmacht deed. Ik was 
materiedeskundige op het gebied 
van schietstoelen en deed onder-
zoek wanneer een vliegtuig was 
gecrasht. Ik was opgeleid aan de 
Luchtmacht Technische School in 
Deelen waar ik ook een aantal ja-
ren les heb gegeven.’ Van Asselt is 
er ook voor naar Amerika geweest.  
De laatste vijftien jaar van zijn 
loopbaan bracht hij door in Zeist 
op landgoed Wulperhorst. Hij is 
tijdens zijn carrière steeds in de 
gemeente De Bilt blijven wonen. 
Bert van Asselt bewaart hele goede 
herinneringen aan de luchtmacht 
en er zijn nog steeds contacten. 

Burendag bij 
Opstandingskerk

Zaterdag 3 oktober werd vanuit de 
Opstandingskerk in Bilthoven een 
Burendag georganiseerd. Vanaf 
15.30 uur werden de deelnemers 
verwelkomd met koffie, thee, li-
monade en gebak. Voor de kinde-
ren was er een spelcircuit. Na een 
running dinner bij de bewoners 
thuis was er later op de avond weer 
een samenkomst in de hal van de 
kerk.

(Frans Poot)

De deelnemers aan deze burendag 
worden verwelkomd.

Buurtboerderij 
open op zaterdag

door Marijke Drieenhuizen

Buurtboerderij de Schaapskooi is sinds kort ook op zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek. Kinderen kunnen met 
hun ouders, familie of anderen er spelen en de dieren eten geven.

Elke eerste zaterdag van de maand wordt er ook nog een speciale 
activiteit georganiseerd. Vooralsnog is er elke keer een medewerker 
van Reinaerde aanwezig en zo mogelijk ook een deelnemer van de 
dagbesteding.

Theehuis
De Buurtboerderij aan de Melkweg in Bilthoven maakt onderdeel uit 
van Reinaerde en biedt doordeweeks maximaal 15 mensen met een ver-
standelijke beperking een gevarieerde dagbesteding. Men houdt zich 
bezig met het verzorgen van de dieren, het schoonhouden van de hok-
ken en het terrein, er is corvee en er worden onderhoudswerkzaamhe-
den uitgevoerd. In het Theehuis op het terrein zorgen ze voor koffie, 
thee en limonade.

Zaterdag
Al langer kwam het verzoek uit de buurt om ook op zaterdag open te 
zijn. Ouders en grootouders zagen daarin een kans om langs te komen 
met hun kinderen of kleinkinderen. Sinds de eerste zaterdag van sep-
tember zijn de deuren open. Reinaerde medewerkster Geetje van Dijk: 
‘De aanloop is nog niet geweldig maar we zien al wel een stijging. Elke 
eerste zaterdag van de maand doen we iets extra’s. Op 7 november 
gaan we iets met pompoenen doen en we wijken gelijk al af want niet 
5 maar 12 december is er weer iets bijzonders. Dan houden we onze 
winterfair’. 

Nick en Simon
Tom van de Meer is vijf dagen per week aanwezig en had afgelopen 
zaterdag zijn hockey bij Kampong afgezegd om te komen helpen. ‘Ik 
werk met Nick en Simon’. Veel kinderen in de omgeving van de Buurt-
boerderij weten dan dat dit gaat over de twee varkens. Tom verzorgt ze, 
hij geeft ze eten, maakt de hokken schoon en brengt ze elke dag van 
hun hok naar het weitje en weer terug. ‘Ik heb dan een bakje met voer 
bij me en daar rammel ik mee. Dan lopen ze graag met me mee’. Hij 
hoeft geen vrije dag omdat hij zaterdag werkt. ‘Ik vind het leuk, ik hoef 
geen vrij’. Vooralsnog werken cliënten op vrijwillige basis mee. Tom 
gaat graag met de kinderen en Nick en Simon op de foto. Ook nu ram-
melt hij met een bakje voer en de varkens lopen met hem mee naar een 
goede plek voor een foto. 

De buurtboerderij De Schaapskooi is nu ook elke zaterdag geopend.

Manipulatie van het nieuws 
‘Het nieuws’ is geen absoluut 
gegeven: wat we voorgeschoteld 
krijgen en hoe we het gepresen-
teerd krijgen stuurt onze kijk op 
de wereld. In hoeverre zijn wij 
ons bewust dat dit gebeurt en wel-
ke methodes hanteren we om onze 
blik zo helder mogelijk te houden.

Pieter Lootsma is sinds afgelopen 
jaar verbonden aan de Woudkapel 
waar hij iedere eerste zondag van 
de maand en de meeste christe-
lijke feestdagen preekt voor een 
volle kerk. Hij was voorheen pre-
dikant van de Kloosterkerk in den 
Haag en verzorgt door het hele 

land druk bezochte gesprekskrin-
gen. Het onderwerp van Binnen-
wereld Buitenwereld is dit keer 
Manipulatie van het nieuws, op 
woensdagavond 7 oktober vanaf 
20.00 uur in de Woudkapel aan de 
Beethovenlaan 21 in Bilthoven. 
Deelnemers kunnen zich opgeven 
via wendy@wdgcommunicatie.
nl , maar op de bonnefooi komen 
kan ook. 

Pieter Lootsma voert onder de 
titel Binnenwereld Buitenwereld 
dit seizoen regelmatig 
woensdagavondgesprekken over 
een actueel thema.

Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Hans Mieras.
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Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

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

BotaBoots
Season Specials

Blessed by
Comfort

Out� ts Boots Accessories

De nieuwe collectie is binnen

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

PROCUREURLAPJES
Supermals te braden en ook lekker voor babi pangang, saté 
of als basis voor erwtensoep. U mag het zeggen! 500 gram 5,75

BLACK ANGUS RIBLAPPEN
De super smaakvolle, 120 dagen graan gevoerd en minimaal
60 dagen gerijpt! Ca. 1 tot 1½ uur stoven. 500 gram 7,50

VARKENSKOONTJES
Om zelf te kruiden en langzaam zachtjes te garen in eigen
keuken. Met gratis recept erbij dus lekker genieten. 500 gram 6,25

ÉÉNPERSOONS KIPROLLADES
Panklare gekruide mini rollades. Wordt niet droog en blijft
heerlijk mals. Ca. 18 tot 20 min. braden. 100 gram 1,10

FRENCHED RACKEDS
Delicatesse voor de liefhebbers! Supermals en met een lekker
klein beentje. Aan een stuk of koteletjes. 100 gram 3,75

TIP:
MULTO BELLO
Kip� let gevuld met o.a. salami, rucola, Parmezaanse kaas. 100 gram 1,50 
MEGA BURGERS

100% rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug. 3 stuks 3,75

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 5 t/m zaterdag 10 oktober 2015. Zetfouten voorbehouden.

HET HERFST GEBRAAD
Een mals stuk rosbief met kruiden en met gerookt ontbijtspek
omwikkeld. Ca. 25 min. braden op 150°C in de oven. 500 gram 9,75

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Readshop

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk 

Like De Vierklank
nu ook op Facebook!

Nog eerder De Vierklank lezen? 
Dat kan! Kijk op onze vernieuwde website:

www.vierklank.nl

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
‘Ons’ gedeelte van de Dorpsweg is klaar en hoe! Alles werd afgerond bin-
nen de afgesproken periode. Niet alleen het wegdek ziet er keurig uit, ook 
de bermen werden schoongemaakt en als klap op de vuurpijl werd onze 
oprit (en die van andere aanwonenden) voorzien van kiezelstenen of ander 
materiaal om het geheel af te maken. Een heel groot compliment voor alle 
medewerkers, vooral de mensen van de firma Meijerink en de verkeer-
regelaars, die altijd vriendelijk weggebruikers de juiste route wezen. Een 
nadeel is er nu wel: de serene rust  ’s nachts (geen verkeer) is helaas maar 
van korte duur geweest.  Maar, zoals de Engelsen zeggen: ‘ you can’t win 
them all!’.

Willem en Ineke van Krimpen

the art of haircoloring

Stoere coupe voor Javelinja!

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Liedrecital 

Lenneke Ruiten sopraan & Thom Janssen piano
Zaterdagavond 14 november in de Woudkapel
Liederen van: G. Fauré - E. Chausson - F. Poulenc - R. Strauss

Lenneke Ruiten maakte na het winnen van het Internationale Vocalistenconcours 
in ‘s-Hertogenbosch (zij won toen alle prijzen!), een grote Internationale carrière. 
Zij zong in 2014 in de Salzburg Festspiele de rol van Donna Anna in Mozarts Don 
Giovanni. In het Theater an der Wien had zij de rol van Iphigénie en in de beroemde 
Scala in Milaan speelde zij Giunia in Lucio Silla. Kortom: een Nederlandse sopraan 
die wereldwijd grote aandacht trekt.

Locatie:
Beethovenlaan 21
Zaal open: 19:30
Aanvang: 20:00
Kaarten: Bilthovense Boekhandel
Julianalaan 1
Bilthoven Boekhandel
Bouwman Hessenweg 168 De Bilt.
Reserveren: 06 543 970 74
mezzofortepiano@gmail.com
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Openbaar vervoer
blijft door de wijk rijden

door Henk van de Bunt 

Ruim 400 belangstellende woonden maandag 21 september de presentatie met betrekking tot de 
aanleg van de onderdoorgang aan de Leijenseweg bij. Er was vooral grote belangstelling voor 

de uiteindelijke omleidingsroute die gedurende de afsluiting
van de overweg gevolgd zal moeten worden.

Duidelijk werd dat bij bewoners uit 
de wijk nog veel vragen leven over 
het verkeerscirculatieplan en dat 
een aantal mensen zich grote zorgen 
maakt over met name de verkeers-
stromen tijdens een incident of ca-
lamiteit. Alle tijdens de bijeenkomst 
gestelde vragen en gemaakte op-
merkingen zijn genoteerd. Via on-
der andere de website (www.debilt.
nl/leijenseweg) en de binnenkort 
in de wijk De Leijen te verschij-
nen Nieuwsflits zal de komende 
tijd aanvullende informatie worden 
verspreid die op de meest gestelde 
vragen antwoord geeft. Wanneer de 
bouw van start gaat, zal de aanne-
mer tijdig informeren over de ge-
volgen van de werkzaamheden en 
de eventueel te verwachten overlast. 

Verkeerscirculatieplan
Tijdens de bijeenkomst lichtte ge-
meentelijk verkeersdeskundige 
Mette Corsel het plan toe: ‘Om er 
voor te zorgen dat de wijk tijdens 
de werkzaamheden goed en op een 
veilige manier bereikbaar blijft, 
heeft de gemeente een tijdelijk ver-
keerscirculatieplan (VCP) opge-
steld. Dit plan is afgestemd met een 
werkgroep van bewoners. Eerder dit 
jaar is deze omleidingsroute in de 
praktijk getest. Tegelijkertijd heb-
ben wij op veel plekken de hoeveel-
heid verkeer geteld en zijn alle door 
bewoners doorgegeven klachten en 
meldingen verzameld. Tijdens de 

proef zijn al verschillende verbete-
ringen doorgevoerd. Op basis van 
de tellingen, klachten, meldingen 
en ervaringen zijn diverse maatre-
gelen bedacht die gericht zijn op 
het vergroten van de doorstroming 
en de verkeersveiligheid. De basis 
van het plan blijft hetzelfde; wel 
wordt de Rembrandtlaan-Noord 
eenrichtingsverkeer en begint het 
eenrichtingsverkeer op de Jan van 
Eijcklaan al bij de Rogier van de 
Weijdenlaan.

Gemotoriseerd verkeer
De gemeente zet in op het duidelij-
ker maken van de verkeerscirculatie 
door borden, fysieke verkeersgelei-
ding en het inzetten van verkeersre-
gelaar vanaf het begin. Ook wordt 
de snelheid omlaag gebracht door 
wegversmallingen en tijdelijke 
drempels. De veiligheid wordt ver-
groot door het zicht te verbeteren 
op de kruising Jan Steenlaan/Rem-
brandtlaan, duidelijke voorrangsre-
gels en weghalen van overbodige 
strepen op de weg. 

Fiets
Voor de fietser verandert er niet veel 
ten opzichte van de bestaande situ-
atie. De omleidingsroute is immers 
alleen voor gemotoriseerd verkeer 
van toepassing. Fietsers kunnen 
gebruik blijven maken van de Jan 
Steenlaan en Rembrandtlaan. Bij de 
fietsoversteken over de weg wordt 

duidelijk aangegeven wie voorrang 
heeft. Ook worden op enkele plek-
ken strepen op de weg aangebracht 
om het oversteken duidelijker te 
maken.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer blijft gewoon 
door de wijk rijden. Lijn 78 gaat 
met kleine bussen door de wijk om 
mensen van en naar station Biltho-
ven te brengen. Deze lijn gaat ook 
’s avonds en in het weekend rijden. 
Lijn 77 gaat niet meer door de wijk, 
maar keert bij de rotonde Jan Steen-
laan. Op de Rembrandtlaan komt 
een tijdelijke halte ter vervanging 
van de halte op de Jan van Eijcklaan.

Hulpdiensten
Samen met de hulpdiensten is een 
calamiteitenplan opgesteld, waarbij 
een aantal scenario’s is bedacht en 
de acties die daarop moeten volgen. 
‘Denk daarbij bijvoorbeeld aan het 
scenario dat een vrachtwagen de 
tunnel bij de Soestdijkseweg blok-
keert. Er is gekeken naar alterna-
tieve routes door fietstunnels, door 
het bos, etc. Het plan heeft als doel 
dat als tijdens de werkzaamheden 
een calamiteit zich voordoet, ieder-
een weet wat er moet gebeuren om 
het verkeer in goede banen te leiden 
waarbij de veiligheid niet in het ge-
ding komt’.

Hoe verder
‘Het plan is overigens niet in beton 
gegoten,’ benadrukt Corsel. ‘We 
monitoren voortdurend hoe het gaat 
en na een week of zes gaan we weer 
met de werkgroep om tafel. Als het 
nodig of wenselijk is, nemen we dan 
eventuele aanvullende maatrege-
len, aldus Corsel die zich goed kan 
voorstellen dat de wijkbewoners 
opzien tegen de werkzaamheden en 
de afsluiting van de Leijenseweg. 
‘Maar we moeten vooral voor ogen 
blijven houden waarom de gemeen-
te en ProRail deze onderdoorgang 
realiseren. Straks is het hier een stuk 
veiliger en hoeven de mensen niet 
meer zo vaak en lang voor de slag-
bomen te wachten.’ Zo komt de Leijenseweg er na de ondertunneling uit te zien.

Wokken aan tafel
Wok Plaza op de hoek van de Kon. Wilhelminaweg en de Groenekanseweg in Groenekan gooit 

het roer om en wordt ‘All You Can Eat’. Gasten eten nog steeds voor een vaste prijs, 
maar het eten wordt uitgeserveerd.

Het gehele interieur onderging 
een metamorfose. Plafond, meu-
belen en vloerbedekking werden 
vernieuwd en vooral in de avond 
is de warme violette uitstraling 
duidelijk waar te nemen. 

Naast de Oosterse gerechten is nu 
ook de Italiaanse keuken verte-
genwoordigd. Daarmee hebben de 
uitbaters een bredere basis gecre-
eerd in een bijzondere sfeer waar 
oude en nieuwe gasten weer van 
harte welkom zijn.

Culinair ‘snavelen’
Wok Plaza hanteert een nieuw con-
cept waarbij gerechten aan tafel wor-
den besteld. Bij elke ronde kunnen de 
gasten drie gerechtjes bestellen. Bij-
voorbeeld, vlees, vis of vegetarisch, 
een groente- of bijgerechtje met noe-
dels of rijst. De menukaart biedt een 
keur aan gerechten uit diverse Azi-
atische landen en uit Italië. Diverse 
pastagerechten staan op de kaart, 
zoals Penne, Tagiatella en Spaghetti. 
De bereidingswijze van de gerechten 
is divers. Chinese gerechten uit de 

wok met sauzen als Oostersaus, Ti-
pan Saus, Zoetzure Saus en de hete 
Gon Bao Saus. Van de Japanse Tep-
panyaki met een keur gerechten en 
een ruime keus aan Sushi die vers 
worden bereid in de Sushi-bar. Ook 
kan men kiezen om de gerechten te 
bereiden op de Lavasteen grill, met 
die typische barbecue smaak. Ter in-
troductie van de nieuwe formule zijn 
er tal van aanbiedingen en vormt een 
Italiaans ijsje de vaste uitsmijter van 
een avondje snavelen bij Wok Plaza 
All You Can Eat. Oosterse en Italiaanse keuken in een vernieuwde ambiance.

Cafetaria Coen

Vanaf 1 oktober zijn Coen van Dijk en Linda Klaucke de trotse eigenaren 
van Cafetaria Coen in Westbroek. [foto Walter Eijndhoven]

HNL winnaar van  
het Junior Kalf

Maandag 28 september was het Junior Gouden Kalveren Gala 2015 in 
Tivoli Utrecht. Leerlingen uit Havo 4 en VWO 4 van Het Nieuwe Lyce-
um hebben in een workshop van drie uur een film van 1-minuut gemaakt. 
Tijdens het spetterend gala streden de beste films uit de workshops om 
de absolute hoofdprijs: het Junior Kalf. (Luciënne van de Sluis)

Het Nieuwe Lyceum ging dit jaar naar huis met maar liefst 4 gouden 
kalveren voor filmposter, montage, camerawerk en beste filmidee.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Uw artikel in De Vierklank van 30 september onder de kop Stel een 
limiet aan de opvang schetst een merkwaardig beeld van wat er heeft 
plaatsgehad op 22 september. ‘Na de pauze was vooral Rost van Ton-
ningen aan het woord’? Integendeel. 

Er werd constructief meegedacht over de gevolgen van de opvang van 
extra vluchtelingen voor onze gemeente, in aansluiting op de uiterst 
informatieve uitleg, die de burgemeester vóór de pauze al had gegeven. 
Zó constructief, dat Rost van Tonningen nauwelijks gelegenheid kreeg 
om zijn standpunt over te brengen. Blijkbaar heeft hij dat met dit stukje 
willen compenseren. Had De Vierklank zelf geen verslaggever in de 
zaal?

Vriendelijke groeten,
Mw. W. Dijkstra
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Schrijven in een boerenhoeve
door Henk van de Bunt

Elly Rijnbeek kiest graag bijzondere locaties uit om te schrijven. Dit najaar geeft zij een cursus 
‘Levensverhalen schrijven’ in een 100-jarige boerenhoeve in Hollandsche Rading.  

Lekker bij een knappend haardvuur met de poes op schoot.

De schrijfcursus is voor schrijflief-
hebbers, terugblikkers, rode-draad-
zoekers en bewaarders van fami-
lieverhalen. Ervaring is niet nodig. 
Elly Rijnbeek is tekstschrijver en 
journalist en deskundig in autobio-
grafisch schrijven. ‘Veel mensen 
willen familieverhalen vastleggen 
voor hun kinderen of kleinkinde-
ren. Of ze willen terugkijken op 
hun leven. Maar hoe doe je dat op 
een boeiende en levendige manier? 
Hoe brei je er een kop en een staart 
aan? Of ze zeggen: ik herinner 
mij zo weinig uit mijn jeugd. Met 
mijn schrijfoefeningen borrelen die 
herinneringen vanzelf op: de aller-
eerste verliefdheid, de vakantie in 
Katwijk aan Zee en de belangrijke 
kruispunten in je leven.’ 

Houtkachel en bedstee
Elly schrijft graag op prachtige 
plekken midden in de natuur. In 
de zomer vertoeft zij op Tuinderij 
Eyckenstein in Maartensdijk. Dit 
najaar schaart zij zich met andere 
schrijfliefhebbers rond de hout-
kachel in een oude boerenhoeve. 
Elly: ‘In deze kamer was vroeger 
de koeienstal. In de opkamer is 
zelfs nog een bedstee. Op het erf 
leven twee paarden, een Fjorden-
paard, twee New Forest pony’s, 
één eigenwijze geit, drie schapen, 
een gezellig koppeltje hanen en 
hennen, twee honden en een poes. 
Mooie plekken prikkelen de zin-
tuigen. En als je schrijft over wat 
je ziet, hoort, ruikt en voelt, krijg 
je wonderschone verhalen.’ 

Levenssporen
Elly’s inspiratiebron bij de 
schrijfcursus is het boek ‘In mijn 
koffer op zolder’ van José Frans-
sen. In dit boek vertellen vrouwen 
enthousiast wat het schrijven van 
levensverhalen voor hen heeft 
betekend. ‘Ik voelde mij na het 
schrijven een ander mens,’ zegt 
de een. ‘Ik heb geleerd om vrede 
te hebben met mijn leven,’ zegt de 
ander. En ‘Ik wil een spoor van 
mijn leven achterlaten, als een er-
fenis voor mijn kinderen en klein-
kinderen.’ 

De schrijfcursus bestaat uit 6 bij-
eenkomsten van 2 ½ uur en start 
op 15 oktber. Zie www.ellyrijn-
beek.nl voor meer informatie.

Elly Rijnbeek: ‘Deze boerenhoeve staat vol met spullen uit grootmoeders 
tijd. Dan borrelen de herinneringen over vroeger vanzelf op.’

SP De Bilt bezoekt Vitras Thuiszorg 
Woensdag 30 september is Tom Wanders, voorzitter van de plaatselijke SP afdeling,  

samen met bestuurslid Marisca van der Burgh op bezoek geweest bij een team 
thuiszorgmedewerkers van Vitras. Een door bakker Roel mooi opgemaakte taart met de tekst: 

‘SP de Bilt waardeert jullie’, werd met enthousiasme in ontvangst genomen. 

Van der Burgh: ‘We vinden het hard 
nodig, dat thuiszorgmedewerkers 
een grote pluim krijgen voor hun 
werk: zorg verlenen terwijl onder 
je voeten de zorg wordt afgebroken 
door bezuinigingen. We willen ook 
graag uit hun mond horen hoe het bij 
de Vitras gaat’. 

Papierwinkel
Tijdens de ontmoeting ging het ge-
sprek o.a. over de ontwikkelingen 
in de zorg en de wederzijdse be-
zorgdheid daarover. Zo vertelden de 
thuiszorgmedewerkers over wat zij 
allemaal zien als gevolg van bezui-
nigingen in hun werk: grote admi-
nistratieve papierwinkel, die op het 
werk drukt. Dat gaat van de tijd af 
dat er praktisch zorg verleend kan 
worden. Tevens melden sommigen 
dat zij taken van anderen overne-
men omdat deze collega’s tijd tekort 
hebben wegens bezuinigingen op 
arbeidsplaatsen. 

Zorgplan
Wanders: ‘Wij hebben ook het Zorg-
plan van Renske Leijten toegelicht 

en meegegeven. Daarin werkt de SP 
een Publieke Zorgverzekering uit, 
die in de plaats komt van de huidige 
Vrije Markt-zorgverzekeraars. Het 
plan is doorgerekend door het Cen-
traal Planbureau en zou zo van start 
kunnen. Bij andere politieke partijen 
ontbreekt nu nog de steun, maar in de 
maatschappij groeit het aantal voor-
standers. Het haalt de tweedeling in 
de zorg weg en geeft de professio-
nal weer zijn autonomie terug. Het 

bespaart miljoenen aan onnodige re-
clame en concurrentie’. Tevens zijn 
er SP-meldlijnkaarten uitgedeeld. 
Cliënten kunnen zo melding maken 
van eventuele problemen rond voor-
zieningen. Thuiszorgmedewerkers 
horen daar vaak van en kunnen zo 
cliënten helpen door te verwijzen. 
Op 21 oktober bezoekt een SP dele-
gatie thuiszorgmedewerkers van de 
Bilthuysen in de Bremhorst. 
(Marisca van der Burgh)

Taart met tomaat voor Vitrasmedewerkers.

Reprise Antigone
Op 13 oktober om 20.00 uur herneemt productieklas 2 van 
het Centrum voor de Kunsten De Bilt de voorstelling ‘wij 

zijn Antigone’ in Theater Het Lichtruim.

In deze voorstelling vertellen 13 jonge vrouwen het verhaal van Anti-
gone. Haar broer heeft zich schuldig gemaakt aan landverraad en ligt 
dood buiten de poorten van de stad. Haar oom, de koning, verbiedt de 
inwoners hem te begraven op straffe van de dood. Antigone is ervan 
overtuigd dat haar broer ondanks zijn misstap zielenrust verdient. Mid-
den in de nacht begraaft ze hem, maar wordt betrapt. Haar oom en haar 
verloofde proberen haar leven te sparen, maar Antigone heeft geen oor 
voor hun smeekbeden en eist gelijk behandeld te worden. Ze sterft. De 
spelers verbinden het verhaal met hun eigen wereld. Wat kunnen we 
van Antigone leren? Zou jij alles opgeven voor je idealen? En wat zijn 
deze idealen dan? (Corinne Weeda)

Theaterschool Masquerade speelt ‘wij zijn Antigone’.

Golf voor Gehandicapten
Vorige week zondag is op de Gooise 
Golfclub voor de tweede keer de 
wedstrijd met de Stichting Golf voor 
Gehandicapten (G.v.G.) gehouden. 
De wedstrijd werd gespeeld op de 
golfbaan van de Gooise golfclub in 
Loosdrecht; ook voor golfers uit deze 
regio geen onbekende plaats. De 
Stichting GVG helpt gehandicapten 
te gaan golfen en is overtuigd van 
de therapeutische en revaliderende 
werking van deze sport. De meeste 
spelers van de Stichting GvG 
verplaatsten zich in de baan met 
behulp van een ter beschikking 
gestelde scootmobiel. De lunch en 
de prijzen waren gesponsord door 
de Nederlandse Golf Federatie. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Opvang vluchtelingen

De debatavond over vluchtelingen jl. 22 september, op initiatief van 
Ebbe Rost van Tonningen, vroeg aandacht voor een belangrijk vraag-
stuk. Er komen grote stromen vluchtelingen ons land binnen. Via de 
media worden we dagelijks hiervan op de hoogte gesteld. We kunnen 
dus niet doen alsof het ons niet aangaat. Debatteren hierover is een 
goede zaak en de algemene sfeer is gelukkig die van humaniteit. Maar 
laten we ook alert zijn op de keerzijde!
 
Als leerkracht heb ik 25 jaar in een van de grote steden in een ach-
terstandswijk gewerkt. De laatste jaren zaten er geen, van oorsprong, 
Nederlandse kinderen meer op school. De multiculturele samenleving 
heeft positieve kanten, daar heb ik goede herinneringen aan. Helaas heb 
ik ook de schaduwzijden meegemaakt zoals veel agressiviteit, fysieke 
en verbale bedreigingen, binnen en buiten de school!
 
Laten we als Gemeente De Bilt ons goed voorbereiden. Zeer belang-
rijk voor de vluchtelingen is het leren van de Nederlandse taal. Hulp 
bieden aan de getraumatiseerde mensen moet ook een belangrijk punt 
van aandacht zijn, maar is een zware taak. Ik betwijfel of wij de juiste 
hulp kunnen bieden, als er zoveel vluchtelingen ons land binnenko-
men! Daar ben ik bezorgd over. 
 
Annelies Brielsman, Bilthoven 
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Over Bilthovense 
oorlogsslachtoffers

door Henk van de Bunt

Historische Kring D’ Oude School heeft schrijver Constant van den Heuvel uitgenodigd voor 
een lezing op 7 oktober over ‘Het kruis op de berg’ in Rhenen. Daar werden op 20 november 
1944 de verzetsmannen Pieter ter Beek en Philip de Leeuw uit Bilthoven - met vier anderen - 
gefusilleerd. De lezing is om 20.00 uur in het gebouw van WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven.

De arrestatie van Pieter ter Beek 
en Philip de Leeuw volgde op een 
aanslag op de spoorlijn bij Groe-
nekan begin november ’44. Naar 
aanleiding daarvan werden ook de 
Bilthovenaren Zus Boerma-Derk-
sen, Kees Boeke, Stella Giesberts, 
Mach(-iel) Balk en zijn ouders ge-
arresteerd. Evenals ter Beek en de 
Leeuw, zou de jonge verzetsman 
Balk zijn inzet met de dood beko-
pen. De anderen overleefden, even-
als de enige verzetsman; de bij de 
mislukte aanslag ontsnapte Joep 
Huffener.  

De Bilt
Drs. Hans Brugman uit Bilthoven 
schrijft in een artikel in De Biltse 
Grift (juni 2005) over het Biltse 
verzet: ‘In Engeland werd op 3 sep-
tember 1944 de NBS (Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkrachten) opge-
richt met Prins Bernhard als com-
mandant. De verschillende opere-
rende verzetsgroepen werden toen 
min of meer gecoördineerd, wat 
ook weer gevaren opleverde van 
het opereren van dubbelspionnen. 
Er zijn toen een aantal verzetsacties 
in de gemeenten De Bilt en Maar-
tensdijk uitgevoerd, waarvan de 
sabotage van de spoorlijn even oos-
telijk van de overweg bij de Groe-
nekanseweg genoemd wordt. Mach 
Balk werd aangeschoten en gear-
resteerd, evenals Flip de Leeuw. Zij 
werden beide gefusilleerd. De der-

de, Joep Huffener wist te ontsnap-
pen. Pieter ter Beek, die ook in deze 
verzetsgroep werkzaam was, werd 
enkele dagen later gepakt en samen 
met Fhilip ter dood gebracht’.

Sursum Corda
Aan de Rembrandtlaan is op het 
huidige nummer 74 een villa ge-
legen die de naam Sursum Corda 
(‘De harten omhoog’) draagt. Blij-
kens het adresboek uit 1927 was 
op het huidige adres Soestdijkse-
weg Noord 339, een villa genaamd 
Plantwijck, de gediplomeerde ver-
pleegster mej. P.C. Balk (tante van 
Maartje en Machiel Balk) woon-
achtig. Het pand droeg toen num-

mer 171. In die tijd was Plantwijck 
als rusthuis in gebruik. Ook in de 
oorlogsjaren was dat het geval. In 
het boek ‘Bezet en verzet De Bilt en 
Bilthoven in oorlogstijd’ van Hans 
Brugman wordt over Plantwijck 
en Sursum Corda geschreven, o.a. 
over de huisvesting van onderdui-
kers. Mevrouw P.C. Balk en haar 
broer J. Balk (vader van Maartje 
en Machiel Balk) hebben zich in de 
oorlogsjaren zeer intensief met ver-
zetswerk bezig gehouden. 

Op de tweede verdieping van 
Plantwijk werd een illegale zender 
geïnstalleerd, waarmee berichten 
werden ontvangen en verzonden. 
Maartje Balk (1923), dochter van J. 
Balk vertelt: ‘Ik verstopte als koe-
rierster briefjes met berichten in 
een droogstaand waterputje beho-
rend bij Sursum Corda. De Duitsers 
hebben ooit een inval gedaan, maar 
gelukkig wist iedereen zich te ver-
stoppen en werd niets en niemand 
gevonden; ook de 18 joodse onder-
duikers niet. Die werden later door 
mijn vader en broer Machiel om 
veiligheidsredenen ondergebracht 
o.a. bij een klooster in de Lage 
Vuursche en in sanatorium Berg 
en Bosch. Ze hebben het allemaal 
overleefd’. Mevrouw Balk werkt 
nog volop mee aan (officiële) her-
denkingsmomenten en vertelt nog 
regelmatig haar verhalen aan het 
(basis-)onderwijs.

Werkplaats
De joodse oud-officier Philip de 
Leeuw werkte als administrateur 
op de Werkplaats van Kees Boeke, 
terwijl zijn vrouw als dienstmeisje 
inwoonde bij de familie Bijker aan 
de Hercules Segherslaan. Pieter ter 
Beek daarentegen was opgegroeid 
in Bilthoven. Vader ter Beek was 
goed bevriend met Kees Boeke en 
de familie woonde in het Boschhuis 
aan de Beetslaan. Na hun arresta-
tie werden ze overgebracht naar de 
Gevangenis aan het Wolvenplein 
in Utrecht. De verhoren vonden 
plaats op de Maliebaan, waar het 
erg fors kon toegaan. ‘Het Bosch-
huis’ is ook de titel van een onlangs 
verschenen boek van NOS-verslag-
geefster Pauline Broekema , waarin 
het verhaal over haar oom Pieter ter 
Beek  door de pers als een ‘mooi 
en waardig eerbetoon’ wordt gere-
censeerd.

Dominee
Op 18 november pleegden drie 
verzetsmannen uit Rhenen een aan-
slag op de Duitse onderofficier Alt, 
die daarbij zwaargewond raakte. 
Toen de daders onvindbaar bleken, 
werd besloten tot represailles. Op 
maandag 20 november werden uit 

de Weteringsschans in Amsterdam 
drie gevangenen gehaald, onder wie 
dominee Bas Ader, die bezig was 
om een bevrijdingsactie te plannen 
voor Westerbork. Aan hen werden 
in Utrecht Pieter ter Beek en Philip 
de Leeuw toegevoegd, alsmede de 
minderjarige verzetsman Jan van 
der Munnik. In de namiddag wer-
den de zes doodgeschoten tussen 
Rhenen en Veenendaal. 

Geschiedenis
Tegenwoordig staat op die plek een 
monument, dat geadopteerd is door 
het Ichthus College te Veenendaal. 
Daar werkt drs. Constant van den 
Heuvel als docent Geschiedenis. 
Hij is goed bevriend met inmiddels 
96-jarige weduwe van Philip de 
Leeuw. Over de fusillade schreef 
hij het boek ‘Het kruis op de berg’ 
dat landelijke aandacht kreeg van-
wege de meest uitgebreide versie 
van het Westerborkplan. 

In een PowerPointpresentatie zal 
hij ook aandacht geven aan de ge-
beurtenissen en verzetsmensen in 
Bilthoven. Voor leden van de His-
torische Kring is de lezing vrij toe-
gankelijk. Voor niet-leden geldt een 
toegangsprijs van vijf euro.

Machiel Balk (foto gemaakt van een 
familie passe partout van Maartje 
Balk).

Er zijn drie betekenissen voor Sursum Corda: ‘De harten omhoog’, ‘Haal 
jullie harten op’ en ‘Verheft uw hart’. 

Wisseling van de wacht bij VVD
door Guus Geebel

Christiaan van Nispen tot Sevenaer is de nieuwe fractievoorzitter voor de VVD in de 
gemeenteraad van De Bilt. Hij volgt Natasja Steen op die op 24 september afscheid van de raad 

nam. Hans Los neemt de vrijgekomen plaats in de fractie in.

Natasja Steen werd in april 2010 
voor de eerste keer tot raadslid be-
noemd en hield zich vooral bezig 
met het sociale domein. ‘Het soci-
ale domein was mijn ding en daar 
heb ik me de afgelopen jaren flink 
in verdiept. Ik was daar in de fractie 
ook de woordvoerder voor.’  Na de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen 
werd Natasja in eerste instantie niet 
gekozen omdat de onder haar op de 
lijst staande Christiaan van Nispen 
tot Sevenaer met voorkeursstem-
men in de raad kwam. Natasja Steen 
werd commissielid, maar na de be-
noeming van Jolanda van Hulst tot 
wethouder kwam zij opnieuw in de 
raad en werd fractievoorzitter. 

Sociaal domein
Op 26 maart van dit jaar nam Nata-
sja Steen tijdelijk ontslag als raads-
lid. ‘Persoonlijke omstandigheden 
hadden vijf jaar lang heel veel van 
mij gevergd en in januari overleed 
mijn vader. Ik heb goed nagedacht 
wat ik verder zou willen doen en 
kwam tot de conclusie dat ik wat 
meer rust in mijn leven wil creëren. 
In de zomer besloot ik te gaan stop-

pen met het raadslidmaatschap en 
andere politieke activiteiten.’ Over 
haar werk in de fractie zegt ze blij te 
zijn dat ze zich heeft kunnen inzet-
ten voor het sociale domein en het 
liberale gedachtegoed heeft kunnen 
vertegenwoordigen. ‘Het is echt een 
megaoperatie geweest de afgelopen 
jaren. Het was zwaar, want het wa-
ren geen populaire maatregelen die 
genomen moesten worden, maar die 
waren wel noodzakelijk.’ Natasja is 
van mening dat de mensen die hulp 
nodig hebben die ook krijgen. ‘Zo-
wel op het gebied van de jeugdzorg, 
de participatiewet als de AWBZ.’

Afscheid 
‘Met Natasja Steen vertrekt een in-
nemend en enthousiast lid van de 
gemeenteraad, zowel in het werk 
als in de omgang’, zegt burgemees-
ter Gerritsen. Hij noemt Natasja 
door haar affiniteit met het sociale 
domein gekscherend het sociale ge-
zicht van de VVD. De burgemees-
ter wenst haar heel veel succes met 
alles wat ze gaat doen. Frans Poot 
(D66) noemt Natasja een toegewijd 
raadslid met een heel groot sociaal 

hart. Fractiegenoot Arie-Jan Dite-
wig zegt haar de afgelopen jaren te 
hebben leren kennen als een gedre-
ven en aimabel politica. ‘Je stond 
aan de wieg van de commissie Soci-
aal Domein van de raad. Daar heb je 
jouw maatschappelijke betrokken-
heid en professionaliteit volledig 
aan gegeven.’ Natasje kijkt terug op 
een mooie leerzame periode. ‘Het 
was goed en ik reis verder.’ 

Natasje Steen bij haar afscheid van 
de raad.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Het gonst van de zondagsopenstelling in De Bilt. Een motie is in de 
gemeenteraad aangenomen voor een burgerpeiling. Gaan we nu demo-
cratisch besluiten dat ook de Bilt meegaat richting de 24/7-haast-eco-
nomie? Of willen we in ieder geval één dag in de week rust en stilte?

Een vraag die meestal wordt vergeten: ‘Hebben de winkeliers wel zin 
in werken op zondag’? In De Vierklank van 30 september in ‘Zondags-
openstelling niet blijven uitstellen’ worden vertegenwoordigers van 
D’66 en VVD geciteerd: ‘Winkeliers kunnen (…) de verantwoordelijk-
heid goed zelf aan om hierin een eigen beslissing te nemen’. Dit klinkt 
heel logisch, maar is het dus niet. 
Ik kom uit een middenstandsgezin: mijn vader was schoenmaker – net 
als alle voorvaderen vanaf 1760 - en mijn moeder is opgegroeid in een 
bakkerij, beiden in de Nieuwstraat. Mijn moeder kon zich nog herinne-
ren, dat de winkeltijdenwet werd ingevoerd. Deze was in 1930 bedoeld 
voor de zondagsrust, maar vooral ook ter bescherming van de winke-
liers, zodat ze elkaar niet de vernieling in zouden concurreren. 

Kunnen we niet gewoon op zaterdag de boodschappen blijven doen? 
Bij voorkeur op de fiets natuurlijk. Dan hoeven we ook niet op zondag 
met de auto naar een gemeente in de buurt. Alvast een bijdrage aan 
BENG! (De Bilt Energie-Neutrale Gemeenschap in 2030.)

Frans de Ruiter

Op het Hollandsche Radingse rondje
liep menigeen vaak met een hondje
maar een barbecuefeest
was er nooit geweest
dat kwam er en zie, het verbond je

Guus Geebel Limerick
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Acties zijn geldig van woensdag 7 t/m dinsdag 13 oktober 2015

   Hoogvliet,
altijd de

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

   Hoogvliet,

Heineken 
Krat met 24 fl essen van 0.3 liter
13.69

9.499.499.499.
per krat

Per liter 1.32

3.493.493.493.
500 gram

Per kilo 6.98

 Gegrilde gehaktballen
Naturel, 500 gram
4.49

Mona pudding 
Alle soorten
2 stuks
van: 1.98 - 2.78
voor: 0.99 - 1.39

1+1
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Hoogvliet Bilthoven: Leyenseweg 127 - Bilthoven

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

Kamerkoor zoekt projectleden 

Kamerkoor de Bilt zoekt pro-
jectleden (alt, tenor, bas) voor 
een Evensong in januari 2016. 
Een Evensong is een grotendeels 
gezongen dienst, waarbij Engelse 
kerkmuziek uitgevoerd wordt. 
Op het programma staan o.a. 
een Magnificat en Nunc Dimitis 
van Sir Charles Villiers Stanford. 
Verder zal muziek worden uitge-
voerd van Henry Purcell, Tho-
mas Weelkes, Martin Shaw, John 
Blow, Thomas Tallis en Gerald 
Finzi, deels begeleid door orgel. 
Repeties zijn op maandagavond, 
aanvang 20.00 uur, in de Imma-
nuelkerk, Soestdijkseweg 49a, De 
Bilt. Informatie: tel. 06 40487000 
(Willem Brouwer, voorzitter) of 
info@kamerkoordebilt.nl.

Exposities in de kerk

Tot en met 18 oktober is een expo-
sitie van mevrouw Gerda Drop, 
professioneel kaligraaf, te bezich-
tigen. In haar werk beeldt zij tek-
sten op haar eigen unieke wijze 
uit. Zowel inhoud als betekenis 
van de teksten krijgen door haar 
kleurgebruik en vormgeving van 
de letters een bijzondere meer-
waarde. De geëxposeerde wer-
ken zijn in de Opstandingskerk 
(Eerste Brandenburgerweg 34, 
Bilthoven) iedere vrijdag tussen 
11.00 en 13.00 uur te bezichtigen 
en op zondagochtend tussen 11.30 
en 13.00 uur zowel in de Opstan-
dingskerk als in de Immanuë-
lkerk (Soestdijkseweg Zuid 49, 
De Bilt). 

Het Filmhuis

Met Pride maakte de Engelse 
regisseur Matthew Warchus zijn 
speelfilmdebuut. Pride heeft een 
sterk opgebouwd scenario en ver-
rukkelijk acteerwerk, maar scoort 
vooral dankzij de ongelooflijk-
maar-ware geschiedenis die de 
film openbaart. De voorstelling 
is op woensdag 14 oktober is om 
20.00 uur in Het Lichtruim Kaar-
ten zijn online vooraf verkrijgbaar 
via www.kunstenhuis.nl en tevens 
vanaf een uur voor aanvang van 
de voorstelling.

Bijeenkomst Mantelzorgers

Donderdag 22 oktober van 19.00 
tot 21.30 uur organiseert het 
Steunpunt Mantelzorg een work-
shop ‘Mantelzorg en zorg voor 
jezelf’ in het Servicecentrum De 
Bilt, Prof. P.J.W Debijeweg 1. Het 
verlenen van mantelzorg kan veel 
van iemand vragen. Zorgen voor 
een ander kost veel energie. Men 
combineert zorgtaken met werk, 
een gezin, hobby’s, vrienden naast 
een (over-) volle agenda. Hoe kan 
daarin een goede balans worden 
gevonden en meer rust worden 
gebracht in alles wat om aandacht 
vraagt? Goed voor jezelf zorgen 
is belangrijk om overbelasting te 
voorkomen. En wanneer iemand 
zelf meer rust ervaart kan er ook 
vaak beter voor een ander wor-
den gezorgd. Deze bijeenkomst 
is erop gericht tips en ideeën te 
krijgen om in stressvolle situaties 
goed in balans te blijven. Voor 
meer informatie en aanmelding, 
tel. 030 7271556 of via mail man-
telzorg@mensdebilt.nl
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Samen aan de slag met muziek
door Guus Geebel

Deze maand start een muziekproject waarin de Biltse Muziekschool intensief gaat 
samenwerken met drie basisscholen, twee harmonieorkesten en Reinaerde. Dinsdag 29 

september leverden projectcoördinator Corinne Weeda en beheerder Abdes Kachouti van het 
KunstenHuis daarvoor 32 muziekinstrumenten af bij de Julianaschool.

Directeur Ella Prins van de Juliana-
school zegt dat in de week voor de 
herfstvakantie wordt begonnen met 
algemene muzikale vorming. ‘Co-
rinne werkt bij het KunstenHuis en 
zij heeft ervoor gezorgd dat wij nu 
alvast de instrumenten krijgen. Dat 
gebeurt ook bij Wereldwijs en De 
Werkplaats.’ Corinne Weeda vertelt 
dat muziekdocent Peter Schreuder 
van De Werkplaats het Kunsten-
Huis een jaar geleden vroeg of we 
iets konden doen met muziekonder-
wijs. ‘Peter kwam tot de conclusie 

dat maar weinig leerlingen een in-
strument bespelen. 

Al gauw sloten de Julianaschool en 
Wereldwijs zich daarbij aan. Met 
de drie scholen en het KunstenHuis 
zijn we gaan kijken welke moge-
lijkheden er zijn om een en ander 
vorm te geven.’

Subsidie
‘Wat timing betreft hebben we ge-
luk gehad, want drie maanden later 
bleek dat er een subsidiemogelijk-

heid was voor instrumentaal onder-
wijs in de klas. We hebben subsidie 
aangevraagd bij het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en het K.F.Heinfonds. 
Het duurde lang voordat bericht 
kregen, maar ze hebben allemaal 
steun toegezegd.’ Er zijn in totaal 
130 instrumenten gekocht en 25 
zijn er gehuurd. Verder komen er 
nog wat instrumenten uit het eigen 
depot.’ Groep 3 krijgt muziekon-
derwijs van de eigen leerkracht. 
Groep 4 via lessen algemene muzi-
kale vorming en groep 5 krijgt les 

van Joke Firet van de Biltse Mu-
ziekschool op het instrument dat 
leerlingen zelf kiezen. 

Vervolg
Leerlingen kunnen kiezen uit viool, 
cello, trompet, klarinet, trombone 
en slagwerk, en krijgen het instru-
ment dan een jaar lang in bruik-
leen. Andere scholen kunnen later 
ook aanschuiven bij het project. 
De Koninklijke Biltse Harmonie 
en de Brandweerharmonie hebben 
ook een belang, want die kunnen 
wellicht jonge leden aantrekken. 
‘De muziekorganisaties in De Bilt 
willen al jaren een samenwerking, 
maar dat komt maar niet van de 
grond. Met dit muziekproject be-
trekken we er iedereen bij’, aldus 
Corinne Weeda. ‘Goede amateurs 
willen we graag betrekken bij het 
vervolgtraject. Je ziet vaak dat 
na groep 5 de reguliere lessen op 
school wegvallen. Dat willen we 
voorkomen door te zorgen dat er 
voor kinderen die door willen gaan 
een vervolgtraject is.’

Contact
Het Oranjefonds wil dat muziek als 
middel wordt ingezet om iedereen 
met elkaar in contact te brengen. 
Vandaar dat leerlingen van de Ju-
lianaschool lessen krijgen in De 
Koperwiek om oudere en jongere 
mensen met elkaar in contact  te la-
ten komen. In de aanloop naar het 

grote optreden in juni, waarschijn-
lijk in het H.F. Witte Centrum, zijn 
er optredens op scholen en in ver-
zorgingshuizen. Corinne is project-
coördinator vanuit het KunstenHuis 
samen met Joke Firet en Abdes Ka-
chouti. ‘Ik doe het contact met de 
scholen en Joke Firet is inhoudelijk 
coördinator. Op 7 oktober komen 
alle organisaties in Het Lichtruim 
samen bij de officiële start van 
de lessen bij Wereldwijs. Groep 5 
krijgt dan de eerste les waarbij de 
instrumenten geïntroduceerd wor-
den. Het is een andere manier van 
lesgeven. Het gaat om gehoor, sa-
menspel en creativiteit en dat vind 
ik er heel erg leuk aan.’ 

Ontmoeten
Iedere school start met een eigen 
orkest en voor de enthousiaste leer-
lingen van alle scholen is er het fa-
cultatieve KunstOrkest. Daarnaast 
wordt gestart met een muziekgroep 
voor mensen van Reinaerde. De 
Koninklijke Biltse Harmonie en de 
Brandweerharmonie worden be-
trokken bij het ontwikkelen van het 
vervolgproject voor kinderen die na 
een jaar door willen gaan. Corinne: 
‘Het leuke van het project vind ik 
dat het scholen zijn uit verschillen-
de wijken die elkaar op die manier 
ontmoeten. Dat is het doel waar we 
naar streven. Kinderen die elkaar 
anders nooit ontmoeten spelen sa-
men in een orkest.’

Leerlingen van groep 5 van de Julianaschool nemen de muziekinstrumenten in ontvangst.

‘Raar maar waar’ in de bibliotheek
De groepsbezoeken van basisscho-
len bij de plaatselijke Bibliotheek 
zijn op 21 september gestart. Kin-
deren uit groep vijf van Biltse ba-
sisscholen kwamen naar de Biblio-
theek om alles te horen over wat je 
er kunt vinden. 

Eerst kregen de kinderen leuke si-
tes over lezen, boeken en filmpjes 
te zien. Daarna gingen ze zelf aan 
de slag met een speurtocht. Wie alle 
vragen van de speurtocht goed be-
antwoordde, mocht de kluis kraken 
en kreeg een speciale verrassing. 

Raar
De groepsbezoeken waren in het 
kader van de Kinderboekenweek; 
het thema is ‘Raar maar waar’. De 
Kinderboekenweek is van 7 tot en 
met 18 oktober. Tijdens het groeps-
bezoek ontdekten de kinderen dat 
er veel kinderboeken met verhalen 
bestaan die raar maar waar zijn of 
over natuur, wetenschap en tech-
niek gaan. 

Omgeving
De hele Kinderboekenweek kun-
nen kinderen een gratis speurtocht 
doen in de Bibliotheek Bilthoven 
en Maartensdijk. Voor alle kinderen 
uit de gemeente is er op 11 oktober 
in Theater Figi in Zeist een gratis 
Kinderboekenfeest met de schrij-
vers Janneke Schotveld (Super-

juffie), Anna Woltz (Honderd uur 
nacht), Marcel van Driel (Super-
helden), Natascha Stenvert (Kol-
letje) en Simon van der Geest, die 

het Kinderboekengeschenk schreef. 
Meer informatie is te vinden op
www.ideacultuur.nl.

(Simone Bronkhorst)

Grabbelen in een boekenkist.

Cadeaus voor BSO bij 
de Nijepoort

door Henk van de Bunt

Kinderopvang De Bilt heeft 24 september haar deuren geopend met 
een BSO ruimte in basisschool ‘t Nijepoortje. Dinsdag 29 septem-
ber schonk een comité uit Groenekan twee grote cadeaus aan de 
kinderen van BSO De Nijepoort. 

Het comité, bestaande uit onder andere de heer van Schaik en mevr. 
Broecheler heeft zich jaren geleden ingezet om een jongerenplek te 
creëren in Groenekan. Vanuit dit project was er nog steeds geld over 
in kas. Dit wilden ze graag besteden aan kinderen in Groenekan en 
daarna hun comité opheffen. Dhr. van Schaik en mevr. Broecheler 
kwamen deze cadeaus - een pooltafel en PlayStation - persoonlijk 
overhandigen.

Na het uitpakken wordt de 
pooltafel direct uitgeprobeerd.

SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

advertentie
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Schooljudo op Montessorischool
De Montessorischool Bilthoven doet voor het eerst mee aan Schooljudo: het grootste 

schoolsport programma in het basisonderwijs. In zes weken krijgen 130 kinderen van  
de middenbouw en bovenbouw ‘Skills for Life’ aangereikt. 

De basisschoolleerlingen werken 6 
weken lang onder leiding van een 
Schooljudo Entertainer aan waar-
den als respect, discipline samen en 
plezier. Daarom noemt Schooljudo 
de judoleraren ook Entertrainers. 
Het draait om leren met een lach. 
De belangrijke opvoedkundige 
waarden worden in het lespakket 
benadrukt. 

Meegeven
Natascha van den Hurk, directeur 
van de Montessorischool: ‘Naast 
het cognitieve programma waar wij 
net zo hard aan werken als andere 
scholen, willen we onze leerlingen 
wat meer meegeven. Wat mij aan-
spreekt aan judo is dat leerlingen 
bewegen, samen werken en elkaar 
op een hele andere manier zien. Wij 
vinden dat schooljudo een waarde-
volle bijdrage levert aan de groeps-
vorming. Kinderen die met elkaar 
stoeien en elkaar aanraken pesten 

minder. Respect voor elkaar is es-
sentieel’. Het programma kan op 
de Montessorischool georganiseerd 
worden door financiële ondersteu-
ning van landelijk Schooljudo part-

ners Zilveren Kruis en Infotheek. 
Jaarlijks kunnen er door deze steun 
ruim 30.000 kinderen op honderden 
scholen in Nederland meedoen aan 
het programma. 

Schooljudo wordt op honderden scholen in Nederland enthousiast 
ontvangen.

Knappe overwinning Irene 
Zaterdag 3 oktober speelde het eerste damesteam van Irene volleybal in een goed gevulde  

Kees Boekehal in Bilthoven. Irene won deze eerste thuiswedstrijd met 4-0.

Na de nederlaag van vorige week in 
de eerste competitiewedstrijd was 
het jonge Irene team erop gebrand 
om tegen DOSKO D1 uit Stolwijk 
een goed resultaat neer te zetten. 
Opdracht van coach Erna Everaert 
was om moeilijk te serveren zodat 
de Stolwijkenaren hun beste aan-
vallers niet in stelling konden bren-
gen. 

Irene, kennelijk geïnspireerd door 
het Nederlands damesvolleybal-
team, voerde deze opdracht perfect 
uit. DOSKO was daardoor niet in 
staat hun aanvalskracht uit te buiten. 
De enkele keren dat DOSKO daar 
wel in slaagde stond de verdediging 
van Irene als een huis. Hierdoor 
won Irene de meeste rally’s. ‘Ik ben 
zeer tevreden over mijn team’, al-
dus Irene coach Erna Everaert. ‘Om 
te zorgen dat we extra scherp aan de 

wedstrijd begonnen hebben ze een 
intensievere warming up gedaan 
dan normaal. Dat pakte erg goed uit 
waardoor DOSKO vanaf het begin 
achter de feiten aanliep. Het is mooi 

om te zien hoe hard deze meiden 
vooruit gaan’. 
Op vrijdag 9 oktober om 19.30 uur 
speelt Irene D1 een uitwedstrijd te-
gen VELO D1 in Wateringen.

Irene 1 op scherp.

Gratis naar KreaDoe
KreaDoe is hét event voor iedereen 
die houdt van handgemaakt, crea-
tiviteit en verrassende ideeën. Op 
KreaDoe zijn tientallen superleuke 
workshops te volgen en vind je de 
nieuwste trends op het gebied van 
haken, breien, home deco, taar-
ten & cupcakes, fashion, tekenen, 
schilderen, sieraden maken en nog 
veel meer. Honderden experts staan 
vijf dagen lang klaar om vragen 
te beantwoorden en hun kennis te 
delen. KreaDoe vindt plaats van 
woensdag 28 oktober tot en met 
zondag 1 november in de Jaarbeurs 
te Utrecht van 10.00-17.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.
kreadoe.nl.
Voor de Vierklanklezers zijn er 10 
gratis kaarten beschikbaar. Stuur 
een mail naar info@vierklank.nl en 
je ontvangt een digitale code voor 
een e-ticket. op = op De nieuwste creatieve trends vind je op KreaDoe.

Zwemfestijn basisscholen
In zwembad Brandenburg te Bilthoven vindt op de 

woensdagochtenden 14 en 28 oktober weer het jaarlijkse 
zwemfestijn plaats voor groep 7 leerlingen van de

diverse basisscholen uit de gemeente De Bilt.

De leerlingen zwemmen allemaal een baantje school-, rug- en vrije 
slag. Daarna volgt een estafette en vervolgens wordt de ochtend afge-
sloten met een zwemhindernisbaan. Op 14 oktober zijn de deelnemers 
leerlingen van de Van Dijckschool, de Rietakker, de Michaëlschool, de 
Theresiaschool, de Martin Luther Kingschool en de Nijepoort. Op 28 
oktober volgen de Patioschool, het Zonnewiel, de Groen van Prinste-
rerschool, de Julianaschool, basisschool Wereldwijs en de Regenboog. 
De ochtenden beginnen om 8.30 uur en het einde zal zijn rond 12.00 uur 
zijn. Publiek is van harte welkom. (Paul van den Brink)

Goede Doelenrit
De BMV organiseert op zondag 11 oktober haar jaarlijkse 
Goede Doelenrit. Die dag verzamelen de motorrijders om 

10.00 uur bij Tapas-Restaurant en Café Buiten
aan de Hessenweg 174 te De Bilt.

Het goede doel is dit jaar Kinderhospice Zonnacare in Den Dolder om 
zorg-intensieve kinderen een leuk en ontspannen verblijf te bezorgen 
en hiermee de ouders/verzorgers wat vrije tijd te bieden.

De motorrijders vertrekken rond 10.30 uur in 2 groepen, een sportieve 
en een toeristische groep voor hun toertocht. Rond 14.00 uur vertrek-
ken de motorrijders voor hun 2e gedeelte van hun toertocht, waarna ze 
rond 16.15 weer bij het beginpunt verwacht worden om nog even wat 
na te praten. Voor meer info en bij slecht weer zie de site www.bmvmo-
tor.nl (Jan Verheul)

Geen kinderlokker
De kinderlokker, die vorige week rond zou hangen bij de velden van FC 
De Bilt bestaat niet. Volgens het bestuur van de club gaat het om een 
misplaatste grap. Vorige week waarschuwde de club spelers en ouders 
voor een verdachte man die bij het clubhuis zou rondhangen. Hij zou 
jonge spelers hebben gevraagd met hem mee te gaan. Maar nu blijkt dat 
één van de jeugdleden van FC De Bilt een grap heeft willen uithalen. 
De club heeft excuses aangeboden voor de ongerustheid die daardoor 
is veroorzaakt.

Jongste team TZ 
kampioen

Vorig jaar nog kangoeroes, nu F1. Een echt team, samen wedstrijden 
spelen. En dat konden ze heel goed. Ze werden ongeslagen kampioen. 
In 6 wedstrijden scoorden ze maar liefst 88 keer. Een presentatie waar 
ze trots op zijn. (Hester Ploeg)
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TSK toernooi viert
10-jarig jubileum

door Wessel van Leeuwen

Al tien jaar vindt het TSK-Toernooi plaats bij T.V. FAK. Het toernooi wordt  
georganiseerd voor vrouwen(50+) en mannen(55+). Tijdens deze jubileumeditie  

krijgen de deelnemers een bijzonder aandenken. 

‘Wat dat aandenken is houden we 
nog even geheim’, zegt toernooi-
voorzitter Meindert de Boer. Hij 
is vanaf de eerste editie bij het 
toernooi betrokken. Zo kan hij 
ook de naam ‘TSK toernooi’ uit-
leggen: ‘De eerste acht jaar werd 
het toernooi georganiseerd tus-
sen Sinterklaas en Kerst, oftewel 
‘Tussen Sint en Kerst’. Traditi-
oneel werden er natuurlijk olie-
bollen en snert geserveerd aan 
de deelnemers. Doordat we het 
toernooi twee keer hebben moe-
ten cancelen vanwege het slechte 
weer hebben we het toernooi een 
maand vervroegd. Maar de olie-
bollen zijn er gewoon bij hoor!’, 
lacht Meindert. 

Dubbel
Ton van Leeuwen zit ook in de 
toernooicommissie; hij is voorzit-

ter van de 50plus commissie van 
FAK. Hij legt uit hoe het toernooi 
er precies uit zal gaan zien. ‘Het 
toernooi wordt gespeeld van don-
derdag 29 oktober t/m vrijdag 6 
november. Je kunt meedoen aan 
de vrouwendubbel, herendubbel 
of aan de mixed-dubbel. Maar je 
mag maar aan één categorie mee-
doen vanwege organisatorische 
redenen’. 

Het toernooi draait niet om het 
winnen van de beker maar om de 
gezelligheid volgens beide heren. 
‘Op de laatste speeldag wordt het 
toernooi met zijn allen afgesloten, 
we drinken en eten wat. Ook treedt 
zangeres Anne dan op, zij zorgt er 
altijd voor dat het hartstikke ge-
zellig wordt”, vertelt Meindert. 
Iedereen met speelsterkte 6, 7 of 
8 kan meedoen aan het toernooi. 

Je hoeft niet lid te zijn van een 
vereniging of bond. Wel moet je 
natuurlijk de leeftijdsgrens heb-
ben gepasseerd. 

Meedoen
Er kunnen maximaal 130 mensen 
meedoen aan het toernooi, op dit 
moment hebben zich er 80 aange-
meld. ‘Als je meedoet kom je in 
een poule terecht van 4 teams, de 
nummers 1 en 2 gaan naar de win-
naarsronde en de nummers 3 en 4 
naar de verliezersronde. Zo blijf 
je als deelnemer langer dan nor-
maal betrokken bij de wedstrij-
den. Je speelt namelijk minimaal 
vier wedstrijden. Meindert en ik 
hebben er in ieder geval weer erg 
veel zin in’, besluit Ton. Inschrij-
ven voor de jubileumeditie van 
het TSK toernooi kan tot en met 
18 oktober via TSK@tvfak.nl.  

De toernooicommissie v.l.n.r.: Ton van Leeuwen, Thijs Proper, Mia van de 
Heiligenberg en Meindert de Boer. Op de foto ontbreken Trees Mansveld 
en Mieke van Mens.

FC De Bilt wint overduidelijk
In de vierde wedstrijd van het seizoen heeft het eerste elftal goede zaken gedaan. Het boekte 

de derde overwinning op rij door ASC Nieuwland met maar liefst 7-1 te verslaan. 

FC De Bilt begon goed aan de 
wedstrijd. De vijfde grote kans 
werd omgezet in een doelpunt. 
Tom werd vrijgespeeld voor de 
keeper, omspeelde hem en schoof 
zo zijn eerste competitiedoelpunt 
van het seizoen binnen. Voor Tom 
extra lekker omdat hij in de voor-
gaande wedstrijden nog ongeluk-
kig was in de afronding. 

Na de 1-0 ging de ploeg van Gerrit 
Plomp door met het creëren van 
kansen. 10 minuten voor rust werd 
de veilige marge van 2 doelpunten 
geslagen. Na een individuele actie 
van Jordy waarbij hij drie man te 
kijk zette kon de keeper zijn schot 
nog keren. De rebound kwam ech-
ter voor de neus van Mike en die 
liet dit buitenkansje niet liggen. 
Vlak na de 0-2 viel uit het niets 
de 1-2. Nieuwland kreeg een vrije 
trap op zo’n 20 meter van het doel 

en deze werd onberispelijk binnen 
geschoten. De spanning was hier-
mee terug en De Bilt werd achter-
uit gedrukt door Nieuwland. 

De 2-2 hing even in de lucht en 
De Bilt kwam goed weg toen Jelle 
een speler omver liep in de 16 
meter. De scheidsrechter zag hier 
geen strafschop in en ondanks de 
druk van Nieuwland deelde De 
Bilt vlak voor rust toch nog een 
gevoelige tik uit. Mike ging vanaf 
eigen helft op de brommer en ver-
snelde langs een aantal tegenstan-
ders. Roland was de enige die het 
tempo van Mike kon bijhouden en 
kon zo de voorzet van Mike bin-
nenlopen. 

Ondanks het mindere spel in de 
tweede helft besliste Mike een 
half uur voor tijd de wedstrijd. 
Hij ontfutselde een verdediger de 

bal bij de zijlijn en kon zo naar 
binnen snijden. Waar afleggen een 
goede optie was geweest besloot 
Mike de keeper te verrassen in de 
korte hoek. Sam was ondertussen 
in het veld gekomen en leverde 
met een mooie pass de assist voor 
de hattrick van Mike. Een schitte-
rende pass van Sam bracht hij on-
der controle en uit de stuit schoot 
hij de bal snoeihard binnen. 

Het slotakkoord was voor Mike. 
Tom gaf op subtiele wijze de bal 
mee aan Mike en op snelheid cre-
eerde hij weer ruimte voor een 
schot. Zonder na te denken ramde 
hij de bal in de kruising (1-7). 

Aanstaande zaterdag staat een 
thuiswedstrijd op het programma. 
Dan komt Benschop op bezoek. 
De aftrap op sportpark Weltevre-
den is om 14.00 uur.

Volleybalploeg
deelt tik uit 

Irene Heren 1 speelde 3 oktober de eerste thuiswedstrijd in sporthal 
Kees Boeke tegen de voormalige ploeg van hun huidige trainer en 
coach Ralph Sap. Genoeg redenen voor de mannen van Irene om zich 
extra in te spannen.
 
In de eerste en derde set nam NVC een voorsprong. Door een tactische 
dubbele wissel bij Irene won Irene toch nog die sets. In de tweede set 
nam Irene snel afstand en gaf de voorsprong niet uit handen. Met deze 
3-0 stand was de winst binnen. Hierna verminderde de concentratie. 
NVC won niet onverdiend de vierde set en nam een puntje mee naar 
huis. Zaterdag, 10 oktober speelt Irene HS1 uit tegen APAC VTC Woer-
den HS1. 

De ploeg van Ralph Sap.

DOS boekt eenvoudige thuiszege
Na de nederlaag van vorige week, wilde DOS in de voorlaatste thuiswedstrijd voor de 

zaalcompetitie een goed resultaat neerzetten. Een goede start van de wedstrijd legde de  
basis voor een relatief eenvoudige overwinning op KZ Danaïden.

Ten opzichte van de wedstrijd van 
vorige week waren er drie spe-
lerswisselingen. Eline Geurtsen 
was weer fit genoeg voor een ba-
sisplaats, terwijl Cindy van Ettek-
oven en Mathijs de Rooij voor het 
eerst dit seizoen in de basis moch-
ten starten. DOS begon scherp 
en gedreven aan de wedstrijd en 
pakte snel een voorsprong. 

Verdedigend had DOS haar zaak-
jes goed op orde en werden amper 
kansen weggegeven. Aanvallend 
speelde DOS zich goed onder 
de druk van KZ Danaïden uit. 

Halverwege de wedstrijd was de 
voorsprong uitgebouwd naar ze-
ven punten en het duel eigenlijk 
al beslist.

De thuisploeg kwam minder 
scherp uit de kleedkamer en de 
10-3 ruststand  bleef lange tijd 
op het scorebord staan. In deze 
periode ging het 1e aanvalsvak 
erg slordig met de gecreëerde 
kansen om. Strafworpen en vrije 
ballen werden niet op waarde in-
geschat en bij de afstandsscho-
ten ontbrak het geluk. Het bracht 
DOS overigens geen moment in 

de problemen. DOS scoorde nog 
11 doelpunten na rust. De gas-
ten uit Leiden kregen de tweede 
helft meer ruimte om te scoren en 
maakten hier dankbaar gebruik 
van. Uiteindelijk won DOS een-
voudig met 21-12.

Koploper Noviomagum won 
eveneens en is de volgende te-
genstander van DOS. In de laat-
ste veldwedstrijd voor de zaal dus 
een echte topper tussen de num-
mers 1 en 2 van de ranglijst. De 
wedstrijd begint om 15.30 uur in 
Nijmegen.

Brandenburg wint
De heren van Brandenburg wonnen afgelopen zaterdag de zware 
uitwedstrijd in Bodegraven met 14-17 tegen een ploeg die vorig 

seizoen geen thuiswedstrijden verloor. 

Aanvankelijk zag het er ook nu uit dat de punten in Bodegraven zou-
den blijven. Na de 1e periode stond het 4-3 voor de thuisploeg en zat 
Jorrit Yperlaan al met 3 persoonlijke fouten aan de kant. Halverwege 
de 2e periode kwam BZ&PC zelfs op een 6-3 achterstand aan. Maar 
Brandenburg knokte zich onder leiding van Arnold Witteveen (4 goals) 
terug in de wedstrijd waardoor halverwege een 8-8 stand op het bord 
stond.

In de 3e periode walste de Biltse ploeg over BZ&PC heen, via snel-
le counters die ook goed afgemaakt werden stond na 3 perioden een 
9-14 voorsprong op het bord. In de 4e periode gingen de gastheren nog 
fysiekere spelen en leek de concentratie bij Brandenburg even weg. 
Daardoor konden de gastheren wel wat terugkomen tot 12-15 maar ver-
der liet Brandenburg het niet komen waardoor de eindstand op 14-17 
uitkwam in het voordeel van Brandenburg. Volgende week volgt de 
thuiswedstrijd tegen PSV uit Eindhoven een tegenstander waarvan nor-
maliter gewonnen moet kunnen worden. 



Nootjes
Te koop aangeboden

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

Witte eetkamertafel. 
Bladmaat 140x90cm, hoogte 
75 cm € 45,-. Zwarte spijlen-
stoel, zithoogte 36 cm, zitting 
50x45 cm. Stoel is voor bin-
nen/buiten. Tel. 030-2202996

Rolykit nieuw € 4,50. Tel. 
0346-211738

Nieuwe Wedgewood Edme 
schaal. Doorsnede 25 cm. 
Nwprijs € 60,- nu € 45,-. Tel. 
0346-214065

Z.g.a.n. Brabantia afvalbak 
met uitneembare binnen-
bak met deksel en pedaal, 
(jaren’30) hoog 45 cm., € 15,- 
Tel. 030-2205540

Z.g.a.n. chroom wasmand 
met deksel, hoog 55 cm., 
€ 15,-. Tel.030-2205540

Nieuw 6-persoons bestek 
compleet met opscheple-
pels in verpakking, 27-delig, 
€ 20,-. Tel. 030-2205540

In prima staat: d.groene 
Samsonite koffer, zonder wie-
len, € 10,-. Mooie zwartleren 
bureaustoel, merk Ahrend, 
zithoogte 47 cm., € 40,-. Tel. 
0619691119 
Kinderruggensteuntje voor op 
de bagagedrager, met zachte 
zitting. € 5,-. Twee prima 
autostoelverhogers, samen 
€ 15,-. Als nieuw: Pogo Stick, 
voor € 5,-. Tel. 0619691119

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

Wegens verhuizing: 3 maan-
den oud, groot, beige vloer-
kleed 2,75 x 4 meter € 50,-. 
Tel. 030-2203659

4 oude panorama's uit '56, '57, 
'58 en 1959 in 1 koop € 15,-. 
Tel. 030-2203659

Toyota Lockmachine i.g.st. 
met klossen garen € 35,-. Tel. 
030-2281463 
Kinderstel op luchtbandjes 
vanaf 4 jaar € 10,-. Tel. 030-
2281463

Parasol met houten leggers 
geel € 75,0. Tel. 035-5771895
Brocant sidetabel met grijs 
boven en onderblad, 70 cm 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hoog, br. kant 70 cm diep 37 
cm. i.z.g.st. € 35,-. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849

12 pvc golfpl. damwandpro-
fiel 140 x 100 cm € 45,-. Tel. 
035-5771838

Wegens allergie donzen dek-
bed 2 x 2 meter, is schoon, 
weinig gebruikt € 30,-. Tel. 
030-2281463

Lichtgewicht opvouwbare 
auto- fietsdrager merk Multa, 
voor 2 fietsen met 7-polige 
stekker € 45,-. mariannehoog-
ma@gmail.com

Vintage retro kinderwagen uit 
begin jaren 60 i.g.st., merk 
Riemersma, wit/grijs, bak 
afneembaar € 35,-. Tel. 030-
2286598

Halogeen-convectieoven, 
Infrachef incl. extra 4-delige 
accessoires. Nieuw in doos 
€ 25,-. Tel. 06-44560743

Karcher terrasreiniger, T racer 
nr. 300. Onderdeel 0502603 
compleet nieuw € 23,50. Tel. 
06-44560743

Motorlaarzen zwart, maat 
44/45. Model Western 
Kentuky, rubberen zool 
€ 49,50. Tel. 06-44560743

Motorbroek Fastway 
nieuw (motorzoom), zwart, 
maat XXL, valt ruim. Tel. 
06-44560743

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

3000 witte plastic wegwerp-
beker in doos, verpakt per 
50 stuks à 0,20cc € 29,-. Tel. 
06-44560743

Dobbelduel (kraak de code 
van de tegenstander), mooi 
puzzelspel >8jaar. Nieuw 
in doos, gesealed in plastic 
€ 10,-. Tel. 06-44560743

Samsonite attachékoffer, 
hardschaal, antraciet € 7,50. 
Tel. 06-44560743

Activiteiten
Grote GARAGEVERKOOP 
zaterdag 10 oktober van 
10.00-15.00 uur. Dorpsweg 6 
Maartensdijk. Ook weer met 
gratis spullen en huisraad!!!!!

H e r f s t w a n d e l i n g 
MINDFULNESS. Wil je 
graag beter leren ontspan-
nen? Wil je minder pieke-
ren en meer genieten van het 
hier en nu? Wandel dan mee 
op zaterdag 17 oktober op 
Landgoed Beerschoten in 
De Bilt. Tijdens de wande-
ling doen we ontspannende 

Mindfulness-oefeningen en 
krijg je tips. Na afloop krijg 
je een uitdeler mee met tips 
en oefeningen voor thuis en 
op het werk. Meer informatie 
en aanmelden kijk op www.
simoneverlaancoaching.nl/
mindfulnesswandeling

Fietsen/ brommers
Oude RACEFIETS jaren 
70-80-90 (in huidige 
staat) voor student. Tel. 
06-83235321

Koga Miyata HERENFIETS 
i.g.st. met 27 versnellingen 
uit 2003. Hoogte 54 tot 57cm 
€ 275,-. Tel. 035-5771465

Personeel aangeboen
HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring. Referenties op 
aanvraag. Tel. 06-84291804 
of 030-2716800

Diversen
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatievoor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913

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

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

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

PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 

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

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

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

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

Tuinservice van Vliet, nw. wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei- zaag- straatwerkzaamheden rondom uw 
huis en/of kantoor etc. 

GEZOCHT WOONRUIMTE in gemeente De Bilt / Utrecht 
Overvecht / Maarssen / Tienhoven. Voor 2 werkende perso-
nen. Max. € 700,- p. m. ex. Bij voorkeur 2 slaapkamers en een 
buitenruimte. 06 28403043 

Cursussen/ trainingen 
Cursus metamorfosemassage ouder, grootouder en kind. 
Op 7 november start Stichting Bodhisattva weer een nieuwe 
cursus met kinderen. De techniek is eenvoudig te leren, ook 
voor kinderen. Daarnaast doen we op speelse wijze oefenin-
gen. De kinderen gaan weer ervaren, waardoor ze in hun eigen 
kracht komen en tonen na verloop van tijd meer zelfvertrou-
wen. Kosten cursus € 75,-. Data: 7, 15 en 22 nov. Info: www.
stichtingbodhisattva.eu

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

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

ZONWERING reparatie 
en luxaflex reparatie. Tel. 
06-26604779. Groenekan

Gezocht een partner in het 
starten van een kleinschalige 
HONDENOPVANG omge-
ving Utrecht. Voor serieuze 
kandidaten stuur een mail 
naar mvanbedum@outlook.
com

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

TV KRAAIENVELD 
Westbroek. Maak kennis met 
Tennis. Speciale aanbieding! 
Word Winterlid voor € 25,-. 
Geldig tot 1 april 2016. 
Contact: info@kraaienveld.nl
Nieuwe LEESGROEP komt 
5-wekelijks op vrijdagmid-
dag bijeen om een boek over 
levenskunst te bespreken. Heb 
je interesse? tel. 06-10604464

Grijs/wit Nijntje boxkleed 
€ 7,50. Tel. 030-2284394

Licht houten kinderstoel 
bestaand uit 2 delen met wit 
tafelblad € 15,-. Tel. 030-
2284394

Gratis af te halen: jong 
Araucana-haantje. Tel. 030-
2202396

DAMESTASSEN 50% 
KORTING! Uitgezonderd 
de basiscollectie bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

DAMESTASSEN 50% 
KORTING! Uitgezonderd 
de basiscollectie bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Kinderboekenweek
bij de boekhandel

Tijdens de kinderboekenweek van 7 t/m 17 oktober staan de Biltho-
vense Boekhandel en Bouwman Boeken helemaal in het teken van 
grappige weetjes, leuke feitjes en fantastische boeken over natuur, 
wetenschap en techniek. 

Bij de Kinderboekenweek hoort natuurlijk het kinderboekenweek-
geschenk. Maar er is ook een gedichtenwedstrijd! Haal het formu-
lier in de boekhandel, maak een prachtig gedicht lever het in. Geen 
zin in dichten maar ben je meer een Willy Wortel? Haal dan het for-
mulier waarop je een eigen uitvinding kunt tekenen of omschrijven. 
Wie weet win je wel een mooie prijs.

In beide winkels kunnen kinderen een speurtocht doen met allerlei 
spannende vragen en proefjes. En natuurlijk is er de traditionele 
prijsvraag: ‘Hoeveel snoepjes zitten er in de pot?’ Wie het raadt 
krijgt de pot mét inhoud. 

Op zaterdag 10 oktober om 10.30 kunnen kinderen van ongeveer 
4 t/m 7 en hun (groot)ouders bij Bouwman Boeken genieten van 
het muzikale verteltheater  ‘De keus van de BoekenNeus’. Ook op 
zaterdag 10 oktober, van 19.00 uur tot 20.00, komt Govert Schil-
ling bij Bouwman Boeken een speciale kinderlezing geven over 
zijn nieuwe boek Ongelofelijk raar/waar. Voor kinderen van 8 t/m 
12 wordt het een leuke en interessante avond, alleen voor kinderen! 
De toegang is gratis. Wel graag vooraf aanmelden via info@bouw-
manboeken.nl of 030-2200112.

Op zaterdag 17 oktober, de laatste dag van de Kinderboekenweek, 
zal goochelaar Niels iedereen versteld doen staan van zijn kunsten. 
Hij komt om 14.00 uur naar Bouwman Boeken in De Bilt, en daarna 
om 15.30 uur bij de Bilthovense Boekhandel.

Meer informatie over alle activiteiten is te vinden op de websites 
www.bilthovenseboekhandel.nl en www.bouwmanboeken.nl.

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl
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advertentie

Tweemaal Zes maakt geen vuist
Afgelopen zaterdag speelde Tweemaal Zes in Zeeland tegen Top Arnemuiden.  

Een ploeg waar ze afgelopen jaren vaker tegen speelden, waaronder de beslissingswedstrijd 
vorig jaar om het kampioenschap in de zaal.

Nu was de context van de wedstrijd 
een andere. Top kent een zeer goede 
competitiestart in de hoofdklasse 
en staat bovenaan, Tweemaal Zes 
is nog zoekende met een matige 
competitiestart. Voor Tweemaal 
Zes was, de noodzaak om de pun-
ten te moeten halen misschien wel 
het grootst. 
De eerste aanvallen van Tweemaal 
Zes waren goed, de eerste leverde 
een doelpunt op en de tweede was 
een strafworp die helaas werd ge-
mist. Top maakte gelijk en pakte 
daarna het initiatief in de wed-
strijd. De dames van Top wisten 
regelmatig van afstand te scoren, 
Tweemaal Zes kon daar te weinig 

druk opleggen. Naarmate de eerste 
helft vorderde kon Tweemaal Zes 
de aanvallen meer ontregelen, met 
name door de steunpositie en de re-
bound onder druk te zetten. Echter 
kon men aanvallend onvoldoende 
de druk opvoeren. Met een 13 – 11 
ruststand was de wedstrijd nog niet 
gespeeld.

Helaas was daarvan bij de Maar-
tensdijkers niets terug te zien bij het 
hervatten van de tweede helft. Top 
kwam makkelijk tot scoren, mede 
door de vele vrije ballen die zeer 
goed werden afgerond. De wed-
strijd was snel gespeeld. Pas in de 
slotfase werd er weer wat makkelij-

ker gescoord, maar dat deed er niet 
meer toe. Tien minuten voor tijd 
maakten A-junioren Jesse van Gin-
kel en Nienke Lamers hun debuut 
in het eerste team. Ze konden terug-
kijken op een prima invalbeurt.

Top won overduidelijke met 26 – 
19. Tweemaal Zes heeft nog één 
kans om twee punten toe te voegen 
aan het tot nu toe magere aantal. De 
tegenstander is dan DSC wat ook 
geen goede competitiestart kent, 
maar de laatste twee wedstrijden 
wel goed voor de dag komt. De 
ploeg van Eric Geijtenbeek moet 
dus flink aan de bak om de punten 
thuis te houden.

SVM wint weer
Op bezoek bij Odysseus’91 in 
Utrecht zette het geelblauwe SVM 
haar stijgende lijn door. De ploeg 
combineert steeds beter en loerde 
met de altijd gevaarlijke Mike de 
Kok weer in de gelederen op de 
snelle counter. Sjoerd Burgers func-
tioneerde op het middenveld, Erik 
Röling op de backpositie en het ge-
hele team speelde ‘op de nul’ tegen 
een sterk Odysseus een spannende 
eerste helft met scoringsmogelijk-
heden voor beide teams. Na ruim 
een half uur spelen scoorde Mike 
de Kok de verdiende 0-1. De jonge 

spits Erno Steenbrink miste de kans 
op de veilige 0-2 voorsprong vlak 
voor de rust.

In de tweede helft zag men een on-
gewijzigd team en wedstrijdbeeld: 
een gevaarlijker Odysseus en een 
rustig verdedigend SVM. De ge-
lijkmaker werd na een kleine 10 
minuten spelen volkomen onnodig 
weggegeven door Maartensdijkse 
verdediging. Odysseus was terug in 
de wedstrijd en SVM had het even 
moeilijk om weer het initiatief te 
nemen. Te vaak werd gekozen voor 

afstandsschoten in plaats van het 
combinatie voetbal. Door een eigen 
doelpunt van Odysseus kwam SVM 
toch op de 1-2. Trainer Remco van 
de Brink bracht een extra spits in 
voor de moegestreden Erik Röling 
en ging vol op de aanval spelen. 
Het Maartensdijks kwartiertje was 
begonnen: met een afstandsschot 
van Djöey Engel werd de wedstrijd 
beslist. Einduitslag 1-3
SVM 2 weet even niet meer wat 
winnen is en verloor uit met 2-0 
bij Kampong. A.s. zaterdag speelt 
SVM thuis tegen FC Driebergen.

Moeizame overwinning Salvo 
Dit weekend stond de moeilijke uitwedstrijd tegen VV Amsterdam op het programma. Een op 

inzet spelend team dat met dezelfde wapens bestreden moest worden. Zij het wat moeizaam 
heeft Salvo dat goed opgepakt en de wedstrijd met 2-3 gewonnen.  

Na een goede start vorige week 
tegen Armixtos begon Salvo met 
vertrouwen aan de wedstrijd tegen 
VV Amsterdam. Dat dit geen mak-
kelijke wedstrijd zou worden, werd 
al snel duidelijk. Niet het niveau 
van de tegenstander maakte het de 
Salvo dames lastig, maar het ge-
brek aan felheid in het eigen spel 
zorgde ervoor dat de Maartensdij-
kers het verschil niet konden ma-
ken. De eerste set ging dan ook nipt 
naar Amsterdam met 26-24. 
Aangezien Salvo vastbesloten was 
zich niet zonder slag of stoot ge-
wonnen te geven gingen de dames 

in de 2de set een stuk feller van 
start. Met name de servicedruk 
zorgde ervoor dat Salvo al snel een 
voorsprong had. Deze voorsprong 
gaven de dames niet meer weg 
en de tweede set werd gewonnen 
met 20-25. Ook de derde set hield 
Salvo het initiatief al ging dat niet 
gemakkelijk. VV Amsterdam is 
een zeer beweeglijk en enthousi-
ast team, dat het Salvo gedurende 
de gehele wedstrijd moeilijk bleef 
maken. Dit kwam weer tot uiting 
in de vierde set, waar het enthousi-
asme en de felheid van Amsterdam 
ervoor zorgde dat Salvo niet in het 

spel kwam en Amsterdam de vierde 
set met 25-21 won. Een vijfde set 
moest de beslissing brengen. In 
deze set ging het continu gelijk op. 
Maar het was toch Salvo dat net aan 
het langste eind trok en de setwinst 
naar zich toetrok met 15-13. Hier-
door was een 3-2 overwinning een 
feit. Gedurende de wedstrijd heb-
ben Marieke van ‘t Land en Sietske 
Odolphij de nodige speeltijd gekre-
gen en hebben dat goed gedaan. 

Zaterdag spelen de dames om 15.15 
uur in De Vierstee tegen Sovoco uit 
Soest. 

DOS A1 kampioen
 

Het A1 team van DOS 
won zaterdag de laatste 
wedstrijd van het veld-
seizoen met een zeer rui-
me en overtuigende 21-1 
overwinning. Tegenstan-
der Koveni was geen par-
tij voor DOS, zeker niet 
toen er bij tegenstander 
Koveni een speler ge-
blesseerd uitviel er geen 
reserves waren.

Trainer/coach Eline 
Geurtsen met de spelers 
van het team.

Toekomstvisie DOS 

Zaterdag 3 oktober, voorafgaand aan de thuiswedstrijd van DOS 1 
heeft wethouder Madeleine Bakker van sportzaken de ‘Toekomstvisie 
2020’ van korfbalvereniging DOS (Westbroek) in ontvangst genomen 
uit handen van voorzitter Cornel Boere. De sportwethouder gaf aan 
deze met veel belangstelling te zullen doornemen.

FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

AGTERBERG BV

FC DE BILT
BENSCHOP

zaterdag
10 oktober

aanvang: 14.00 uur
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Sportief SVM
Zaterdag 3 oktober had ik mij aangemeld, om vrijwilligerswerkzaamheden 
te verrichten in De Vierstee, waar de noodopvang voor vluchtelingen was 
gehuisvest. Samen met nog een tiental andere vrijwilligers was ik die dag 
ingeroosterd. Om enige afwisseling voor de mensen in hun dagbesteding 
te brengen heb ik voorgesteld om met een groep naar het sportpark van 
SVM te gaan om naar jeugdvoetbal te kijken. Daar bleek genoeg animo 
voor te bestaan. We keken bij een jeugdwedstrijd waar het al snel rust was. 
Enkele mannen vroegen of ze even een balletje konden trappen. Dat kon 
heel soepeltjes geregeld te kunnen worden en al snel werd er een balletje 
getrapt. Je kon zien dat onze gasten daar heel veel plezier aan beleefden. 
Zelfs enkele dames deden spontaan mee. Na de rust werd door Jaap de 
Vries van SVM de vraag gesteld of de mensen het leuk zouden vinden 
om een wedstrijdje te spelen. Er bleek veel animo te zijn. Ook bleek voor 
iedereen sportschoeisel te zijn en werd nog een aantal mannen en vrouwen 
enthousiast om mee te gaan. Uiteindelijk waren we met een groep van 35 
mensen bij SVM te gast. 

Jaap de Vries stond al klaar met hesjes, een bal en een veld dat kon worden 
gebruikt. Na een welkomstwoordje van hem werd er ‘gepoot’ en werden 
teams gevormd van 11 spelers. Ik heb drie kwartier genoten van de lol, de 
overgave, het fanatisme en de inzet van de spelers. Het leek net of iedereen 
nu alleen met zijn gedachte bij het voetbal was en alles wat deze mensen 
hebben meegemaakt in de achterliggende periode voor even vergeten was. 
Er werd volop gelachen en stevig gejuicht bij elk doelpunt. Wat ook leuk 
was om te zien is dat sport inderdaad kan verbroederen. Mensen uit Syrië, 
Iran, Eritrea hadden lol met elkaar. De focus lag geheel op het spel en te-
genstellingen, die voor zoveel ellende zorgen telden op dat moment niet. 
Gelukkig vielen er geen blessures ondanks tackles, ‘vliegende scharen’ 
en andere stevige overtredingen. Ook de dames die meegekomen waren 
beleefden er hun plezier aan getuige het geschaterlach langs de lijn. Ieder-
een die was meegekomen naar het sportpark heeft op een eigen manier en 
wijze genoten waarbij het prachtige weer ook een niet te verwaarlozen rol 
speelde. Ik heb een goed gevoel overgehouden aan het voetbaluitstapje en 
had stellig de indruk dat de mensen het gewaardeerd hebben. 

Dank gaat uit naar SVM, die spontaan een veld, materialen en een scheids-
rechter wilden leveren om deze mensen de gelegenheid te geven om even 
de geest te verzetten en lekker in beweging te zijn. Algemene dank en 
waardering gaan uit naar de gemeente De Bilt en zijn medewerkers, die de 
opvang prima hebben geregeld en er met veel inzet en gevoel voor hebben 
gezorgd dat deze kwetsbare mensen op een goede en humane manier zes 
dagen in De Vierstee hebben kunnen doorbrengen. Hulde!

(Kees Diepeveen)



 De Vierklank 20 7 oktober 2015

advertentie

Nieuwe brug op Oostbroek krijgt de naam 
 

De nieuwe brug over het moeras op 
landgoed Oostbroek gaat de naam 
‘Mathildebrug’ dragen. Utrechts 
Landschap heeft deze naam geko-
zen uit honderdvijftig inzendingen 
voor de namenwedstrijd. De naam 
is bedacht door de heren Kersten 
en Zandvliet uit De Bilt en de heer 
Rietvelt uit Baarn. Zij winnen het 
boek Van wildernis tot oase.

De naam ‘Mathildebrug’ verwijst 
naar keizerin Mathilde die in de 
12e eeuw de monniken grond 
schonk waarop het klooster van Sint 
Laurens werd gesticht. Na de Re-
formatie zijn deze kloostergoederen 
verkocht en is op deze plek een land-
goed gesticht: landgoed Oostbroek. 
Tegenwoordig is hier het kantoor 
van Utrechts Landschap gevestigd. 

Prijswinnaar
Jurylid Paul Vesters vertelt dat er tus-
sen de ingezonden namen een aantal 
categorieën waren te onderscheiden. 
Zo waren er namen met een histo-
rische context, bijvoorbeeld ‘Gode-
baldpad’, namen die verwijzen naar 
de aard van de brug, bijvoorbeeld 
‘Via Ferrata’ en ‘Rode rups’ of fan-
tasienamen zoals de ‘Bibubrug’. 

De jury vond ‘Laurentiusbrug’, 
‘Meanderpad’, ‘Staaltje Oostbroek’ 
en ‘Monnikenpad’ eveneens aan-
sprekende namen, maar er kan er 
maar één de winnaar zijn. Paul 
Vesters: ‘Ik bedank alle deelnemers 
hartelijk voor hun deelname. Bin-
nenkort zal de onthulling van het in-
formatiebordje bij de Mathildebrug 
plaatsvinden.’

Fotowedstrijd
Houdt u ervan om met wedstrijden 
mee te dingen? Dan kunt u tot 17 
oktober nog meedoen met de foto-
wedstrijd van Utrechts Landschap. 
Deel uw mooiste natuurfoto van 
een Utrechts Landschap-gebied op 
Facebook of Twitter (@UtrLand-
schap) met #weekvanhetland-
schap2015. 

De winnaar wordt bekend gemaakt 
tijdens de Week van het Land-
schap, 17 en 18 oktober. Heeft u 
geen Facebook of Twitter? Mail 
dan naar bolscher@utrechtsland-
schap.nl. Meer informatie over 
de Week van het Landschap en de 
verschillende natuuractiviteiten 
vindt u op:
www.utrechtslandschap.nl/week

De Mathildebrug op Landgoed Oostbroek.

Neem een kijkje achter de schermen
Dit jaar zijn er op 17,18, 24 en 25 
oktober nog rondleidingen in de 
eeuwenoude eendenkooi van Breu-
keleveen. In de afgelopen jaren 
heeft Natuurmonumenten met vele 
vrijwilligers de eendenkooi groten-
deels gerestaureerd. Vroeger wer-
den daar eenden voor de consump-
tie gevangen, maar sinds tientallen 
jaren gebeurt dat niet meer en wordt 
de eendenkooi in verband met de 
grote natuur en cultuurhistorische 
waarden door Natuurmonumenten 
in stand gehouden. 

Schermen
Op genoemde dagen laten  gidsen 
van Natuurmonumenten van 12.00 
uur tot 15.00 uur de schermen, de 
vangarmen, de kooiplas en het kooi-
kershuisje zien en vertellen over de 
rijke historie van deze eendenkooi 
en over het herstel van het dichtbij 
de eendenkooi gelegen trilvenenge-

bied. De rondleidingen duren circa 
45 minuten. Vooraf aanmelden om 
hieraan deel te nemen is niet nodig 
en deelname is gratis. Een vrijwil-
lige bijdrage voor de restauratie-
kosten van de eendenkooi wordt 
op prijs gesteld. De rondleidingen 
starten halfweg de Kanaaldijk: een 

fiets- en wandelpad gelegen tussen 
Hollandsche Rading en Tienhoven, 
te bereiken vanuit Hollandsche Ra-
ding via het verlengde van de Graaf 
Floris V weg en vanuit Tienhoven  
via de Dwarsdijk.  Bij regenachtig 
weer zijn er geen rondleidingen.

(Rene Alkema)

De eendenkooi is dit jaar nog 4 dagen onder begeleiding van een gids te 
bezoeken.

Cultuur op de Werkplaats 
De maand september was een mooie 
maand op het gebied van cultuur 
voor de Werkplaats. Op dinsdag 28 
september vond in Tivoli Utrecht het 
Junior Gouden Kalf Gala plaats. De 
Werkplaats heeft maar liefst 4 gou-
den kalveren in de wacht gesleept 
met de films ‘Out of the Doos’ en de 
film ‘Next Level’. In de categorieën 
beste acteur, beste set dressing, beste 
film (starters) en beste film (gevor-

derden) wonnen leerlingen van de 
Werkplaats een Junior Gouden Kalf.

Daarnaast vond op woensdag 23 
september de Kees Boekedag plaats. 
Om de twee jaar wordt deze dag ge-
organiseerd. Een dag waarop meer 
dan 1200 leerlingen door elkaar zo-
wel ’s ochtends als ’s middags work-
shops kunnen volgen zowel binnen 
als buiten de school.

Nominatie Televizier-ring 
Daan, Stijn, Jasper en Tim, vier oud-
leerlingen van de Werkplaats, zitten 
bij de laatste 3 genomineerden voor 
de televiziering. 
Met het televisieprogramma Street-
lab, een programma waarin ze el-
kaar en andere mensen uit testen 
in het kader van een sociaal experi-
ment, strijden zij op 15 oktober om 
de felbegeerde ring.

Leerlingen van de Werkplaats volgen een workshop graffiti.
(foto Marian Kleverkamp)

Seizoensdwaling

Eendenkuikens op de Ruigenhoeksedijk in Groenekan in oktober. Hoezo 
in de war? (foto: Ton van der Hart)

Woensdag 7 oktober  
"NIEUWE A CARTE KAART"

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
07-10
Do.

08-10
Vr.

09-10

“KLIEKJESDAGEN”

Div. vlees, vis
en vegetarische gerechten.

€ 9,50

Woe.
14-10
Do.

15-10
Vr.

16-10

Ossenhaaspuntjes op Oosterse wijze
of

Zalmfilet met kruidencrème  
in bladerdeeg

of
Wrap met bonen, maïs,  

guacamole en kaas

€ 9,50

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

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Themamiddag
ANBO met muziek

De ANBO houdt een vrij toegankelijke themamiddag op 13 oktober van 
14.00 uur tot 16.15 uur in De Schakel aan de Soestdijkseweg Zuid 49 in 
de Bilt. Dr. Jita Hoogerduijn geeft een voordracht over het thema ‘Ouderen 
in het ziekenhuis’ over de mogelijke complicaties die in een ziekenhuis 
kunnen ontstaan en wat ouderen daar zelf (soms samen met de familie) 
aan kunnen doen. Na de pauze is er een optreden door Hans Vesterink: ac-
cordeonist - trombonist - toetsenist - gitarist, zanger en entertainer. Nadat 
hij vele jaren muziek heeft gemaakt bij allerlei gelegenheden heeft hij zich 
nu toegelegd op het musiceren voor senioren. Hij heeft een zeer uitgebreid 
repertoire dat uitermate geschikt is voor ouderen tussen de 65 en 85 jaar.

Opnieuw expositie BeeKk
Vorig jaar heeft Kunstkring BeeKk met ruim 20 leden in een najaarsweek-
einde een expositie gehouden in de toen leegstaande garage aan de Dorps-
straat. Dit was een groot succes voor bezoekers en kunstenaars. Daardoor 
geinspireerd is opnieuw besloten ook nu weer een grote expositie te or-
ganiseren voor de leden van Kunstkring BeeKk onder de naam BeeKk in 
Beeld. Ruim 25 kunstenaars meldden zich hiervoor aan. De expositie is op 
10 en 11 oktober op de Looydijk 96 te De Bilt, waar 1000m2 exporuimte 
beschikbaar is in het voormalige pand van een sportzaak naast de Albert 
Heijn. De openingstijden voor beide dagen zijn van 12.00 tot 17.00 uur 
en het entree is gratis. De exposi-
tie bestaat uit schilderijen, beelden, 
textiel, foto’s, tassen, tekeningen, 
assemblages en nog veel meer.
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