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Ik mag ook 
al naar de

tandarts!
Dental Clinics Bilthoven

Tandartsengroepspraktijk
Tweede Brandenburgerweg 1, Bilthoven

Tel: 030 - 229 39 79
www.dentalclinics.nl

Minister Hugo de Jonge boort 
eerste paal nieuw RIVM

door Walter Eijndhoven

Woensdag 29 november gaf minister Hugo de Jonge het officiële startsein voor de bouw van het 
nieuwe pand van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2021 betrekt 

zij, samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
het nieuwe gebouw op het Utrecht Science Park (USP).

Beide instituten zijn onderdeel 
van het Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) en werken voor de ge-
zondheid van mens en dier en een 
gezonde leefomgeving. Het uit-
wisselen van kennis met nationale 
en internationale kennispartners 
en het uitdragen van deze kennis 
naar de maatschappij is hierbij 
belangrijk. De nieuwe locatie en 
het ontwerp van het nieuwe ge-
bouw stimuleren deze kennisuit-
wisseling. De ligging, midden in 

het Utrecht Science Park, maakt 
beide organisaties meer zichtbaar 
voor de samenleving.

Duurzaam
‘De nieuwbouw wordt bijna 80 
meter hoog en telt 18 verdiepin-
gen, met werkplekken voor onge-
veer 2.200 medewerkers’, vertelt 
André van der Zande, directeur-
generaal van het RIVM. ‘Van de 
70.000 vierkante meter vloerop-
pervlak is 17.000 vierkante meter 
bedoeld voor laboratoria. Verder 

komt er nog een parkeerplaats 
voor 420 auto’s en een fietsenstal-
ling voor 850 fietsen’. Duurzaam-
heid staat hoog in het vaandel bij 
het Bilthovense RIVM. Daarom 
voldoet het nieuwe pand in USP 
ook aan de hoogste eisen wat be-
treft duurzaamheid. ‘De koeling 
en verwarming van het gebouw is 
energieneutraal, waarbij de beno-
digde energie lokaal op duurzame 
wijze wordt opgewekt. Hiervoor 
maken wij gebruik van warmte- 
en koudeopslag. 

Door de keuze van de installatie-
technische systemen, opwekking 
en apparatuur wordt het gebouw 
energiezuinig. Zoals je ziet heeft 
RIVM aan alles gedacht’, legt 
Van der Zande uit. Groenvoorzie-
ningen binnen en buiten het pand 
dragen bij aan een prettige en ge-
zonde beleving van het gebouw en 
zijn omgeving. De groene daken 
en wanden zorgen voor isolatie in 
zowel de winter als de zomer.

Webcam
‘Ondanks problemen met de op-
levering startte in de week van 
4 september de bouwwerkzaam-
heden en hopen wij eind 2021 in 
ons nieuwe pand te zitten’, vertelt 
Van der Zande, tijdens de officiële 
openingshandeling. ‘Op de Hoge-
school Utrecht komt een webcam 
te hangen, zodat geïnteresseerden 
de voortgang op de voet kunnen 
volgen’. Ook minister Hugo de 
Jonge van VWS is uitermate te-
vreden met de nieuwe locatie van 

RIVM en CBG, tussen de diverse 
kenniscentra, waaronder Hoge-
school Utrecht en Universiteit 
Utrecht. De belangstelling was 
groot tijdens de openingsceremo-
nie op de nieuwe locatie. 

Stof
Toch heeft de nieuwbouw nog wat 
stof doen opwaaien. Het RIVM 
werkt met hoogwaardige labora-
toriumapparatuur. Deze is zeer 
gevoelig voor trillingen. Vanwege 
de verschillende trillingseisen 
moest het ontwerp opnieuw wor-
den aangepast en kon de bouw 
uiteindelijk pas anderhalf jaar la-
ter beginnen. Van der Zande: ‘Wij 
zijn verheugd nu echt te kunnen 
starten. Het bijzondere aan de 
huisvesting is dat dit het eerste 
Publiek Private Samenwerkings-
project is voor een overheidsge-
bouw in Nederland dat labora-
toria bevat’. De locatie bevindt 
zich aan de Helsinkilaan op het 
Utrecht Science Park.

‘Wat een enorme opkomst, het lijkt de intocht van Sinterklaas wel’, vertelt De Jonge. ‘Ik mis alleen zijn schimmel, 
alhoewel het RIVM wel van schimmels houdt, om te onderzoeken’, aldus de pas aangetreden minister. 

Oeuvreprijs
voor Ike Bekking

door Guus Geebel

Tijdens de verkiezing van de Biltse ondernemer van het jaar 2017 op 29 
november werd voor het eerst een Oeuvreprijs toegekend. Wil Verdonk 
van Lions Club De Bilt-Bilthoven reikt de prijs uit. Hij vertelt eerst 
hoe het initiatief voor een ondernemersprijs in 2007 is ontstaan. ‘Bij 
het aantreden van burgemeester Gerritsen is het ter sprake gekomen. 
Er was bij ondernemers toen nogal wat onvrede. De Lions Club organi-
seerde daarna voor het eerst deze verkiezing en als ik nu rondkijk ben 
ik enthousiast over wat intussen is bereikt.’

‘In deze zaal is een topondernemer aanwezig’, gaat hij verder. ‘Zij won 
de Biltse Ondernemersprijs in 2013 en heeft een geweldige uitstraling 
en dynamiek.’ Zonder nog haar naam te noemen somt Verdonk de ver-
diensten op die zij heeft voor de Biltse gemeenschap. ‘Haar inzet voor 
het centrum van Bilthoven wordt alom geroemd. Ze is altijd blij en 
enthousiast, heeft een brede lach en noemt ondernemen lef hebben. Dat 
is klasse.’ Dan noemt hij haar luid haar naam. ‘Ike Bekking.’ De totaal 
verraste ontvanger van de Oeuvreprijs is dolblij met de onderscheiding. 

Meer over de ondernemersverkiezing op pag. 12 en 13.

Ike Bekking ontvangt van Wil Verdonk de eerste Oevreprijs van het 
evenement Ondernemer van het jaar. 

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist
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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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

10/12 • 10.30u - Mevr. ds. B.L.Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
10/12 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer
10/12 • 18.30u - Ds. J.P. Ouwehand

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
10/12 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

10/12 • 10.00u - de heer Herman 
Kesting, Oost Europa-zending

R.K. Kerk O.L. Vrouw
10/12 • 10.30u - Voorgangers Jam Ham 

en Hyleco Nauta 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
10/12 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma
10/12 • 16.30u - Ds. J.J. Schreuder

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
10/12 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

10/12 • 19.00u - Ds. J. Hansum Sing-Inn 

Pr. Gem. Immanuelkerk
10/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
10/12 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst in en met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
10/12 • 10.30u - Communieviering J. 

Houben Kinderwoorddienst
 

V.E.G. De Bilt e.o.
10/12 • 10.00u - spreker Jaap Engberts 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

10/12 • 10.30u - Ds. C. van Dorp

Herv. gemeente Groenekan 
10/12 • 15.30u - Ds. G.H. Vlijm

Herst. Herv. Kerk Groenekan
10/12 • 10.00u - Ds. R. van de Kamp
10/12 • 18.30u - Ds. G.J. van Asperen

Onderwegkerk Blauwkapel
10/12 • 10.30u - Pastor A. van Dam 

Adventsmuziek Piet van Helden (orgel) 
en Vocaal Ensemble Chouette  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

10/12 • 11.00u - Ds. J. Doolaard 
10/12 • 19.00u - Vesper  

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
10/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 

10/12 • 18.30u - B.M. van den Bosch 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

10/12 • 10.00u - ds. A.J. Britstra
10/12 • 18.30u - ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
10/12 • 09.30u - Ds. J. Doolaard 

St. Maartenskerk
10/12 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor M. Meneses (Santiago)

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

10/12 • 10.00u - De heer A. Doornebal
10/12 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk
10/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan, 

Voorbereiding Heilig Avondmaal 
10/12 • 18.30u - Dr. W. H. Th Moehn 
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directe hulp 
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Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ 
haalt zaterdag 9 december oud pa-
pier op in Maartensdijk. De papier-
wagens gaan zaterdagmorgen om 
9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

Groenekan
Op zaterdag 9 december haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

&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

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

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.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Klaverjassen bij WVT

Iedere dinsdag van 13.30 tot 
16.00 uur is er klaverjassen voor 
en met 55 plussers bij WVT 
Talinglaan 10 te Bilthoven. De 
kosten zijn 9 euro voor zes keer.

Helden 

Op 8 december is de première 
van de televisieserie ‘Helden’, 
een serie die vanaf die dag weke-
lijks te zien zal zijn bij Regio 
TV De Bilt. De eerste uitzending 
(op 8-12) gaat over de vrijwilli-
gers van Tennisvereniging FAK. 
De uitzendingen op Ziggo kanaal 
43 (digitaal) en Ziggo kanaal 45 
(Analoog) zijn van 01.00u tot 
17.00u op elk heel uur en van 
17.00u tot 01.00u wordt de uit-
zending constant herhaald.

Kerstmarkt De Bremhorst

Op vrijdag 8 december wordt van 
10.00 tot 15.00 uur in Woon-en 
zorgcentrum De Bremhorst, Jan 
van Eycklaan 31 in Bilthoven, 
de jaarlijkse kerstmarkt geor-

ganiseerd. Er zijn verschillende 
kramen met oa. kerstcadeautjes, 
lekkers, sieraden, echt handwerk, 
kerstkaarten en nog veel meer.

Wensen in de kerstboom

De Protestantse Gemeente De 
Bilt zamelt deze decembermaand 
weer sterren met wensen in. Deze 
sterren komen in de kerstboom, 
gemaakt door kinderen, door een 
klas, door een groepje, door wijk-
bewoners. Zo komt de kerstboom 
in de kerk vol ‘sterren met wen-
sen’ vanuit de wijk. Na kerst zul-
len meerdere wensen gerealiseerd 
worden. Informatie wordt graag 
gegeven bij een boom op zater-
dag 9 december bij de Schaaps-
kooi (kinderboerderij), op vrijdag 
15 december bij de Wintermarkt 
rond de Dorpskerk, op zondag 
17 december om 17.00 bij het 
kinderkerstfeest van de Dorps-
kerk, en op zondag 24 december 
om 19.00 uur bij de kinderkerst-
nachtdienst in de Opstandings-
kerk. 

Vergadering Beheerscommissie

Op maandag 11 december vindt 
om 20.00 uur in het dorpshuis 
de Openbare vergadering van de 
beheercommissie Dorpshuis De 
Groene Daan plaats. Informatie 
E.G. Verschuur-Bunte, tel. 0346 
211435.

Bilthovense Kring 

Op maandag 11 december om 
20.00 uur houdt prof. dr. Frank 
Koerselman een lezing binnen 
de lezingencyclus van de Biltho-
vense Kring met van ‘Sterke Ver-
halen in tijden van overvloed en 
onbehagen’. Prof. dr. Frank Koer-
selman studeerde Sanskriet, ver-
gelijkende godsdienstwetenschap 
en geneeskunde. Als psychiater 
beoefende hij de psychiatrie in de 
volle breedte, van psychothera-

pie tot gericht hersenonderzoek. 
Kaarten zijn aan de zaal (huize 
het Oosten, Rubenslaan 1 te Bilt-
hoven) verkrijgbaar op maandag 
11 december Locatie: ‘Huize Het 
Oosten, Rubenslaan 1, Bilthoven. 
Info: www.bilthovensekring.nl 

Alzheimer Café

Op dinsdag 12 december is er 
een Alzheimer Café in het restau-
rant in woon- en zorgcentrum De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. Een Alzheimer Café 
is de benaming voor een laag-
drempelige ontmoetingsplaats 
voor mensen met (beginnende) 
dementie, hun familieleden, 
vrienden en andere belangstellen-
den. Het thema van deze avond 
is ‘Verschil tussen vergeetachtig-
heid en dementie’ o.l.v. Meike 
Prins, klinisch geriater Diakones-
senziekenhuis. Aanvang 20.00 
uur. Na afloop is er nog gelegen-
heid om een drankje te nemen en 
even na te praten. Toegang gratis. 
Voor (vervoers-)vragen over het 
Alzheimer Café: Alida Melkert, 
tel.nr. 030 6562977. 

Film in Het Lichtruim

Het SKC-Filmhuis in het Licht-
ruim De Bilt vertoont op 13 
december ‘Jackie’. Aanvang 
20.00 uur. Kaartverkoop v.a. een 
uur voor aanvang aan de kassa 
of online via de website van het 
Lichtruim. 

Kerstconcert

Op vrijdagavond 15 december 
organiseert de Brandweerharmo-
nie Bilthoven samen met het WP 
vrouwenkoor (With Pleasure) een 

kerstconcert in de OLV kerk aan 
de Gregoriuslaan in Bilthoven. 
Aanvang is 19.30 uur en toegang 
is gratis.

Hans Croiset brengt
Vondel tot leven 

Op 13 december komt Vondel tot 
leven in de Bilthovense Boekhan-
del Schrijver en regisseur Hans 
Croiset presenteert zijn nieuwe 
meeslepende roman Ik, Vondel. 
Hij laat Vondel, die aan de basis 
van onze taal en literatuur heeft 
gestaan, naar woorden zoeken 
om zijn twijfels, zijn tijd en 
zijn wereld vorm te geven. Het 
levensverhaal van Vondel, fon-
kelend en energiek verteld. Aan-
vang 20.00 uur. Aanmelden via 
info@bilthovenseboekhandel.nl 
of tel. 030 2281014. 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE
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Chapeau-penning voor Nico Jansen
door Guus Geebel

Bij zijn afscheid als gemeenteraadslid voor de ChristenUnie ontving Nico Jansen op
29 november uit handen van burgemeester Sjoerd Potters de Chapeau-penning van de 

gemeente De Bilt. De burgemeester had lovende woorden voor Nico Jansen die
na bijna 18 jaar zijn raadszetel overdroeg aan Theo Aalbers. 

Nico Jansen had graag de raad-
speriode tot de verkiezingen af 
willen maken, maar zijn gezond-
heid weerhoudt hem daarvan. 
‘Het omzien naar elkaar is je op 
het lijf geschreven’ zegt de bur-
gemeester. Hij noemt Jansen een 
gedreven raadslid en volksverte-
genwoordiger in hart en nieren. 
‘Heel betrokken bij de samenle-
ving, bij ouderen, hulpbehoeven-
den, jongeren en ondernemers. 
De inwoners kennen jou als ie-
mand met een groot sociaal hart 
en een groot gevoel voor recht-
vaardigheid. Je fysieke beperkin-
gen schoof je terzijde vanuit een 
groot plichtsbesef.’ Potters noemt 
ook zijn bijdrage als algemeen be-
stuurslid gedurende bijna 17 jaar 
aan het Recreatieschap Midden-
Nederland. Jansen was daar het 
historisch geheugen. ‘Dank voor 
alles wat je voor De Bilt en de in-
woners hebt betekend.’ 

Praktijk
Collega Johan Slootweg zegt veel 
zaken met Nico Jansen gedeeld te 
hebben. Zijn doorzettingsvermo-
gen en betrokkenheid noemt hij 

bewonderenswaardig. ‘Veel men-
sen hebben tegen mij gezegd, hoe 
houdt die man dat vol. Ondanks 
alle ongemakken heb je hier je 
plaats steeds ingenomen. 

De kracht daarvoor heb je geput 
uit je geloof.’ Slootweg merkt 
overal grote en brede waarde-
ring voor zijn meer dan normale 
inzet en zichtbare aanwezigheid. 
‘Vooral de kwetsbare groepen in 
onze samenleving hadden je aan-
dacht met een groot invoelings-
vermogen. ‘Dat Nico een man van 
de praktijk was merkte je bij de 
colleges die hij gaf over warmte-
meting en warmteregistratie. 

Hij liet zien hoe mensen met een 
beperking door de bureaucratie 
moeten wroeten, maar ook wat 
obstakels betekenen voor men-
sen die zich met een rollator over 
het trottoir moeten verplaatsen.’ 
Slootweg eindigt zijn toespraak 
met: ‘Eben-Haëzer, tot hiertoe 
heeft de Here jou geholpen, daar 
heb je de kracht uit mogen putten 
en daardoor was het mogelijk dat 
je dit alles kon doen.’ 

Vrijwilligers
Nico Jansen is onder de indruk van 
de lovende woorden. In zijn dank-
woord blikt hij terug op mooie en 
minder mooie momenten uit zijn 
raadsperiode. Hij noemt daarbij 
het bunkerincident, waarbij ge-
lukkig geen gewonden vielen. 
Mooi vindt hij de grote inzet en 
betrokkenheid van vrijwilligers 
die op heel veel plaatsen in de ge-
meente actief zijn. De toeganke-
lijkheid voor minder validen in de 
openbare ruimte lagen hem na aan 
het hart en hij zette zich in voor 
verbeteringen. 

Trots is hij op de brandweer met 
zijn vele vrijwilligers die een eer-
ste prijs behaalden op Europees 
niveau met een instructiefilm over 
het redden van mensen bij brand. 
Nico Jansen dankt de raads- en 
commissieleden en ambtenaren 
voor hun medewerking. Hij prijst 
Frans Poot die het platform Res-
pectvol Samenleven vorm gaf en 
hoopt dat in de verkiezingscam-
pagne respect de boventoon gaat 
voeren. ‘Moge God onze mooie 
gemeente zegenen.’

Burgemeester Sjoerd Potters reikt Nico Jansen de Chapeaupenning van 
de gemeente De Bilt uit.

Leo Fijen presenteert landelijk blad 
over de bezieling van kloosters

door Henk van de Bunt

Midden in de tijd naar Kerstmis toe presenteert Maartensdijker Leo Fijen een nieuw landelijk 
kwartaalmagazine Klooster! Dat staat in het teken van Licht. Het nieuwe magazine wordt 

donderdag 7 december gepresenteerd in de abdij van de Benedictijnse
monniken in Egmond-Binnen. 

Abten en abdissen van kloosters 
in Nederland vertellen hoe het 
licht is geworden in hun leven, 
maar ook wat je kunt doen om in 
deze drukke en hectische dagen 
van de feestmaand december weer 
rust en stilte te vinden. Daarom 
staan er in het nieuwe landelijke 
blad over kloosterleven prakti-
sche oefeningen om bij je eigen 
bron te komen. 

Succes
In mei nam Leo Fijen het initiatief 
tot een eenmalige kloosterglossy 
die zo’n succes werd dat er maar 
liefst 20.000 exemplaren werden 
verkocht. Fijen kreeg toen het ad-

vies van allerlei kanten om door 
te gaan met dit kloostermagazine. 
Daarom sprak hij fondsen aan, 
ging een partnerschap aan met 
grote maatschappelijke organisa-
ties en vroeg de medewerking van 
kloosters en abdijen in Nederland. 
Het resultaat mag er zijn: voor 
het eerst een landelijk tijdschrift 
van 108 pagina’s over de bezie-
ling van het kloosterleven voor 
mensen die op zoek zijn naar een 
nieuw evenwicht in hun bestaan. 

Thuis
Leo Fijen is dankbaar, dat in zo 
korte tijd een nieuw magazine op 
de markt is gebracht. Dat wijst 
erop dat steeds meer mensen er-

naar verlangen om heel even thuis 
te zijn in de regels en de structuur 
van het kloosterleven zonder dat 
ze fysiek zich in een abdij bevin-
den: ‘Er is een grote behoefte aan 
rust en regelmaat, aan stilte en 
bezieling. Mensen horen steeds 
minder bij organisaties en vereni-
gingen en zijn nergens meer thuis. 
Dit kloostermagazine biedt zoe-
kers een thuis, juist in deze feest-
dagen’, aldus Leo Fijen.

Licht
In het magazine draait alles om 
licht. Er is zelfs een ABC opge-
nomen over licht in ons leven. 
Maar artsen, burgemeesters en 
zakenlieden vertellen ook hoe 
zij in hun drukke leven meer rust 
vinden. Dat gebeurt in boeiende 
reportages, persoonlijke dagboe-
ken en inspirerende beeldverhalen 
met poëtische teksten. Bestselle-
rauteurs als Wil Derkse, Thomas 
Quartier, Anselm Grün en Kees 
Waaijman werken ook mee aan 
dit tijdschrift en laten graag in 
hun hart kijken. 

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank 
is een aantal exemplaren be-

schikbaar. Om in aanmerking 
te komen voor een exemplaar 

stuurt u een mailtje naar
info@vierklank.nl

Nieuwe kloosterglossy in het teken 
van Licht.

Leo Fijen.

Modernere openingstijden 
Milieustraat gewenst

De gemeente De Bilt wil de scheiding van afval verbeteren. De lokale 
PvdA verbaast zich er over dat de Milieustraat, waar inwoners 
(grof)afval kunnen brengen nog steeds beperkt is opengesteld.

PvdA-gemeenteraadslid Erik van Esterik: ‘De milieustraat is door-de-
weeks en op zaterdag open tot 16.00 uur. Dat is niet meer van deze 
tijd. Wij vinden dat de Milieustraat (Weltevreden 22 De Bilt) op enkele 
dagen ook in de avonduren open moet zijn. De ochtendopenstelling kan 
dat wat teruggedraaid worden. Dit voorstel hebben we al een jaar gele-
den ingediend en er is nog steeds niks mee gebeurd. De PvdA De Bilt 
wil dat snel de openingstijden van de Milieustraat worden gemoder-
niseerd. Bewoners krijgen de komende weken een nieuwe container 
voor plastic en een kleinere container voor restafval. Dan moeten we 
de bewoner ook helpen beter afval te scheiden. Dat kan onder andere 
door de openstelling van de Milieustraat beter aan te laten sluiten bij de 
momenten dat mensen daar tijd voor hebben. De PvdA heeft hierover 
vragen gesteld aan het College’.

Staatssecretaris 
bezoekt Voedselbank

Maandag 4 december bracht staatssecretaris Tamara van Ark van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid een werkbezoek aan de Voedselbank 
De Bilt. Voorzitter Jolanda van Hulst leidde haar rond en gaf informatie 
over de voedselbank, die deel uit maakt van de landelijke organisatie 
Voedselbanken Nederland. Voedselbank De Bilt reikt wekelijks voed-
selpakketten uit aan mensen die in financiële problemen zijn geraakt 
en te weinig geld overhouden om voedsel en kleding te kopen. Doel 
is mensen aan voedsel te helpen en de verspilling van voedsel tegen te 
gaan. Na de rondleiding kreeg het gezelschap een lunch aangeboden 
waar de staatssecretaris in gesprek ging met vrijwilligers en een ex af-
nemer. Ook aanwezig waren directeur David van Maanen van de RSD 
en medewerkers van de schuldhulpverlening. [GG]

Staatssecretaris Tamara van Ark, Jolanda van Hulst en burgemeester 
Sjoerd Potters in het magazijn.



4

OP=OP
RUIMING OP=OP

RUIMING
OP=OP
RUIMING OP=OP

RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING
OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING OP=OP

RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING
OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING OP=OP

RUIMING
OP=OP
RUIMING OP=OP

RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING
OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING OP=OP

RUIMING
OP=OP
RUIMING OP=OP

RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING
OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING OP=OP

RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING OP=OPRUIMINGOP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING OP=OP

RUIMING
OP=OP
RUIMING OP=OP

RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING
OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING OP=OP

RUIMING
OP=OP

RUIMING

OP=OP

RUIMING

OP=OP

RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING OP=OP

RUIMING

OP=OP
RUIMING OP=OP

RUIMING OP=OP
RUIMINGOP=OP

RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING
OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OPRUIMING
OP=OPRUIMING

OP=OP
RUIMING

OP=OP
RUIMING

TOTALE LEEGVERKOOP!

LAATSTE KANS!
Shop nog t/m 7 januari extra voordelig in deze winkel
Vanaf 8 januari helpen we je graag in onze winkels in 

Utrecht The Wall, Zeist, Amersfoort en op BCC.nl.

BCC Utrecht
Winthontlaan 8a, Utrecht

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11.00 – 18.00 uur
9.30 – 18.00 uur
9.30 – 18.00 uur
9.30 – 21.00 uur
9.30 – 18.00 uur
9.30 – 17.00 uur

12.00 – 17.00 uur

Onze winkel in 
Utrecht gaat 
sluiten!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier Van onze bakker

Sap.. Sap.. Sap..

Perssinaas-
appels

2 kilo  € 1,99

KOM NU ONS 
KERSTBROOD 
PROEVEN!

• Moussaka € 1,25
100 gram

• Vers gesneden 
Hutspot € 0,99

500 gram

• Van onze bakker 
Busbrood wit of volkoren € 1,98

nu*  = Do/Vr/Za aanbieding geldig     -     ZA VERSE SUSHI VANAF 11.00 UUR

Vers gesneden

Snij-
boontjes

400 gram € 1,49

NU VOLOP
• Kransjes
• Schuim
• Koek
• Chocolade
• En nog veel meer.. 

Kom proeven

Vers van de traiteur

• Chili Con Carne € 0,99
 100 gram

• Spaghetti met scampi’s € 6,95
per portie

• Speciaaltje: gekonfijte 
eendenbout met een  
zuurkooltaartje

€ 9,95
per portie

Nu alle 30 soorten
Hollandse 

Smaak-
Tomaatjes
Onbespoten

500 gram € 1,98



Gespaard voor de 
Voedselbank

Zaterdag vond de overdracht plaats van 18 LKKRDR-boxen door 
Jan Peter Oosterloo van Ekoplaza Bilthoven

aan de Biltse Voedselbank. 

Klanten van Ekoplaza konden 
in de maanden september en ok-
tober sparen voor een doos met 
boodschappen ter waarde van 50 
euro; een zgn. LKKRDR-box. 
Sommige klanten besteedden zo-
veel, dat ze meerdere boxen bij 
elkaar spaarden; anderen juist zo 
weinig, dat de kaart niet eens vol 
kwam. In beide gevallen kon de 
(half-)volle kaart worden ingele-
verd voor ‘verzilvering’ voor de 
Voedselbank. 
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Uit de gemeenteraad
van 30 november

door Guus Geebel

De raadsvergadering van 30 november werd vanwege de tijd rond het middernachtelijk uur 
geschorst tot dinsdag 12 december. Theo Aalbers werd beëdigd en geïnstalleerd als raadslid 

voor de fractie van de ChristenUnie als opvolger van Nico Jansen. Michelle Schuurman-
Voorma werd geïnstalleerd als commissielid voor de CU.

Beschut Werk
De gemeentewet stelt de gemeen-
teraad in de gelegenheid eventu-
ele wensen of bedenkingen aan het 
college kenbaar te maken over het 
voornemen om in een Algemene 
Ledenvergadering van de VNG in te 
stemmen met statutenwijzigingen. 
De zogenaamde voorhangprocedu-
re. Dat betekent dat het college een 
definitieve keuze tot na de raads-
vergadering opschort. Henk Zandv-
liet (GroenLinks) dient een motie in 
waarin hij het college oproept om 
tijdens de ledenvergadering van de 
VNG op 1 december de oproep te 
ondersteunen om te komen tot een 
cao Beschut Werk. Over de financi-
ele dekking hiervan  is geen duide-
lijkheid te geven. Wethouder Rost 
van Tonningen zegt dat het college 
positief tegenover de motie staat en 
dat zodra dit voorstel wordt aange-
nomen op zoek gegaan wordt naar 
dekking. De Motie is met algemene 
stemmen aangenomen.

Terrasheaters
De raad stelt het bestemmingsplan 
‘Correctieve herziening bestem-
mingsplannen De Bilt’ vast met 
overname van de ‘Nota zienswij-
zen Correctieve herziening bestem-
mingsplannen De Bilt’. Een amen-

dement ingediend door Frans Poot 
(D66) vraagt om de maatregel om 
terrasheaters uitsluitend toe te staan 
van 1 maart tot 31 oktober zodanig 
te wijzigen dat dit het jaar rond is 
toegestaan. De discussie spitst zich 
toe op duurzaamheid in relatie tot 
het energieneutraal zijn in 2030. 
Wethouder Hans Mieras constateert 
dat twee belangen botsen en laat de 
keuze aan de raad. Het amendement 
wordt na hoofdelijke stemming met 
16 tegen 11 stemmen aangenomen. 
Het voorstel is aangenomen. Een 
motie ingediend door Tiny Mid-

dleton (Bilts Belang) die vraagt om 
in de gehele gemeente het plaatsen 
van terrasheaters het jaar rond toe 
te staan wordt eveneens aangeno-
men. 

Subsidiebeleid
De raad stelde de Startnotitie Her-
ijking Subsidiebeleid vast als uit-
gangspunt voor het nieuw te formu-
leren subsidiebeleid. De Algemene 
Subsidieverordening De Bilt vormt 
de juridische basis van het subsi-
diebeleid en het verlenen van sub-
sidies. De Rekenkamercommissie 

bracht het rapport ‘Subsidies in 
De Bilt’ uit en de raad gaf het col-
lege de opdracht de aanbevelingen 
uit het rapport te verwerken in de 
herijking van het subsidiebeleid. 
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
dient bij de behandeling een amen-
dement in om te bewerkstelligen 
dat het college de concept beleids-
nota over het nieuwe gemeente-
lijk subsidiebeleid ter definitieve 
vaststelling voorlegt aan de raad. 
Hij wil daarmee voorkomen dat 
de raad wordt geconfronteerd met 
een nota die door de belangrijkste 
subsidieontvangers al is ‘goedge-
keurd’. Het amendement wordt 
verworpen en het voorstel wordt 
ongewijzigd aangenomen. Bilts 
Belang wil graag zien dat subsidies 
meer gericht worden op de mensen 
zelf en niet aan instellingen. Peter 
Schlamilch (Forza) licht drie in-
gediende moties met de volgende 
onderwerpen toe: kleine cultuurin-
stellingen 7 procent bezuinigingen 

terugdraaien, subsidies zijn geen 
politiek hobbyisme, betrek topin-
komens bij subsidieverlening. De 
moties worden verworpen. Erik van 
Esterik (PvdA) kijkt vooral uit naar 
subsidiebeleid dat inspireert en dat 
uitdaagt om initiatieven te nemen 
waar de maatschappij beter van 
wordt. Henric de Jong Schouwen-
burg (VVD) pleit voor de invoering 
van een opstartsubsidie. Connie 
Brouwer (Beter De Bilt) juicht de 
ruimte die er is voor vernieuwing 
toe. Cees Beringen (CDA) vindt het 
belangrijk dat we ons voortdurend 
afvragen waarom en in welke mate 
we subsidies toekennen en of dat zo 
moet blijven. Hij vraagt aandacht 
voor huisvestingssubsidies. Wet-
houder Hans Mieras beantwoordt 
vragen en gaat in op opmerkingen. 
De behandeling van de nota detail-
handel- en horecabeleid werd na de 
eerste termijn geschorst tot 12 de-
cember. Dan zal de besluitvorming 
plaatsvinden.

De beëdiging van Michelle Schuurman als commissielid voor de 
ChristenUnie.

Theo Aalbers wordt als raadslid voor de ChristenUnie geïnstalleerd.

Aansluiting op rotonde Biltse 
Rading op handen

Bij de behandeling van het bestemmingsplan ‘Kruising Soestdijkseweg-Zuid/Dorpsstraat in de 
vergadering op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad het College bij motie onder meer gevraagd 

om zo spoedig als verkeerstechnisch verantwoord, eenrichtingsverkeer in te stellen op de 
Dorpsstraat, Looijdijk, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg en Blauwkapelseweg.

Het College reageert in de laatste 
editie van de Raadsmededelingen: 
‘Voor het instellen van het eenrich-
tingverkeer bestaat nauwe relatie 
met het aansluiten van de Asserweg 
op de Biltse Rading. De dekking 
van de kosten van die aansluiting 
hebben wij aangegeven in de Voor-
jaarsnota 2017.

Aansluiting
Het College heeft intussen besloten 
om over te gaan tot het realiseren 
van de aansluiting van de Asserweg 
op de Biltse Rading. De aansluiting 
maakt de weg vrij voor het instel-
len van het eenrichtingsverkeer. Bij 
de feitelijke vormgeving van de 
aansluiting van de Asserweg en de 

eventuele aanvullende maatrege-
len, zullen de omwonenden worden 
betrokken op een geplande bewo-
nersbijeenkomst in januari 2018. 

Een jaar na de invoering van het 
eenrichtingsverkeer zal de gewij-
zigde verkeerscirculatie worden 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Al vanaf 2014 wordt gepleit voor het doortrekken van de Asserweg naar de Biltse Rading.
[foto Henk van de Bunt]

Jan Peter Oosterloo (m) draagt 
de boxen over aan Maarten Vos 

en Jolanda van Hulst van de 
Voedselbank.

[foto Henk van de Bunt]
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

06 - 51447828
www.mevision.info

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD of USB

Bilthoven inlever- en ophaalpunt

 
Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Première televisieserie HELDEN
Op 7 december a.s. is de “Dag van de Vrijwilliger”. 
Dit jaar extra feestelijk in gemeente De Bilt want 
het is de première van de televisieserie ‘HELDEN’. 
Deze serie is vanaf 8 december wekelijks te zien bij 
Regio TV De Bilt en op AD.nl. ‘HELDEN’ is gemaakt 
door Richard Breedveld en Erik Jan Trip, vrijwilligers 
van Regio TV De Bilt, in samenwerking met MENS 
De Bilt.

Voor de serie loopt Richard mee met vrijwilligers 
van uiteenlopende verenigingen en organisaties. 
Dat levert beelden op die we niet eerder gezien 
hebben, een inkijkje in het vrijwilligerswerk.
Bent u ook benieuwd naar ‘HELDEN’?

Kom dan gezellig naar de première van de eerste 
aflevering in het Lichtruim op 7 december.Vanaf 
15.30 uur staat koffie/thee klaar met wat lekkers. 
Het programma begint om 16.00 uur, wethouder 
Anne Brommersma geeft het startsein. Na afloop is 
er gelegenheid om met elkaar na te praten onder 
het genot van een drankje. De toegang is gratis.

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum 
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt, 
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96, 0346-214161

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis
Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

- Coupon -
Geldig voor één fles huiswijn naar keuze

Geldig	t/m	23	december.
Alleen	in	combinatie	met	uw	diner,	maximaal	1	per	tafel	en	niet	in	te	leveren	tegen	contanten.

Geldig voor één fles huiswijn naar keuze

www.restauranthedgehog.nl
Graaf Floris V weg 32 | 3739 NB Hollandsche Rading

035-5446308 | info@restauranthedgehog.nl

6 december t/m 23 december
3 gangen verjaardagsmenu voor € 23,50

Lever uw kassabon in en maak kans op een
waardecheque t.w.v. € 50,00

wij bestaan 1 jaar 
en dat gaan wij vieren...

Intocht Sint in Maartensdijk
 

Schoentje zetten, warme chocolademelk.

Dansende Pieten op het plein.

Even de baard van de Sint

bijwerken bij kapper Hans.

Geweldige organisatie!

Bedankt fam. van Engelen.

Graag volgend jaar weer,

bij mij voor de deur.
 

Kapper Hans 
Bijkletsen?

Bel 0346 - 212455

Boer  mulder 
belegen
Vol  en  romig  van  smaak 500  gram 5,95
Extra  belegen 
Exellentia
Smeuig  en  pikant 1  kilo 9,95

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

ALLE DAMES EN HERENGEUREN

DEZE MAAND MET
HOGE KORTINGEN

VAN 20%
TOT 70%
O.A JIL SANDER EDP NO 4
VAN 98.33 VOOR 39.95!

THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Feest!
Met een leuke coupe en een frisse kleur 
de feestdagen door! We helpen u graag 
met een goed advies, afgestemd op 
gezichtsvorm, haarinplant, huidskleur, 
ogen en wenkbrauwen maar ook op uw 
lifestyle! Met ons gezellige team heten we 
u van harte welkom!

Tip: Maak tijdig een afspraak
 voor de feestdagen!

€ 7,50

VIKORN
400 gram nu

€ 1,25

DE LEKKERSTE 
OLIEBOLLEN

10 STUKS

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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WWW.EETJELEKKERINJEVEL.NL
HENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACH

TEL. 06 48 95 17 81
HENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACH

WWW.EETJELEKKERINJEVEL.NL
HENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACHHENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACH

TEL. 06 48 95 17 81
HENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACH

Helden, een nieuwe tv serie bij 
Regio TV De Bilt

door Henk van de Bunt

Op 7 december is de ‘Dag van de Vrijwilliger’; dit jaar met een extra feestelijk tintje in de 
gemeente De Bilt. Eén dag later is de première van de televisieserie ‘Helden’, een serie die vanaf 

8 december wekelijks te zien zal zijn bij Regio TV De Bilt. 

Televisiemakers Richard Breed-
veld en Erik Jan Trip zorgen er-
voor dat de Biltse kijker zich deze 
winter kan verwarmen aan lokale 
helden. De serie gaat over vrij-
willigers in onze gemeente en het 
werk dat ze doen. Breedveld over 
zijn idee achter de serie; ‘Ik wilde 
weten welke mensen zich belange-
loos inzetten, waarom ze dit doen 
en wat het ze brengt’. 

Klusjesman
Richard heeft gefilmd bij wel-
zijnsorganisaties, sportclubs, het 
Helen Dowling Instituut, Stichting 
Ariane de Ranitz en Wereldwinkel 
De Bilt. In een typische ‘human 
interest’-stijl laat hij de kijker ken-
nis maken met inwoners uit onze 
gemeente die een bijdrage leveren 
aan de samenleving. In de afle-
veringen zien we onder meer de 
klusjesman van het HDI, die zelf 
speciaal gereedschap maakt om de 
putjes leeg te scheppen zodat de 
garage niet onder water komt te 
staan. Of het hechte team vrijwil-
ligers bij tennisclub FAK, die een 
belangrijk aandeel hebben in de 
goede sfeer op de club en er samen 
voor zorgen dat het tennispark er 
tip top bij ligt. 

Menselijker
Breedveld ziet vrijwilligerswerk 
als een kans om de samenleving 
menselijker te maken. ‘Ik zou 
graag willen afstappen van de 
wantrouwende uitkeringsinstan-
ties, die mensen zonder betaald 

werk dwingen tot het schrijven van 
nutteloze sollicitaties. De overheid 
zou voor een basisinkomen moe-
ten zorgen, zodat vrijwilligerswerk 
een volwaardige plek krijgt in de 
samenleving’. Hij stelt dat het een 
illusie is te denken dat iedereen 
betaald werk zou moeten kunnen 
verrichten. ‘Vrijwilligers zijn vaak 
erg betrokken bij het werk dat ze 
doen. Ze verrijken de samenleving 
op hun manier en dragen dus veel 
bij.’ Breedveld denkt bijvoorbeeld 
aan de BoodschappenPlusBus van 
Mens De Bilt. Ouderen die niet 
meer de deur uitkomen worden 
opgehaald om boodschappen te 
doen. ‘Het is niet alleen functio-
neel, maar die ouderen komen ook 
weer onder de mensen. Vrijwilli-
gerswerk maakt onze samenleving 
ook socialer’. 

Samenleving
De beginnende televisiemaker 
heeft tijdens het maken van zijn 
eerste grote serie ontdekt dat tele-
visie zich goed leent om minder be-
kende delen van de samenleving te 
laten zien. Er borrelt in zijn hoofd 
al een volgend lokaal project met 
de werktitel ‘Noord Zuid’. Hierin 
wil hij welgestelde bewoners uit 
Bilthoven Noord in dialoog laten 
gaan met de Zuiderlingen over de 
verdeling van de welvaart. De cen-
trale vraag hierbij is: ‘Hebben we 
de samenleving ingericht zoals we 
willen?’ Geïnteresseerden kunnen 
zich nu al aanmelden bij richard-
breedveld@regiotvdebilt.nl 

Trip
Breedveld maakte de serie met 
Erik Jan Trip. Zelf ging hij op pad 
om te filmen en Trip deed de mon-
tage op zijn zolderkamer. Trip: 
‘Richard kwam met een ruwe mon-
tage, maar ik zag dat hij pareltjes 
had laten liggen in het ruwe ma-
teriaal dus ben ik dat alsnog gaan 
doorspitten. Ook heb ik veel mu-
ziek toegevoegd om een sfeer neer 
te zetten en geprobeerd om vaart 
in de montage te krijgen’. Beiden 
zijn zelf vrijwilliger bij Regio TV 
De Bilt. Richard Breedveld: ‘Erik 
Jan heeft jarenlang als editor bij 
televisie gewerkt en heeft mij het 
vak geleerd, zoals hij dat ook bij 
andere vrijwilligers van Regio TV 
De Bilt doet’. Toen Trip na een her-
seninfarct thuis kwam te zitten is 
hij naar de lokale omroep gestapt. 
‘Ik kon niet meer met de snelheid 
werken die mijn opdrachtgevers 
van mij verlangden maar de kennis 
die ik in al die jaren heb opgedaan 
kan ik wel doorgeven. Zo doe ik 
iets nuttigs waar ik ook nog eens 
plezier aan beleef’. Trip legt uit 
dat televisie maken een complex 
gebeuren is waar veel logistiek aan 
te pas komt en iedereen een deel-
gebied voor zijn rekening neemt. 

‘Of je nu editor, producer of eind-
redacteur bent, samen ben je ver-
antwoordelijk voor de inhoud van 
een programma, dat je verspreidt 
onder veel mensen. Wij merken 
op onze Facebook-pagina dat er 
steeds meer naar onze program-

ma’s wordt gekeken. Regio TV 
De Bilt zoekt daarom altijd naar 
nieuwe vrijwilligers’. 

Première
De première van Helden wordt ge-
organiseerd door Mens De Bilt en 
vindt plaats in Het Lichtruim op 
donderdag 7 december van 15.30 

tot 17.00 uur en is toegankelijk 
voor elke vrijwilliger. Vanaf vrij-
dag 8 december is de serie weke-
lijks te zien bij Ziggo op kanaal 43. 
Tussen 17.00 en 01.00 uur wordt 
de uitzending zonder onderbreking 
herhaald, overdag is er uitzending 
op elk heel uur. Ook te zien bij TV 
Gemist op www.regiotvdebilt.nl. 

Erik Jan Trip (l) en Richard Breedveld brengen Helden in beeld.

Spaarzamer met tractor omgaan
Op 30 november werd er in Boerderij Fortzicht in Groenekan door het La Mi (Landbouw 
en Milieu Utrecht) een Kennisbijeenkomst Dieselbesparing georganiseerd; bedoeld om te 

onderzoeken welke maatregelen op een bedrijf de grootste besparingen oplevert. 

De bijeenkomst over dieselbespa-
ring werd georganiseerd vanuit het 
traject Energie-neutrale Melkvee-
houderij. Een energieneutraal melk-
veebedrijf verbruikt op het bedrijf 
evenveel energie als het zelf uit 
duurzame bronnen (zon, wind of 
biomassa) opwekt. Ook het eigen 
dieselverbruik en dat van een in-
gehuurde loonwerker wordt daarin 
meegenomen. Men liet zien dat het 
kan, wat er voor nodig is, wat het 
oplevert en wat het kost. 

Besparen is winst
Op een melkveebedrijf wordt veel 
diesel verbruikt. 5% van de kost-
prijs van de melk wordt bepaald 
door diesel.  Met een aantal slimme 
tips kunnen agrariërs flink besparen. 
Dat is winst voor het milieu en voor 
de portemonnee. ‘Het scheelt geld’ 
was dan ook de meest genoemde 
reden om aan de slag te gaan met 
dieselbesparing.

Dieselverbruik verschilt 
Uit cijfers van Utrechtse studiegroe-
pen dieselbesparing blijkt dat een 
melkveehouder gemiddeld 211 liter 
diesel per ha verbruikt. De 10% be-

drijven met het laagste verbruik zit-
ten op 128 liter per ha. Op de 10% 
bedrijven met het hoogste verbruik 
gaat er 299 liter per ha. doorheen.’ 
Een fors verschil.’ aldus ir. Teus 
Verhoeff van PPP-Agro Advies. 
‘Eerst weten door te meten, daarna 
zoeken naar besparingsmogelijkhe-
den’ is het advies van Verhoeff. 

Belangstelling
De opkomst was laag. Volgens een 
aanwezige loonwerker kwam dat, 

omdat dieselbesparing weinig echte 
winst geeft. ‘Dus dat flink besparen’ 
zoals in het persbericht stond, ‘valt 
nogal mee. Gedragsverandering is 
een belangrijke factor, maar zeker 
ook het feit dat boeren kilome-
ters ver weg van de huiskavel hun 
(jong-)vee moeten weiden. Waar-
schijnlijk zijn dit punten waar ook 
Biltse melkveehouders mee kampen 
of hun voordeel mee kunnen doen’. 

(door Veroniek Clerx)

Teus Verhoeff aan het woord in Boerderij Fortzicht.

Ouderenbeleid hard 
nodig in De Bilt

Ouderen vormen een belangrijke en groeiende groep mensen in de 
gemeente De Bilt. Ze hebben specifieke wensen als het gaat om wo-
nen, zorg, welzijn en mobiliteit. De lokale PvdA organiseerde eind 
november een discussiebijeenkomst over dit onderwerp in het HF 
Witte-zalencentrum.

PvdA-raadslid Erik van Esterik: ‘Samenhangend Ouderenbeleid ken-
nen we in De Bilt niet. Met 20 geïnteresseerden wisselden we hierover 
van mening. Duidelijk is dat wonen een belangrijk thema is. Hoe lang 
kan ik in mijn eigen huis blijven wonen? Stel dat dit niet meer kan, 
waar vind ik een betaalbaar appartement? De aanwezigen pleitten voor 
een daadkrachtig en creatief woonbeleid; bijvoorbeeld door mensen 
de mogelijkheid te geven zelf vormen van groepswonen te realiseren. 
Ook werd er stil gestaan bij zorg, mobiliteit en sociale veiligheid. Ook 
werd nog eens duidelijk dat de digitale communicatie van de overheid 
te weinig rekening houdt met ouderen die minder hun weg vinden op 
internet. Een concreet onderwerp was het gebrek aan openbare toiletten 
in met name de winkelgebieden. De WMO- en Ouderenraad hameren 
daar op. Deze toiletten zijn nodig, niet alleen voor ouderen, maar ook 
voor bijvoorbeeld minder validen’.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
N.a.v. Steun lokale Middenstand (Vierklank 48, pag. 13)

Is meneer Michel één van de ondernemers in De Bilt of vriendje-van.... 
. Laat die ondernemer, die heil ziet in een webshop het zelf of gezamen-
lijk met collegae opzetten. Dat heet ondernemerschap. 

De ondernemer is zelf schuld (?) aan het niet voor de wind gaan van 
zijn zaak (als dat al zo is). Waarom moet dat met gemeenschapsgeld. De 
gemeente kan het geld beter besteden aan onderhoud groen, plantsoe-
nen, verkeersvoorzieningen, ouderenzorg, WMO, enz. enz. .

Gillis Verhage, De Bilt

December de maand van veel eten
en dat zullen we straks wel weer weten
want een jurk of een pak
zit dan vast weer te strak
want de lijn wordt weer even vergeten

Guus Geebel Limerick



Woensdag 6 december is het precies 10 jaar geleden, dat Andries en Monieka Zweistra na 
een aantal enerverende weken van verbouwen en inrichten van hun zaak de deuren van 
hun slagerij konden openen. Een Vierklank-vogelvlucht over deze Kwaliteitsslagerij. 

Deze advertenties zijn geldig van donderdag tot woensdag 
zoals gebruikelijk; 7 tot 13 december.

5 HEERLIJKE 
VERSE ROOKWORSTEN 

€ 10,–

Al meerdere jaren met 
GOUD bekroond!!

1 KILO RIBLAPPEN 
€ 10,–

Al jaren is ons mooie rundvlees 
een succes. 
Bij Zweistra werken ze nog met 
hele koeien en dat proef je!

1 KILO JONG BELEGEN 
STOMPETOREN 

€ 10,-
Al vanaf het begin kaasmerk 
bij Zweistra. Prachtige Noord-
Hollandse kaas die al jaren 
voorop loopt in kwaliteit

1 KILO 
KLEINE VARKENSHAAS 

€ 10,-
Duurzaam varkensvlees 
met een eerlijk verhaal. 
Echt een aanrader.

VLEESWAREN TRIO
GEGRILDE FRICANDEAU
GEROOKTE ACHTERHAM

GEBRADEN ROSBIEF
3 KEER 100 GRAM 

€ 4,98

SALADE TRIO
FILET AMERICAN

EI-BIESLOOK SALADE
SELLERY SALADE

3 KEER 100 GRAM

€ 4,98

4 GEPANEERDE SCHNITZELS 
EN 500 GRAM 

RUNDERGEHAKT € 10,–
Altijd lekker en makkelijk. 
Kan ingevroren worden.

Deze advertenties zijn geldig van donderdag tot woensdag 
zoals gebruikelijk; 7 tot 13 december.

Het allereerste begin, het naastgelegen pand 
werd nog niet gebruikt voor de winkel en werd 
verhuurd aan de plaatselijke makelaar en ca-
teraar. Al gauw bleek de ruimte toch wel van 
belang en werd het bij de winkel getrokken.

Na 5 jaar is het tijd voor vernieuwing, iedereen wordt in 
het nieuw gestoken! De winkel krijgt een opfrisbeurt, maar 
vooral naast de  winkel wordt echt verbouwd voor de worst-
makerij.

Er worden professionele machines gekocht 
en de eigen worstmakerij is een feit. Vooral 
de rookworst en grillworst zijn befaamd in de 
omgeving. Er is altijd al een behoorlijke uitle-
vering aan derden en die krijgen ook door dat 
de eigen gemaakte producten van Zweistra 
erg goed zijn.

Zo wordt er in 2014 een bedrijf op het industrieterrein overgenomen, waar voor-
al Henk Zweistra zich in eerste instantie op ging richten. Eind van dat jaar besluit 
Andries de bedrijven te scheiden en worden Aard-Jan met Sander verantwoor-
delijk voor de winkel. Henk en Andries gaan verder op het industrie terrein. Hoe-
wel het bedrijf op het industrieterrein bijzonder is gegroeid staan we nog steeds 
voor echt ambachtelijke producten.

Aard-Jan en Sander zijn elke dag te vinden 
op het Maertensplein. Sinds kort is er nóg 
een winkelslager aangetrokken, zodat er nog 
meer aandacht aan ons mooie vlees gegeven 
kan worden.

In 2017 heeft de winkel andere kleuren en logo gekre-
gen, we zijn aan het denken over een nieuw concept 
wat we in de toekomst kunnen gaan uitvoeren. Daar 
zal waarschijnlijk het naastgelegen pand voor gebruikt 
gaan worden.

Deze advertenties zijn geldig van donderdag tot woensdag 
zoals gebruikelijk; 7 tot 13 december.
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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.

139

400

799

449

Geldig van donderdag 7 t/m zaterdag 9 december 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Conference
peren

1 kilo

Dr oetker
Ristorante 
pizza

2 stuks

Jumbo
schnitzels

500 gram

Alpaca wijnen

2 � essen

Zaterdag 9-12 is de oliebollenkraam er weer
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De Klussenbus klaart karweitjes
door Walter Eijndhoven

Op initiatief van ‘t Gilde De Bilt, Stichting Welzijn Ouderen Maartensdijk en Algemene 
Hulpdienst is in 1998 de Klussenbus in het leven geroepen. Voor slechts negen euro doen 

vrijwilligers klusjes bij u in en om het huis. Met de slogan ‘Wij willen meer klussen’ hopen de 
vrijwilligers van de Klussenbus op nóg meer klusjes binnen gemeente De Bilt. 

Vanuit de ‘Stichting Vrijwilligers-
werk De Bilt’ rijdt al 19 jaar de 
‘Klussenbus’ van klant naar klant. 
Senioren, uitkeringsgerechtigden 
en mensen met een beperking bin-
nen de gemeente kunnen gebruik 
maken van de diensten van Jeroen 
de Groot, Kasper Hamster en Wim 
Hugens, vrijwilligers op de bus. 

Klusjes
‘Wij zijn in staat om allerlei klus-
sen in en om het huis uit te voeren, 
als het maar niet langer dan één 
uur in beslag neemt’, vertelt Wim 
Hugens, vrijwilliger van het eerste 
uur en al bijna twintig jaar rijdend 
op de bus. ‘Wij zijn niet voor alle 
klussen oproepbaar. Tuinonder-
houd, schilderwerk, kamers wit-

ten en dergelijke valt hierbuiten’, 
vult Kasper Hamster aan. ‘Wij 
doen echt klusjes die niet langer 
dan één uur duren’. Bij dit soort 
klusjes valt te denken aan: ophan-
gen en bevestigen van lampen, 
schilderijen en boekenplanken en 
dergelijke, elektrische apparatuur 
voorzien van nieuwe bedrading, 
losse vloerbedekking of behang 
vastmaken, kleine gaatjes in mu-
ren of plafonds dichten, lekkende 
kranen repareren, steunen bevesti-
gen in wc of douche, cv ontluch-
ten of bijvullen, schappen maken, 
gootsteen/ afvoer ontstoppen, gor-
dijnrail vervangen/ bevestigen, 
verlengen telefoonaansluiting, wc-
bril vervangen, lampen vervangen 
en nog veel meer. 

Meldpunt
Hugens: ‘Als iemand een pro-
bleem heeft, is onze dienst iedere 
werkdag van 9.00-12.00 uur be-
reikbaar op tel.nr. 030-2289977. 
Onze coördinator neemt dan zo 
spoedig mogelijk contact op met 
de aanvrager om een afspraak te 
maken op een maandag of een 
vrijdag. Bij grote drukte kan dit 
ook op een donderdag. Eén van 
de vrijwilligers komt dan langs 
om het klusje te klaren’. Dankzij 
de Stichting Klein Karwei kun-
nen de vrijwilligers veel mensen 
uit de brand helpen. Met geld dat 
aan klusjes wordt verdiend, wordt 
weer nieuw gereedschap als bo-
ren, schroefjes, spijkers en der-
gelijke aangeschaft. Ook het on-
derhoud van de bus wordt hiervan 
betaald. ‘Over de bus gesproken, 
sinds april rijden wij in een andere 
bus, vertelt Hugens. ‘Het benodig-
de geld sprokkelden wij bij elkaar 
door zuinig beheer en sponsoring 
vanuit het bedrijfsleven. Onze bus 
is selfsupporting, daarom zitten 
wij altijd om geld verlegen. Het 
zou dus mooi zijn als bedrijven 
ons willen steunen met een finan-
ciële injectie. Hiervoor kunnen zij 
zich melden bij Eduard Wammes, 
onze penningmeester, te bereiken 
via onze website’. 

Meer informatie over de
Klussenbus kunt u vinde
op de site van het meldpunt:
www.meldpuntdebilt.nl

Multiculti in café Miltenburg
Woensdag 29 november was Café Miltenburg gasthuis voor de Lichtruim Bigband van de 

muziekschool. Onder enthousiaste leiding van Anita van Soest bracht de band 
een programma onder de titel: ‘Miles Goes Multiculti’. 

In de band speelde ook de voor-
malige Syrische vluchteling Nasir 
Minjo op zijn bouzouki. Nasir is 
opgegroeid met het Arabische mu-

ziekgenre, maar wist zijn spel won-
derwel in te vlechten in de muziek 
van Miles Davis. Anita van Soest: 
‘Dit gaan we nog vaker doen’. 

Het toegestroomde publiek genoot 
zichtbaar van de muziek die in vele 
toonaarden gebracht werd.  
         (Frans Poot)

Rijk van de Kuil wilde 
en kreeg pinkie

door Guus Geebel

Zondag 3 december was het zestig jaar geleden dat 
Rijk van de Kuil en Alie Roeland trouwden in het oude 
gemeentehuis van Zuilen, een trouwlocatie van Utrecht. 
Ze waren toen 22 en 25 jaar oud. Burgemeester Sjoerd 

Potters kwam het echtpaar op 29 november met het 
huwelijksjubileum feliciteren. Het echtpaar heeft een 

zoon, een dochter en vier kleinkinderen.

Rijk van de Kuil komt uit De Bilt waar zijn vader aan de Herenweg 
een veehandelsbedrijf had. Alie is geboren en getogen in Leerdam 
en groeide op in een gezin met negen kinderen. In de vijftiger jaren 
verhuisde de familie naar de Laan van Nieuw Guinea in Utrecht. 
Rijk en Alie leerden elkaar kennen op dansles bij Wildschut in 
Utrecht. Alie vertelt dat van jongs af aan haar pinken omhoog staan. 
Dus ook tijdens het dansen. Dat viel Rijk op en toen hij thuiskwam 
heeft hij gezegd dat hij dat grietje met dat kastanjebruine haar en 
die pinkies omhoog graag wilde hebben. ‘Dat pinkie, die wil ik heb-
ben, schijnt hij gezegd te hebben’, vertelt Alie. ‘Na afloop van een 
dansles vroeg hij of hij een stukje met me mee mocht fietsen. Dat 
vond ik prima maar hij kwam uit De Bilt en ik zei op een gegeven 
moment dat hij naar huis toe de andere kant op moest. Hij reed mee 
tot de Kanaalstraat en hij zei bij het afscheid dat hij graag met me 
wilde omgaan, maar dan wel voor altijd.’ 

Eerste kus
De volgende dag al kwam Rijk aan de deur om aan haar ouders te 
vragen of hun dochter met hem mee mocht naar de schouwburg. Hij 
mocht bovenkomen en viel in de smaak. Alie mocht die zaterdag 
mee naar de schouwburg. ‘We gingen er met de fiets heen en stalden 
die in de fietsenstalling. Na afloop van de voorstelling hebben we in 
een parkje bij de schouwburg zitten praten en zijn de eerste kussen 
uitgewisseld. Toen we naar huis wilden gaan bleek dat de fietsen-
stalling al gesloten was. We zijn lopend naar mijn huis gegaan, maar 
Rijk moest naar De Bilt. Van zijn laatste knaak liet hij zich voor 
zover dat ging voor dat geld richting huis brengen en dat was tot de 
Kerklaan in De Bilt. Vandaar was het niet zo ver meer naar zijn huis 
aan de Herenweg.’

Maertensplein
Rijk van de Kuil moest al vroeg van school om te helpen in het 
veehandelsbedrijf van zijn vader. Hij werkte er totdat hij een baan 
kreeg bij het RIVM waar hij met veel plezier heeft gewerkt. Hij 
werkte zich op tot biotechnisch hoofdlaborant en ging er na veertig 
jaar met pensioen. In de avonduren ging hij in die tijd ook nog bij 
zijn ouders werken. Hij heeft nog bij BVC gevoetbald. Alie werkte 
tot haar trouwen in een confectieatelier. Ze heeft aan yoga gedaan. 
Na hun trouwen woonden ze een jaar in bij de ouders van Rijk. 
‘Die hebben me heel lief opgevangen en van alles geleerd, zoals ko-
ken en huishoudelijke dingen. Daarna kregen we een oud huisje aan 
de Looydijk.’ Na vier jaar verhuisden ze naar de Prof. dr. P. Zeeman-
weg in De Bilt. Twee jaar geleden betrokken ze hun huidige woning 
aan het Maertensplein in Maartensdijk. Het diamanten feest werd 
zondag 3 december met de familie gevierd in De Biltsche Hoek. De 
dag ervoor was er met vrienden in Dijckstate een koffietafel. 

Kasper Hamster, Jeroen de Groot en Wim Hugens hopen dat vele 
aanvragen binnenstromen.

Het diamanten bruidspaar met burgemeester Sjoerd Potters.

Nasir Minjo speelt een duet met Anita van Soest.
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MEDE DANKZIJ U WAS
DE BILTSE ONDERNEMERSVERKIEZING 2017

EEN GROOT SUCCES
ALLE

SPONSOREN

BEDANKT!

TOT 
ZIENS!
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Drukbezochte feestelijke uitreiking 
ondernemersprijzen 

door Guus Geebel

Woensdag 29 november werden in de Mathildezaal van het gemeentehuis de winnende 
ondernemers uit vier categorieën voor de titel Biltse Ondernemer van het Jaar 2017 

bekend gemaakt. Het evenement is een initiatief van Lions Club De Bilt-Bilthoven en wordt 
georganiseerd samen met de gemeente De Bilt en Business Contact de Bilt (BCB). 

Heel veel ondernemers, oud-win-
naars, politici en belangstellenden 
waren naar Jagtlust gekomen om 
dit tweejaarlijkse ondernemersfeest 
bij te wonen. De genomineerde 
startende ondernemers, midden-
standers, duurzaamste ondernemers 
en de ondernemers die generiek het 
beste waren beoordeeld, wachtten 
met elkaar in spanning de uitslag 
af. De prijsuitreiking werd geleid 
door Maureen du Toit. Na een 
welkomstwoord van burgemeester 
Sjoerd Potters en een terugblik met 
de winnaars van de vorige onderne-
mersverkiezing werd per categorie 
de uitslag bekendgemaakt. De win-
naars ontvingen naast het juryrap-
port en een oorkonde, een beeldje 
van de kunstenaar Luigi Amati.

Starters
De prijs voor de startende onderne-
mer van het jaar wordt na een vi-
deopresentatie van de genomineer-
den bekendgemaakt en uitgereikt 
door Emile Bezemer. De genomi-
neerden zijn: Alice Zandbergen van 
ZB ZandBergen Shoes, Hessenweg 
112 De Bilt, Diana van Esveld van 
uitzendbureau JouwWerk, Willem 

de Zwijgerlaan 7 Maartensdijk en 
Babine Kleykamp van BienB con-
ceptstore, Kwinkelier 8 Bilthoven. 
De winnaar werd Diana van Es-
veld. De jury noemt haar een pure 
onderneemster, gestart vanuit haar 
eigen huis, met enorme energie en 

zeer gedreven. De blij verraste win-
nares dankt iedereen met een op 
rijm gestelde speech. 

Middenstanders
Vivienne van Eijkelenborg die de 
prijs in 2007 won reikte de award 
voor de Biltse middenstander van 
het jaar uit. Genomineerd waren: 
Evert Boshuis van Rijwielpaleis 
Bilthoven, Koperwieklaan 1 Biltho-
ven, Heleen Hoogenboom en Sanne 
Bogers van Hoogenboom & Bogers 
edelsmeden, Emmaplein 8 Biltho-
ven en Kelly de Jong en John van 
Leeuwen van Kooklust 121, Hes-
senweg 155 De Bilt. De winnaar 
is Evert Boshuis van Rijwielpaleis 
Bilthoven. De jury noemt hem een 
begrip in Bilthoven en daarbuiten. 
Hij leverde een enorme bijdrage 
aan de herontwikkeling van het 
dorp. Zelf is hij niet aanwezig en de 
prijs wordt in ontvangst genomen 
door Bianca van den Hoek.
 
Duurzaamste ondernemer
Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen reikt de prijs voor duurzaamste 
Biltse ondernemer van het jaar uit. 

De genomineerden in afwachting van de prijsuitreiking.

Emile Bezemer met Diana van Esveld van uitzendbureau JouwWerk, 
winnaar bij de starters.

V.l.n.r. Vivienne van Eijkelenborg, Maureen du Toit en Bianca van den 
Hoek van Rijwielpaleis Bilthoven.

De genomineerden zijn: Sonne Co-
pijn van Bijen & Bedrijf,  Groene-
kanseweg 90A Groenekan, Trudie 
van Haaster van het RecycleLAB, 
Kwinkelier 18 Bilthoven en Su-
zanne Baan en Hubert Jan Peek van 
Griftenstein & Zorg, een zorgboer-
derij aan de Utrechtseweg 371 De 
Bilt. De winnaar is Sonne Copijn. 
De jury heeft een lovend rapport 

over haar en noemt haar zeer ge-
passioneerd, de vierde generatie 
onderneemster. Zij betrekt ook haar 
trotse vader J’ørn Copijn bij de 
prijs en doet een oproep goed voor 
de bijen te zorgen.

Biltse ondernemer van het jaar
Rabo directievoorzitter Migchel 
Dirksen reikt de prijs uit aan de 
Biltse ondernemer die generiek 
het beste werd beoordeeld. Geno-
mineerd zijn: Gert Smit van PLUS 
Bilthoven, Donsvlinder 2 Biltho-
ven, Pascal en Karin Ursinus van 
projectbureau Berengroep, Rem-
brandtlaan 4 Bilthoven en Johan 
van Doorn van bouw, schilder, glas 
JohvanDoorn De Bilt, PC Staalweg 

120 Bilthoven. De Biltse onderne-
mer van het jaar 2017 is Gert Smit 
van Plus Bilthoven. Het juryrapport 
vermeldt: Gert Smit is een zeer be-
trokken lokale ondernemer, is con-
structief, beschaafd en succesvol, 
heeft moeilijke tijden doorstaan, is 
zeer creatief in verbinding en fun-
geert als spil van de omgeving. Gert 
Smit is heel blij met de prijs.

Jury
De jury van het evenement bestond 
uit: wethouder Ebbe Rost van Ton-
ningen, voorzitter, Frans van Beek, 
notaris bij Notarissen Houwing van 
Beek, Jelle Braak, vicevoorzitter 
van BCB, Migchel Dirksen, di-
rectievoorzitter Rabobank Rijn en 
Heuvelrug en Lars Rikze van Lions 
Club De Bilt-Bilthoven. 

Met het evenement Ondernemer 
van het Jaar 2017 steunt de Lions 
Club de renovatie van Dorpshuis en 
Sporthal De Vierstee in Maartens-
dijk en de Stichting Fight for Sight. 
Fight for Sight maakt in gebieden 
in India waar veel armoede is oog-
operaties mogelijk.

Prijswinnaar Gert Smit (links) van Plus Bilthoven met Migchel Dirksen

Foto: Hans Lebbe / HLP images

Sonne Copijn met de prijs voor duurzaamste onderneming, met vader en 
dochter.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

ITALIAANSE ROLLADE

Gevuld met o.a. parmaham, rucola, Parmezaanse 

kaas, salami en pesto kruidenolie
100 gram 1,50

RUNDERBRAADLAPJES

Van de Utrechtse heuvelrug; Heerlijk mals & mager, 

ca. 75 min. zachtjes braden
500 gram 7,75

FILET DI ROMA

Kipfilet gevuld met kruiden crème & rucola verpakt in 

een heerlijke pancetta. ± 14 min. i/d pan
100 gram 1,50

VARKENS MEDAILLONS GRANDVENEUR

Varkenshaas, champignons & mager spek in Grand 

veneursaus; ±20 min. i/d oven op 170°C
100 gram 1,50

VARKENSFILETLAPJES

Heerlijke malse; gemarineerd of naturel, kort bakken 

ca. 3 - 4 min. in de pan
100 gram 1,45

RUNDERGEHAKT

Van 100% rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug. 

Zonder kleurstof. De gehele week
500 gram 3,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 4 december t/m 10 december. Zetfouten voorbehouden.

Geldig van zondag 3 december t/m zaterdag 9 december

Campina
Boer en land
Bio melk, Bio Yoghurt,
Vanille vla
Per pak

1.25
Per pak een
pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

Rivella
Diverse varianten
2 fl essen

Bij 2 zakken een 
pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

2.50
2 fl essen

Bij 2 fl essen een
pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

2.50
2 zakken

Bilthoven�/�Donsvlinder 2 // Bilthoven // T: 030 2280605

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00 plus.nl

Lays Oven baked
Diverse smaken,
combineren
mogelijk
2 zakken

https://www.facebook.com/pg/plusbilthoven/posts/

Ga naar 
de link!

een bijdrage aan een 
hockey outfi t van € 100.-

Deel, Like en Win

Fanta
4-pack, original,
zero of Sprite
4 fl essen

Bij een 4-pack of 4 fl essen
een pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

6.99
4 fl essen

Out� ts Boots Accessories
Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk

tel. 0346-212279
www.botabootscompany.com/events

Decemberlooks

Blessed by
Comfort

Trui met
spannende achter-
zijde van € 119,95 

voor € 75,-

Sjaal van Passigatti 
met imitatie bont-
rand van €69,95 

voor € 35,-
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Succesvolle Meet & Greet 
bij Hotel de Biltsche Hoek

Eind november heeft een grootse Meet & Greet plaats gevonden bij het Van der Valk Hotel 
de Biltsche Hoek. Ruim 35 werkzoekenden kregen via Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn 

Heuvelrug (RSD) de kans om kennis te maken met deze werkgever. 

Wethouder Ebbe Rost van Ton-
ningen opende deze Meet & Greet 
waar niet het CV maar het gesprek 
voeren over werkkansen en werk-
zaamheden bij de Biltsche Hoek 
centraal stond: ‘Het is goed om te 

zien dat een Biltse topondernemer 
als Van der Valk Hotel zijn maat-
schappelijke en lokale verbonden-
heid toont en zich inzet voor deze 
gemotiveerde werkzoekenden’, al-
dus Rost van Tonningen, die hoopt 

dat meer Biltse bedrijven het voor-
beeld volgen.

Rondleiding
Met een rondleiding langs verschil-
lende bedrijfsonderdelen, laat di-

Waterleidingbreuk 
in Maartensdijk

Op donderdag 30 november om 06.00 uur kwam bij Waterleidingbe-
drijf Vitens de melding binnen dat er zich op het einde van de Berek-
lauw in Maartensdijk een enorme plas water aan het vormen was. Bij 
nader onderzoek bleek er een leidingbreuk te zijn ontstaan. 

Doordat de waterdruk was weggevallen waren alle huizen aan de Be-
reklauw verstoken van water. De reparatiewerkzaamheden werden door 
Vitens voortvarend aangepakt. Om 13.00 uur was de breuk hersteld en 
bleef het ongemak voor de bewoners aan de Bereklauw beperkt tot de 
ochtend. Diezelfde middag werd gestart met het herstellen van de be-
strating. [KD]

Reparatiewerkzaamheden aan de Bereklauw in Maartensdijk.

Dataplace ontvangt Bilts 
Duurzaamheidssymbool

Het in Groenekan gevestigde Dataplace ontving op dinsdag 28 november het 
Duurzaamheidssymbool van de gemeente De Bilt. Het bedrijf heeft veel aandacht voor 

duurzaamheid en heeft ingrijpende maatregelen voor energiebesparing getroffen. Daarmee 
levert Dataplace een goede bijdrage aan een energieneutraal De Bilt in 2030. 

Jan Bonke, site-manager van Da-
taplace, ontving het symbool 
uit handen van wethouder Anne 
Brommersma (Duurzaamheid) en 
in aanwezigheid van duurzaam-
heidsadviseur Rob Hosman van 
de Omgevingsdienst regio Utrecht 
(ODRU). ‘We zijn ontzettend trots 
om dit symbool als datacenter te 
mogen ontvangen. En blij dat de 
gemeente onze inspanningen om 
duurzaam te ondernemen op deze 
manier waardeert.’

Heel veel energie
Dataplace levert klanten een vei-
lig toegankelijke omgeving voor 
informatie, systemen en ICT-dien-
sten. En daar is heel veel energie 
voor nodig. Daarom streeft Da-
taplace naar een continue ver-
betering van de milieuprestaties 
en efficiëntie in het gebruik van 
grondstoffen en energie. Denk 
bijvoorbeeld aan gecontroleerde 
en innovatieve koeling van instal-
laties, duurzame dakbedekking en 

toepassing van 100% groene ener-
gie. Ook de bouw en de recente 
uitbreiding gebeurde met energie-
zuinige componenten. Het bedrijf 
neemt hiermee ook maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid.

Symbolisch
Het Biltse Duurzaamheidssym-
bool wordt ingezet bij projecten 
en activiteiten uit de gemeente 
De Bilt die bijdragen aan de doel-
stellingen uit het gemeentelijke 

recteur Klaas van der Valk zien, hoe 
het er op de werkvloer aan toe gaat. 
Uit eerste hand krijgen de deelne-
mers te horen naar welke mensen 
Hotel de Biltsche Hoek op zoek 
is en wat voor banen beschikbaar 
zijn. Via korte gesprekken verken-
nen de deelnemende kandidaten of 
zij de persoon zijn waar de organi-
satie naar op zoek is. Van der Valk 
is enthousiast over de deelnemers: 
‘De kandidaten maken een zeer po-
sitieve indruk. Ze zijn gemotiveerd, 
willen graag aan de slag. We heb-
ben meerdere geschikte kandidaten 
gesproken die we kansen kunnen 
bieden om aan de slag te gaan in 
de keuken, de bediening of schoon-
maak. Een Meet & Greet in deze 
vorm is dan ook zeker voor herha-
ling vatbaar’. Ook de deelnemende 
werkzoekenden zijn enthousiast: 
‘Je krijgt direct een indruk van een 
bedrijf, de werkzaamheden en van 
de sfeer aldaar. Solliciteer je van-
achter je pc op een vacature dan 
ben je vaak een van de vele geïnte-
resseerden. Dan moet jouw brief er 

maar net uitspringen. Een persoon-
lijk gesprekje op de werkplek werkt 
voor mij beter’, vertelt een van de 
deelnemers. 

Laagdrempelig en effectief
Betaald werk vinden is niet voor 
iedereen een gemakkelijke opgave. 
Voor mensen die al langere tijd geen 
werk hebben, is dat nog minder ge-
makkelijk. Steeds vaker organiseert 
de RSD daarom Meet & Greets tus-
sen werkgevers en werkzoekenden. 
RSD directeur David van Maanen: 
‘De ervaring leert dat deze infor-
mele manier van kennismaken als 
prettig wordt ervaren. Zowel door 
kandidaten als werkgevers. Vanuit 
ons Werkgeverservicepunt zoeken 
we daarom de aansluiting met lo-
kale ondernemers en werkgever-
snetwerken. Mede dankzij de en-
thousiaste inzet van een werkgever 
als De Biltsche Hoek kunnen we zo 
extra kansen creëren voor mensen 
die moeite hebben een plek op de 
arbeidsmarkt te bemachtigen’. 

(Josje Hoppenbrouwers)

Klaas van der Valk en General Manager Roel van Beekhoff geven een rondleiding door de keuken. 

duurzaamheidsprogramma en een 
energieneutraal De Bilt in 2030. 
Zowel kleine als grote duurzame 
en succesvolle initiatieven wor-
den regelmatig met het symbool 
beloond. Wethouder Anne Brom-
mersma vindt de toekenning meer 
dan terecht: ‘Het is altijd mooi om 
te zien hoe mensen binnen hun 
mogelijkheden duurzame ambities 
nastreven. 
Of het nu gaat om een boerderij, 
een eigen huis of zoals in dit ge-
val een datacenter. Na de partners 
van het Bilts Energie Akkoord is 
Dataplace het eerste bedrijf waar-
aan we het symbool toekennen. Ik 
hoop dat het andere bedrijven in-
spireert en stimuleert.’ 

Energiebesparing 
De uitreiking volgt kort op een 
laatste controle door de Om-
gevingsdienst Regio Utrecht 

(ODRU); een kennis- en experti-
secentrum van en voor gemeenten. 
Deze dienst adviseert de gemeente 
ten aanzien van duurzaamheids- 
en energievraagstukken. Ook sti-
muleert de ODRU bedrijven die 
aan energiebesparing moeten en 
kunnen doen via het project ‘Ener-
giebesparing en handhaving’. Dit 
project is mogelijk gemaakt door 
het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu en de Vereniging Neder-
landse Gemeenten (VNG).

Rob Hosman (ODRU): ‘Wij ne-
men zowel wettelijk verplichte als 
extra energiemaatregelen onder de 
loep. Daar adviseren we over. Het 
gaat in eerste instantie om die ken-
nisoverdracht. De ‘handhaving’ 
heeft vervolgens betrekking op de 
goede uitvoering van de energie-
maatregelen. En die uitvoering is 
bij Dataplace ruim op orde’.

V.l.n.r.: Jan Bonke (site manager Dataplace), Rob Hosman (duurzaamheidsadviseur ODRU) en Anne 
Brommersma (wethouder Duurzaamheid, gemeente De Bilt).
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De échte kerstboom is 

weer helemaal terug

Onze duurzaam gekweekte Nordmannbomen komen van 

bosbouwpercelen in het Sauerland. 

Elk gekapt perceel wordt onmiddellijk 

weer beplant met nieuwe bomen. 

Koop dus gerust een échte kerst-

boom, een echte Nordmann!!
Kom de mooiste uitkiezen
160 tot 180 cm hoog................ € 19,99

180 tot 220 cmhoog................ € 31,99

Kerstinkopen doen én 
een dagje uit als toetje

Dorresteinweg 72b Soest
035 - 6012883 - warmewittewinterweken.nl

of vaarderhoogt.nl - 7 DAGEN PER WEEK OPEN!!

Een dagje kerstinkopen doen bij de kerstshow van ‘t Vaarder-
hoogt én samen naar het winter-familie evenement de Warme 
Witte Winter Weken. U bent tot en met zaterdag 23 december 
a.s. ELKE DAG welkom, óók zondags

       Het regent ... ehh sneeuwt 
volop aanbiedingen bij onze 
kerstshow Kerstspiratie. Kom 
zelf maar kijken of zie  
warmewittewinterweken.nl

Kerstzang 2017
 

Op woensdag 20 december zal de kerstster opnieuw hangen boven de 
ingangsdeur van de Dorpskerk aan de Groenekanseweg in Groenekan. 

Ook dit jaar wordt de kerstzang versterkt met een kinderkoor, 
samengesteld uit leerlingen van de Nijepoortschool

onder de leiding van Frank Smit. 

Zang is het hoofdbestanddeel van de kerstzang en daarin zal ook de Koninklij-
ke Biltse Zangvereniging Zang Veredelt haar steentje bijdragen. Dit gemengd 
koor, bestaande uit zo’n 25 zangers, heeft in de vele jaren van haar bestaan 
dubbel en dwars bewezen dat het die naam eer aan doet. Verder zullen Klaas 
van Boggelen (orgel), Michiel Plomp (trompet) en Jan Hilbert (solozang) de 
ondersteuning zijn voor de samenzang. 

Het goede doel van de collecte past goed in het samen-delen; de opbrengst 
is bestemd voor een Kindertehuis in de Filipijnen. Bart van Empel, emeritus 
daklozenpastor van Utrecht verzorgt de overdenking en Jan Hilbert zal het 
kerstevangelie lezen. Na afloop zal er traditiegetrouw warme chocolademelk 
geschonken worden. De Dorpskerk is vanaf 19.00 uur open. 

(Cor van Doesburg)

Zang Veredelt tijdens een laatste concert begin november 2017.
[foto Reyn Schuurman]

Kerstbingo
Vrijdag 8 december om 19.30 uur is er weer Bingo bij WVT, Talinglaan 10 te 
Bilthoven. Voor 3,50 euro zijn er 5 rondes en in de pauze wordt er uiteraard 
weer een lekker hapje geserveerd. Er zijn leuke en gezellige kerstprijzen te 
winnen.

Kerstspel
‘De drie Engelen’

Zondag 24 december om 19.00 uur wordt in de St. Maartenskerk aan 
de Nachtegaallaan te Maartensdijk een Kerstspel opgevoerd met Maria, 

Jozef, Engelen, Herders en Herbergier maar ook het kindje Jezus en 
echte schapen zijn aanwezig.

Drie engelen worden door Gabriël naar de aarde gezonden om de geboorte 
van Jezus en de redding van de wereld aan iedereen te verkondigen. Bij de 
machthebbers en zakenlieden vinden ze echter weinig gehoor, bij de eenvou-
dige mensen (herders) des te meer. Maria en Jozef zijn onderweg met hun 
ezeltje en belanden in de stal, waar Jezus geboren wordt. Uiteindelijk komen 
de drie engelen met nog vele andere engelen en de goedwillende mensen ook 
in die stal aan.

Meedoen
Wie zelf een engel of herder wil zijn mag komen oefenen in de Kerk van Sint 
Maarten,  Nachtegaallaan 40 te Maartensdijk. Vrijdag 8 december worden de 
rollen verdeeld en geoefend wordt er op maandag 11 december en woensdag 
20 december; alle keren om 15.30 uur. Zondag 24 december is er om 11.00 
uur een generale repetitie. Aanmelden bij Miranda Mulder (mirandamuldr@
gmail.com of 06 30265476) of Anouk Oostveen (a.oostveendijkkamp@gmail.
com.

Champignons kweken in de kruipruimte
Vloerisolatie biedt uitkomst

“We doen het natuurlijk voor het klimaat maar ook om-
dat we vinden dat energiebesparende maatregelen bij 
goed onderhoud horen.” Aad en Teuni hebben door de 
loop van jaren steeds weer verbeteringen aangebracht. 
“We houden elkaar scherp en vragen ons steeds af wat 
we nog meer kunnen doen.”, aldus Aad. Eind 2014 lie-
ten ze een advies opstellen in het kader van de cam-
pagne ‘De Bilt bespaart energie’. Ze hadden natuurlijk 
al veel gedaan, waaronder modern dubbelglas, dakiso-
latie en zonnepanelen aanbrengen. Maar met vloer- en 
spouwmuurinstallatie konden ze nog aan de slag.

Puur comfortvergroting
“Oh meneer, die balken zijn helemaal beschimmeld.”, 
zo riep eens een CV-monteur vanuit de kruipruimte 
naar boven. Aad vertelt lachend: “Ik had er zo cham-

pignons in kunnen kweken.” Het was duidelijk dat de 
verwarming onder de stenen vloer ook de kruipruimte 
lekker warm stookte. Daar kwam een einde aan door 
het aanbrengen van isolerende dekens. De winter daar-
op werden ze verrast door een aangename warmte in 
hun huiskamer. Aad: “Puur comfortvergroting, eerder 
konden we de woonkamer nooit behaaglijk warm krij-
gen.”

Energielabel B
“Na de vloer- en spouwmuurisolatie hebben we een 
energielabel aangevraagd. Dat vonden we gewoon 
leuk om te doen.” Hij stuurde de rekeningen van alle 
maatregelen die waren uitgevoerd, naar een gecertifi-
ceerde adviseur waarna ze het label B certificaat ont-
vingen.” Voor zo’n oude tussenwoning, toch helemaal 
niet slecht.”, aldus een trotse Aad. Heeft hij nog een 
advies voor andere huiseigenaren? Aad: “Doe mee met 
acties. Laat het onderzoeken en laat je overtuigen van 
het nut van maatregelen!”

Meer ervaringsverhalen lezen?
Kijk op www.beng2030.nl bij ‘Uw huis, ervaringen’. 
BENG! is de duurzame energiecoöperatie van en voor 
inwoners van gemeente De Bilt. Word lid!

Aad: “Met deze zonnepanelen wekken we 1750 kilowatt op van 
de 2000 die we jaarlijks verbruiken (foto: Jenny Senhorst).”

Aad en Teuni wonen al 33 jaar met plezier in hun doorzonwoning uit 1958 in Bilthoven.
Sinds de winter van 2015/2016 is dat woongenot nog eens met sprongen toegenomen.

Hun woonkamer bleek ineens aangenaam warm na de vloerisolatie.

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl
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Schrijfmarathon Amnesty 
in Het Lichtruim

door Walter Eijndhoven

Op zaterdag 9 december organiseert Amnesty voor de vierde keer haar 24-uurs 
Schrijfmarathon op diverse locaties in Nederland. Ook burgemeester en wethouders van 

gemeente De Bilt doen mee aan de actie. Belangstellenden kunnen in Het Lichtruim in 
Bilthoven, tussen 10.00 uur en 14.00 uur, een brief schrijven aan één van de tien uitgekozen 

gevangenen die hulp hard kunnen gebruiken.

Elk jaar klimt Amnesty Internatio-
nal in de pen voor mensen die ge-
marteld worden om wat zij geloven, 
die gediscrimineerd worden om wie 
zij zijn, of zijn vastgezet, omdat zij 
voor hun mening uitkomen. ‘De 
Schrijfmarathon wordt dit jaar voor 
de vierde keer georganiseerd. Over 
de hele wereld schrijven mensen 
op 9 december, gedurende 24 uur, 
vanuit bibliotheken, buurthuizen, 
scholen, supermarkten, kerken of 
cafés een brief aan iemand om hen 
te laten weten dat aan hen wordt ge-
dacht en hen een hart onder de riem 
te steken’, vertelt bestuurslid Maria 
Hoogveld. Natuurlijk kunnen men-
sen niet zomaar naar iemand in een 
gevangenis schrijven. Er vindt wel 
een selectie plaats. Brieven zijn bij-
voorbeeld gericht aan de autoritei-
ten in het land van de mensen voor 
wie Amnesty actie voert. Aan deze 
regeringen wordt verzocht maatre-
gelen te nemen zoals de vrijlating 
van een gewetensgevangene of het 
stoppen van discriminatie. Ook 
worden kaarten en brieven gestuurd 
aan de slachtoffers van mensen-
rechtenschendingen. 

Bedreigd
Amnesty kiest zelf de mensen uit 
aan wie kan worden geschreven. 
Dit jaar zijn dat 10 gevangenen 
uit Bangladesh, China, Egypte, 
Finland, Honduras, Jamaica, Ma-
dagaskar, Palestina, Tsjaad en 
Turkije. Hoogveld: ‘Bij het lezen 
van een land als Finland zal me-
nigeen de wenkbrauwen fronsen. 
Finland?? Dat is toch een normaal 
land? Sakris Kupila, om wie het 
gaat, is transgender. Kupila werd 
als meisje geboren, maar voelde 
zich niet thuis in zijn lichaam. 
Nu wil Kupila als man worden 
erkend, maar daarvoor moet hij 
zich laten steriliseren en dat wil 
hij niet. Amnesty vindt dat hij niet 
mag worden gedwongen door de 
Finse overheid. Bovendien wordt 
hij steeds lastiggevallen, geïnti-
mideerd en bedreigd met geweld, 
omdat hij opkomt voor de rechten 
van transgenders. Dus iedereen 
die hem iets wil laten weten, kan 
hem in Het Lichtruim een brief 
sturen. Wij zorgen dat ie aankomt. 
Natuurlijk kunt u ook één van de 
andere negen gevangenen kiezen’. 

Inspiratie
Veel deelnemers hebben geen idee 
wat zij moeten schrijven naar ie-
mand die in nood verkeert. Maar 
daar hoeft de schrijver niet bang 
voor te zijn. ‘Wij zorgen voor 
achtergrondinformatie, voorbeeld-
brieven en voorbeeldgroeten voor 
solidariteitskaarten. Je kunt je 
hierdoor laten inspireren om zelf 
een brief samen te stellen, maar 
je kunt de voorbeeldbrieven ook 
overschrijven, vaak in het Engels 
of Spaans. Dat de tekst dan vaak 
hetzelfde is, vindt een gevangene 
niet erg, want elke brief is met de 
hand geschreven’, vertelt bestuurs-
lid Toon Gerritsen. Gerritsen: ‘On-
schuldige mensen en zij die onze 
hulp nodig hebben, bieden wij 
door onze actie ondersteuning. 
En wie weet komen zij dan eerder 
vrij. Daarom wil ik iedereen in ge-
meente De Bilt vragen om langs 
te komen in Het Lichtruim en een 
brief te schrijven naar iemand die 
onze hulp hard nodig heeft’. 

Brieven en kaarten kunnen op za-
terdag 9 december geschreven wor-

Vijf jaar Algemene Begraafplaats 
Maartensdijk 

door Marijke Drieenhuizen

De Algemene Begraafplaats aan de Dierenriem in Maartensdijk is al weer vijf jaar in gebruik. 
Destijds was al na de eerste week de eerste begrafenis. Inmiddels zijn er 22 graven uitgegeven, 2 

urnengraven en 4 urnen, die nu in de speciaal daarvoor bestemde urnenmuur zijn bijgezet. 

Dit lijkt niet veel maar hier hield 
men rekening mee. Er liggen im-
mers op ons omringende kerkho-
ven al veel familiegraven waar 
mensen in de toekomst bij begra-
ven willen worden. Het gebruik 
gaat dus volgens het bestuur van 
de Stichting Algemene Begraaf-
plaats Maartensdijk naar ver-
wachting. In 2014 is er zelfs een 
tweede deel aangelegd dat over-
genomen is van de Hersteld Her-
vormde Kerk van Maartensdijk. 
In 1967 werd wel een Rooms Ka-
tholieke kerk in Maartensdijk in 

gebruik genomen, maar het was 
al gauw duidelijk dat deze nieuwe 
kerk te weinig leden zou hebben 
om ook recht op een eigen katho-
lieke school of een begraafplaats 
te krijgen. 
De scholen in Maartensdijk ston-
den open voor katholieke leerlin-
gen, dus dat was geen probleem, 
maar het reglement van het be-
staande (Hervormde) kerkhof 
stond niet toe dat daar andere 
dan haar eigen tradities werden 
gebruikt. Dus bijvoorbeeld een 
pasto(o)r in ambtskleding tijdens 

een begrafenis en de bijbehorende 
rituelen, zoals de wijding van een 
graf konden toen niet plaatsvin-
den op dit kerkhof. 

Initiatief
Eigenlijk zijn jarenlang alle 
Rooms Katholieken dus buiten 
Maartensdijk begraven, ook al 
woonden zij er hun hele leven al. 
In 1995 zijn er echter door pastor 
Gerard de Wit besprekingen ge-
voerd met de wethouder van de 
toenmalige gemeente Maartens-
dijk. De Protestantse Gemeente 
Maartensdijk-Hollandsche Ra-
ding kon zich ook vinden in de 
wens om te komen tot een nieuw 
algemeen kerkhof en samen kon-
den zij het gemeentebestuur dui-
delijk maken dat er voor de vier 
dorpen van Maartensdijk behoefte 
bestaat aan een kerkhof met min-
der beperkingen, waarbij dan te-
vens ruimte gemaakt zou kunnen 
worden voor het plaatsen van as-
bussen. Bij de herindeling in 2002 
werd dit ook duidelijk gemaakt 
aan de gemeente De Bilt, maar 
toen werd ook duidelijk dat bei-
de kerken geen geld hadden om 
dit te verwezenlijken. Het moest 
dus geen kerkelijke begraafplaats 
worden. In 2005 is daarom een 
Stichting Algemene Begraafplaats 
Maartensdijk opgericht. Vijf jaar 
geleden is de begraafplaats voor 

alle Maartensdijkers in gebruik 
genomen. 

Maartensdijkers
Toen men begon met de plannen 
was Maartensdijk nog een zelfstan-
dige gemeente. De insteek van de 
initiatiefnemers is altijd geweest 
om een begraafplaats te realiseren 
voor inwoners van de gemeente 
Maartensdijk. Daarom staat in de 
voorwaarden dat alleen inwoners 
van Maartensdijk, Hollandsche 
Rading, Groenekan en Westbroek, 
of mensen die hier lang hebben ge-
woond en een binding hebben, in 
aanmerking komen om hier begra-
ven te worden zonder onderscheid 
van geloof of afkomst en met eigen 
tradities of rituelen. Ook als men 
pas na enige tijd een asbus wil la-
ten plaatsen is daartoe alle gelegen-
heid. In het voorjaar 2018 zal het 
urnengedeelte een verdere aankle-
ding krijgen.

Voorkoopgraven
Toen de begraafplaats vijf jaar ge-
leden in gebruik werd genomen 

was het nog kaal, inmiddels heeft 
het door de plaatsing van boom-
pjes en struiken een vriendelijke 
uitstraling. De toewijzing van gra-
ven gebeurt volgens een vast pa-
troon. 

Het is niet mogelijk hiervan af te 
wijken. Wel kan een beperkt aantal 
graven eerder worden aangekocht. 
Die graven liggen aan de rand van 
de begraafplaats links en rechts 
van het beeld. In totaal gaat het 
daarbij om 17 graven, waarvan er 
al 4 zijn vergeven. 

Meer informatie
Voor het regelen van een begrafe-
nis of het plaatsen van een urn kan 
men naar eigen keuze een begra-
fenisondernemer inschakelen. Op 
de website: www.begraafplaats-
maartensdijk.nl is meer informatie 
te vinden over het reglement en de 
tarieven. Suzan Jongerius beant-
woordt verder graag alle mogelij-
ke vragen telefonisch via 0346 563 
984 of via de mail: contact-adres@
begraafplaatsmaartensdijk.nl). 

Eens gezegd,
blijft gezegd 

Op donderdag 30 november kreeg burgemeester Sjoerd Potters op zijn 
kamer het eerste exemplaar van het derde citatenboek van Karel Bee-
semer uitgereikt. [GG]

Maria Hoogveld (l) en Toon Gerritsen (r) roepen iedereen op om te komen 
schrijven. 

den, van 10.00 tot 14.00 uur, in de 
bibliotheek van Het Lichtruim, Pla-
netenbaan 1. Iedereen is van harte 

welkom. Meer informatie over de 
tien uitgekozenen kunt u vinden op: 
www.schrijfmarathon.amnesty.nl 

Suzan Jongerius weet wat er allemaal mogelijk is op de Algemene 
Begraafplaats Maartensdijk en Johan van Stralen is secretaris van deze 
stichting.
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PLUS Bilthoven
Ondernemer 
van het jaar!

Wij vieren het feestje samen met u, 
dus iets lekkers bij de ko�  e of 
een wijntje voor wie dat wil!

Stoney Creek
Chardonnay, Shiraz 
of Rosé

2 fl essen à 75 cl 
PLUS 
Appeltaartje
Per stuk

4.29

2.49 5.99

van het jaar!
Ondernemer van het jaar worden 
dat doe je met elkaar!
Ondernemer van het jaar worden dat doe je 
met elkaar! Dank aan onze medewerkers voor 
de inzet en betrokkenheid en dank aan alle 
klanten die ons hebben genomineerd! 
Complimenten aan de organisatoren 
van deze verkiezingen; 
Lions De Bilt/Bilthoven 
en de gemeente De Bilt. 
En dank aan alle 
vrijwilligers en aan 
de BCB!

Met vriendelijke groet, 
PLUS Bilthoven, 
Gert Smit

Wij vieren het feestje samen met u, 

klanten die ons hebben genomineerd! klanten die ons hebben genomineerd! 
Complimenten aan de organisatoren 

Lions De Bilt/Bilthoven 
en de gemeente De Bilt. 

Wij vieren het feestje samen met u, 

klanten die ons hebben genomineerd! klanten die ons hebben genomineerd! 
Complimenten aan de organisatoren Complimenten aan de organisatoren 

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00

Bilthoven�/�Donsvlinder 2 // Bilthoven // T: 030 2280605
Bilthoven�/�Donsvlinder 2 // Bilthoven // T: 030 2280605
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Aan de slag voor 
Verkeersveiligheid Westbroek

door Henk van de Bunt

In de raadscommissievergadering van 11 mei 2017 van de Commissie voor Openbare Ruimte 
was een brief van de Werkgroep Veiligheid Dr. Welfferweg over het sluipverkeer in Westbroek 
aan de orde. Bij de behandeling is door het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd 

om ruimte, teneinde met de inwoners tot een oplossing te komen 
en eventuele nadere maatregelen te treffen.

In dat verband is er een bijeenkomst 
over het thema verkeersveiligheid 
georganiseerd voor de inwoners van 
Westbroek. Tijdens de bijeenkomst 
is een werkgroep geformeerd met 
inwoners, ondernemers en een ver-
tegenwoordiging van het Dorpsbe-
raad Westbroek. Deze Werkgroep 
Verkeersveiligheid Westbroek heeft 
een advies opgesteld en op 27 okto-
ber 2017 overhandigd aan het Col-
lege. Volgens het advies heeft het 
invoeren van een camerasysteem 
voor handhaving van de gesloten-
verklaring voor het sluipverkeer, de 
hoogste prioriteit, ook omdat is ge-
bleken dat de buitengewoon opspo-
ringsambtenaren (BOA’s) rijdend 
verkeer niet mogen staande houden 
om te vragen naar de ontheffing.

Slag
Burgemeester en Wethouders heb-
ben besloten om met de aanbeve-
lingen uit het adviesrapport aan de 
slag te gaan en zullen samen met 
een afvaardiging van de werkgroep 
de mogelijkheden nagaan om te ko-
men tot een camerasysteem. Voor 
de invoering van een camerasys-
teem voor handhavingsdoeleinden 
is onder meer de formele toestem-
ming nodig van het Openbaar Mi-
nisterie. Zodra deze er is zal over 
de plaatsing van het camerasys-
teem een nadere afweging worden 
gemaakt.

Spitsuren
Het verkeersbesluit van het Col-
lege van Burgemeester en Wet-
houders van de gemeente De Bilt 
tot het in de spitsuren afsluiten 
van de Korssesteeg in Westbroek 
voor gemotoriseerd verkeer da-
teert van 22 juli 2008. Doel van 
dat besluit was het terugdringen 
van het sluipverkeer door de kern 
Westbroek ter verbetering van de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid 
ter plaatse. 
Over de uitvoering van het ver-
keersbesluit heeft het College de 
gemeenteraad sindsdien bij di-
verse gelegenheden geïnformeerd. 

Uit een evaluatie in 2010 blijkt 
dat het sluipverkeer weliswaar is 
afgenomen maar dat de verkeers-
veiligheid op de Kerkdijk, de Dr. 
Welfferweg en de Achterwete-
ringseweg nog niet structureel 
beter wordt ervaren. Het College 
heeft vervolgens de mogelijkhe-
den van effectievere handhaving 
van het verkeersbesluit onder-
zocht. Conclusie uit het onder-
zoek toentertijd is dat een came-
rasysteem het grootste rendement 
oplevert. De bewoners van West-
broek hebben de resultaten van 
het toenmalige onderzoek positief 
ontvangen.

Lezersactie 
vakantiebeurs

Van 10 tot en met 14 januari 2018 barst in de Jaarbeurs in 
Utrecht het grootste vakantie-evenement van Europa 

weer los; de Vakantiebeurs. 

Vijf dagen lang kunnen vakantiegangers zich laten inspireren door reis-
aanbieders uit de hele wereld. Daarnaast zijn er verrassende workshops 
en heel veel interessante aanbiedingen. Locals zijn op de beurs aanwe-
zig om antwoord te geven op de meest uiteenlopende vragen. Nieuw 
dit jaar: Night at the Vakantiebeurs. De complete beurs met alle stands 
zal zaterdag geopend zijn tot 20.00 uur, daarna kan men tot 22.00 uur 
in de nieuwe Experience Hal terecht om in vakantiesferen te genieten 
van live entertainment, een hippiemarkt en culinaire versnaperingen en 
tropische drankjes. 

Gluren bij de Buren gaat 
tienjarig bestaan vieren

door Guus Geebel

Hoewel de winter nog moet beginnen is een werkgroep vanuit de Stichting Kunst en Cultuur De 
Bilt (SKC) al begonnen met de voorbereiding van het evenement Gluren bij de Buren, dat op 
zaterdag 17 en zondag 18 maart plaatsvindt. Het wordt de tiende editie van dit laagdrempelig 

liefhebbersfestival op huiskamerniveau en krijgt daarom een extra feestelijk tintje.

Bij Gluren bij de Buren stellen par-
ticulieren in hun woning belange-
loos ruimte beschikbaar voor het 
maken van muziek, theater, caba-

ret, exposeren van beeldende kunst 
en verhalen vertellen. Amateur 
artiesten, kunstenaars en musici 
krijgen in die huizen een podium 

aangeboden en zorgen voor een 
gevarieerd programma. Gluren bij 
de Buren is een initiatief vanuit de 
SKC en wordt georganiseerd door 

Voor de lezers van De Vierklank is een aantal kaarten beschikbaar. 
Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar info@
vierklank.nl o.v.v. lezersactie vakantiebeurs.

Afsluiting van de Korssesteeg tijdens de spitsuren moet verkeersveiligheid 
verbeteren.

een werkgroep bestaande uit Els 
Bonten, Inge Fuijkschot, Esther 
van Keulen, Carin de Kok en Yvon 
Müller. Het evenement wordt gefi-
nancierd door de SKC en een bij-
drage van bezoekers. In alle deel-
nemende huizen kunnen gasten een 
vrijwillige bijdrage doneren. 

Jubileum
Voor deze jubileumeditie is de 
werkgroep nog op zoek naar men-
sen die hun huis voor het evene-
ment open willen stellen. ‘Deelne-
mers van vorige edities hebben we 
inmiddels aangeschreven, maar we 
willen er ook graag nieuwe mensen 
bij hebben. 
We zoeken nog speciaal naar mu-
sici die met klassieke muziek wil-
len optreden. Het streven is tien 
optredens per dag in te vullen, dat 
past mooi bij het jubileum. Om 
voor een optreden in aanmerking 

te komen kunnen gegadigden zich 
nu al inschrijven via e-mail glu-
renbijdeburendebilt@gmail.com. 
Op de website www.skc-debilt.nl 
staat ook informatie over het eve-
nement’, vertelt Inge Fuijkschot.

Organisatie
Voorafgaand aan Gluren bij de 
Buren wordt op vrijdag 16 maart 
vanwege het tienjarig jubileum een 
feestelijke opening georganiseerd. 
Alle betrokkenen bij het evene-
ment worden daarvoor uitgeno-
digd, dus zowel huizenbezitters als 
artiesten, die als een soort prevue 
korte optredens zullen verzorgen. 
Er wordt nog gezocht naar een pas-
sende locatie voor deze opening. 
Optredens op 17 en 18 maart du-
ren maximaal 30 minuten en vin-
den plaats op 14.00, 15.00 en 16.00 
uur. Dan wordt in elk huis telkens 
hetzelfde programma uitgevoerd.Drie leden van de voorbereidingswerkgroep v.l.n.r. Els Bonten, Esther van Keulen en Inge Fuijkschot.

Pieten vergeten 
strooivergunning

Vrijdag 1 december werden de kinderen van de Groen van Prinsterer-
school (De Bilt) verrast door twee Pieten. Spontaan begonnen de Pieten 
met het strooien van pepernoten en vertelden zij, dat ze dinsdag 5 de-
cember op bezoek zouden komen met Sinterklaas.

Maar toen kwam burgemeester Sjoerd Potters ineens het plein op wan-
delen. De Pieten mochten helemaal niet strooien. In elke klas vertelde 
de burgemeester, dat de Pieten waren vergeten een vergunning aan te 
vragen voor het strooien. Het is ontzettend spannend of dit voor 5 de-
cember nog goed zou komen. Gelukkig is dit inmiddels gelukt en is er 
op de Groen van Prinsterer-school alsnog een gezellig feest gevierd.
(Eline Polman)

Burgemeester Sjoerd Potters regelt een strooivergunning voor de Pieten.
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Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

Onvergetelijk Leven BV
Utrechtseweg 273
1213 TR  HILVERSUM
0348 34 21 23
info@onvergetelijkleven.nl
www.onvergetelijkleven.nl

Bent u die betrokken
vrijwilliger die onze 
cliënt begeleidt van 

Bilthoven naar 
Loosdrecht?

Onvergetelijk Leven biedt zelfstandig wonende senioren 
met beginnende dementie persoonlijke en zinvolle 
dagbesteding op 3 unieke locaties. 
Volgens een persoonlijk begeleidingsplan verzorgen wij 
een nuttigeen gevarieerde dag voor onze deelnemers. 
Deelnemers kunnen rekenen op voldoende beweging, 
geheugentraining, warm eten, sociale contacten en 
rust. 

Voor een in Bilthoven wonende cliënt zoeken wij een 
rustige, vriendelijke vrijwilliger die 1 of meer keer per 
week met de eigen auto van Bilthoven naar onze 
locatie in Loosdrecht rijdt om daar rond half 10 de 
cliënt af te zetten. U blijft een kop koffie drinken en 
vertrekt vervolgens weer. In de middag komt u de cliënt 
weer ophalen om hem naar huis te begeleiden.

Onderweg bent u een steun en toeverlaat. U bent een 
mensen-mens met veel verantwoording. Bij gelegen-
heid vragen wij u om mee te gaan als we een uitstapje 
hebben. Te denken valt aan een bezoek aan een 
museum, tuincentrum of een tocht met een aantal 
deelnemers op onze boot.

Wie zoeken wij?
U bent een mensen-mens en beschikt over

• Rijbewijs B en een eigen auto;
• Veel rij-ervaring, u voelt zich vertrouwd op de 

weg en met passagiers;
• Goede communicatieve vaardigheden, want 

tijdens de ritten bent u het aanspreekpunt;
• Een sterke affiniteit met onze doelgroep.

Wij bieden u ‘n mooie reis- en onkosten vergoeding en 
een fantastische en verantwoordelijke vrijwillige taak.

Meer weten?
Bel met Niek Visscher op 0348-342123
Of mail naar info@onvergetelijkleven.nl

P E R S O O N L I J K E
 E N  Z I N VO L L E 

DAG B E S T E D I NG  O P 
3  U N I E K E  L O C AT I E S

Locatie Voldoening,
Kamerik

Locatie ‘t Scheepsruim,

Loosdrecht

Locatie AllerTijden,
Kamerik

Toekomst Schapenweide, Bilthoven
Inloopbijeenkomst 12 december tussen 20.00 en 22.00 uur

Het college van de gemeente De Bilt heeft een plan van aanpak vastgesteld voor 
het maken van een visie op de toekomstige ontwikkeling van de Schapenweide in 
Bilthoven. Deze visie noemen wij straks het ontwikkelperspectief Schapenweide. 
Onderdeel van deze aanpak is dat wij inwoners, organisaties en bedrijven van de 
gemeente willen betrekken bij de visievorming rond het gebied. Graag nodigen wij 
u dan ook uit voor een openbare inloopbijeenkomst over dit onderwerp. U bent 
van harte welkom op 12 december tussen 20.00 en 22.00 uur in de Oude
Raadzaal van het gemeentehuis.

In gesprek met u tijdens inloopbijeenkomst
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente gaan op 12 december graag met 
u in gesprek over kwaliteitsaspecten om te komen tot de kaders voor de invulling 
van het gebied. Met behulp van beelden informatiemateriaal kunnen allerlei thema’s 
aan bod komen; bijvoorbeeld de kwaliteiten van het gebied, wat de toekomstige 
ontwikkeling kan betekenen voor de leefbaarheid in de bestaande woonomgeving, 
het groene karakter van de locatie, etc. Natuurlijk willen we graag uw reacties
horen of lezen, ook na afl oop van de inloopbijeenkomst. U heeft de gelegenheid 
tot en met 19 december uw reacties aan ons door te geven. U kunt uw
schriftelijke reacties per mail richten aan Tanja Vonsee (t.vonsee@debilt.nl).
De ontvangen reacties worden door ons gebundeld. In het nieuwe jaar plannen we 
een vervolgbijeenkomst. Wij informeren u dan over de opbrengst van de bijeen-
komst van 12 december. Ook lichten wij toe welke onderwerpen al dan niet een 
plek hebben gekregen in het concept ontwikkelperspectief. Daarna is het aan het 
college een besluit te nemen over de voorkeursvariant voor het concept
ontwikkelperspectief. 

Achtergrondinformatie
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is eigenaar van het terrein. Het bedrijf overweegt 
de Schapenweide te verkopen en een ontwikkelaar voor het gebied te zoeken.
Het RVB heeft de gemeente De Bilt gevraagd een visie op te stellen. Hierin is 
uitgewerkt met welke gemeentelijke uitgangspunten en randvoorwaarden de
toekomstige ontwikkelaar rekening moet houden. Voor de toekomstige
ontwikkeling van de Schapenweide worden drie scenario’s uitgewerkt:
hoogwaardige bedrijvigheid gericht op Life Sciences, woningbouw met een passend 
percentage sociale- en middeldure huurwoningen of een combinatie van Life 
Sciences-bedrijven en woningbouw. Het college wil in de eerste helft van 2018 een 
voorkeursvariant van een van deze drie scenario’s voorleggen aan de
gemeenteraad. Het is uiteindelijk aan de raad de visie (het ontwikkelperspectief) 
voor de Schapenweide vast te stellen; als beleid voor de toekomstige ontwikkeling 
van het gebied. 

De Schapenweide is een agrarisch gebied van ongeveer 12 hectare. Het gebied 
wordt begrensd door de 1e Brandenburgerweg, Antonie van Leeuwenhoeklaan, 
Soestdijkseweg Zuid en de Groenekanseweg. De toekomst van de Schapenweide 
is al langer onderwerp van gesprek. In de ‘Structuurvisie Gemeente De Bilt 2030’ 
uit 2010 schetst de gemeenteraad een toekomst als hoogwaardig sciencepark voor 
kennis en onderzoek en een uitbreidingsmogelijkheid voor het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2016 heeft de gemeenteraad het college
gevraagd te onderzoeken of er ook betaalbare woningen kunnen worden ge-
bouwd. De uiteindelijke invulling vraagt dus een zorgvuldige afweging vooraf. 

Aanmelden voor inloopbijeenkomst.
Wij ontmoeten u graag op 12 december tussen 20.00 
en 22.00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeente-
huis. In verband met de organisatie van de bijeenkomst 
stellen wij het op prijs als u zich aanmeldt. Dat kan 
door een mailtje te sturen naar t.vonsee@debilt.nl

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 16 december is er weer een Wereldwin-
kelstand in Dijckstate aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. Alles fair-
trade ingekocht, dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ontwikkelingslanden.

Snowman in Tienhoven

Op 16 december wordt de kerstfilm ‘De Snow-
man’ in het oude kerkje van Tienhoven op groot 
scherm getoond en de muziek wordt door een 
35-koppig symfonieorkest live meegespeeld. De 
voorstellingen duren 35 minuten en zijn om 11.00 
en 13.00 uur. Geschikt voor kinderen tussen 4 en 
12 jaar, maar natuurlijk zijn alle kinderen, ouders 
en grootouders welkom. Deze speciale voorstel-
ling wordt georganiseerd door de stichting ‘Con-
cert in Tienhoven’. Kaarten via: www.concerttien-
hoven.nl of info@concerttienhoven.nl

Klaverjassen bij SVM

Op de vrijdagen 15 en 29 december kunt u weer 
klaverjassen bij SVM. In de kantine van deze 
sportvereniging aan de Dierenriem in Maartens-
dijk bent u van harte welkom. Het klaverjassen 
begint om 20.00 uur en meedoen kost 3 euro. Er is 
ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen. 
Voor aanmelden: 0346 212366 of 06 51832063

Wintermarkt in Kerstsfeer

Op vrijdag 15 december is er in het Oude Hart van 
De Bilt een Wintermarkt: rondom de Dorpskerk 
zullen tussen 16.00 uur en 22.00 uur in kerstsfeer 
verlichte kramen staan. De feestelijke verlichting 
van de kramen speelt een belangrijke rol. Met 
muziek van DJ Michel wordt het vast gezellig.

Lokale Dorpsmarkt

Stichting Bilts(h)eerlijk organiseert op vrijdag 15 
december haar eerste duurzame markt, waar lokale 
producenten hun (biologische) producten zullen 
tonen en verkopen, artikelen van (afval)hout, kaar-
sen en speciaal voor in december cadeautjes en 
kerstbomen. Verder info over Bilts(h)eerlijk, tui-
nieren met kinderen en nog veel meer. Van 16.00 
- 20.00 uur op het pleintje aan de Dorpsstraat in 
De Bilt (nabij nr. 41). I.v.m. beperkte parkeerge-
legenheid kunt u het beste op de fiets komen of 
parkeren bij het tuincentrum aan de overzijde van 
de Utrechtseweg.

Geen Cliëntenraadspreekuur

De spreekuren van de Cliëntenraad De Bilt van 19 
december 2017 en 2 januari 2018 gaan niet door. 
Het eerstvolgende spreekuur is op dinsdag 16 
januari 2018 van 10.00 tot 11.00 uur bij Mens De 
Bilt in het Wijkrestaurant Bij de Tijd. 
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Verbreding A27 vanuit de lucht 
door Henk van de Bunt

De werkzaamheden om de A27 van 2x2 naar 2x3 banen te verbreden zijn volop bezig. Met 
een prachtige serie foto’s van eind oktober neemt RWS de Vierklanklezer mee in vogelvlucht 
over het circa 23,5 km lange traject tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en aansluiting 
Bunschoten-Spakenburg; wij beperken ons tot net voorbij de provinciegrens tussen Utrecht 
en Noord Holland. Eind 2018 is de verbreding klaar. Het verkeer kan dan sneller doorrijden 
en de regio Utrecht en Amersfoort beter bereiken. De prachtige foto’s vragen om veel ruimte, 

vandaar zullen we de komende weken steeds een aantal plaatsen.

De aansluiting Bilthoven wordt 
aangepast, omdat het geactuali-
seerde verkeersmodel aantoont dat 
er knelpunten gaan ontstaan. Deze 
knelpunten worden opgelost door 
de huidige ovonde (ovale rotonde) 

te vervangen door een kruispunt 
met een verkeersinstallatie. Hier-
mee is het verkeer beter te monito-
ren en te regelen. De doorgaande 
route voor wandelaars en fietsers 
wordt verplaatst van de zuidzijde 

naar de noordzijde. Voor wande-
laars blijft een voetgangersver-
binding met een trappetje naar de 
bushalte aan de zuidzijde bestaan. 
Ook komen er dassentunnels, die 
onder de A27 door lopen.

RWS laat inwoners van 
Hollandsche Rading iets horen

door Henk van de Bunt

Vorige week schreef De Vierklank over de problematiek van de (aanstaande) overlast van de 
A27 bij de inmiddels al ver gerealiseerde uitbreiding van deze al weer 45 jaar oude ‘snelweg’. 

Uitvoering van de plannen met de weg van Rijkswaterstaat, die bewoners, wonend langs de weg 
en vooral die van Hollandsche Rading opnieuw tot in de vezels heeft gemotiveerd. 

Woordvoerders Henk van Gend 
en Rob Klaassen uitten toen zware 
kritiek op het feit dat het nieuwe 
geluidscherm aan de oostzijde van 
de A27 in Hollandsche Rading een 
reflecterend scherm wordt en dat de 
achterkant van dit scherm, dus aan 
de bewonerszijde niet reflecterend 
wordt uitgevoerd. Het verweer van 
Rijkswaterstaat is, dat dit scherm 
onder een hoek van 20 graden ach-
ter-overhellend wordt uitgevoerd 
en dat zo de reflectie van het geluid 
naar boven wordt geleid. 

Volgens Van Gend en Klaassen zal 
dat gaan leiden tot extra geluidhin-
der, omdat wanneer het geluid naar 
boven wordt geleid dit, al naar ge-
lang temperatuur en windrichting, 
hoe dan ook bij de omwonenden 
terecht komt. Een goed niet-reflec-
terend scherm neemt circa 80% van 
de geluidsenergie weg en zet dit 
om in warmte. Het is daarom het 
meest effectief om die energie van 

het geluid te laten verdwijnen. Bei-
den pleiten er daarom voor om het 
scherm om te draaien, zodat aan de 
wegkant het niet-reflecterend deel 
van het scherm komt.

Duidelijkheid
RWS omschrijft het scherm als 
volgt: ‘De lengte van het nieuwe 
geluidscherm Hollandsche Rading 
Oost is 1.100 meter lang. Over 
een lengte van 1.000 meter is het 
scherm straks zes meter hoog. De 
laatste 100 meter, ten noorden van 
het viaduct Vuurse Dreef krijgt een 
hoogte van vijf meter. Het scherm 
wordt tweezijdig begroeid en ab-
sorberend uitgevoerd. De onderste 
vier meter van het geluidscherm 
is dicht uitgevoerd en de bovenste 
twee meter transparant’. Rob en 
Henk gaven toen aan: ‘Wij willen 
dat Rijkswaterstaat op zeer korte 
termijn naar Hollandsche Rading 
komt en hier tekst en uitleg geeft 
over wat zij precies willen en wat 

zij voor hebben om geen niet-re-
flecterend scherm aan de weg-kant 
van de oostzijde van de A27 te 
plaatsen. Er is grote behoefte aan 
duidelijke, eerlijke informatie’. 

Reactie
De Vierklank ontving te laat voor 
vermelding in de krant van vorige 
week de reactie van omgevingsma-
nager RWS Rudy Klunder: ‘Rijks-
waterstaat gaat in gesprek met de 
heren in Hollandsche Rading over 
dit thema. Het thema geluid blijft 
een terugkerend lastig onderwerp.
Rijkswaterstaat heeft dit specifieke 
punt in aanloop naar het Tracébe-
sluit laten onderzoeken door TNO. 
TNO heeft geconcludeerd, dat door 
de reflecterende schermen hellend 
achterover te zetten wordt voldaan 
aan de geluidsbelastingen in het 
Tracébesluit. In het besluit is dit 
als volgt kenbaar gemaakt: ‘Alle 
nieuwe schermen of te vervangen 
schermen worden aan de rijksweg-

zijde absorberend uitgevoerd. Dit 
wordt bereikt door de schermen on-
der een hoek van 20 graden achter-
over te zetten’ (pagina 12 Tracébe-
sluit). Dit is in combinatie met het 
aanbrengen van dubbellaags ZOAB 
op de weg’.

Naschrift
Op het bericht van Rijkswaterstaat 
geven Henk van Gend en Rob 
Klaassen een korte reactie.
1. Er is inmiddels een gesprek 

gepland met Rijkswaterstaat op 
dinsdag 19 december. 
Na lezing van het bericht van 

Rijkswaterstaat blijven onze 
bezwaren onverminderd van 
kracht: bijvoorbeeld het be-
noemen van  een reflecterend 
scherm aan de oostkant van de 
A27 in Hollandsche Rading, dat 
onder een hoek van 20 graden 
wordt geplaatst, als een absor-
berend uitgevoerd scherm. 
Deze en andere de geluidhinder 
in Hollandsche Rading betref-
fende zaken zullen de 19e de-
cember aan de orde komen. Wij 
zijn voornemens om na afloop 
van dit overleg een uitgebreid 
persbericht te maken.

Henk van Gend en Rob Klaassen aan het einde van de tuin van een perceel 
aan de westzijde van de Spoorlaan. Het geluidsscherm aan de oostzijde 
van de A27 zal verplaatst worden tot het piketpaaltje. Over de stand van 
het nieuwe scherm is het dispuut ontstaan. (Niet versneden)
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Zoekt nieuwe medewerkers

Wij willen ons team graag aanvullen met:

Medewerker verslijn (brood, vleeswaren, slagerij, kaas)
- 20 tot 32 uur per week, � exibel inzetbaar van maandag t/m zaterdag
- bereiden, vullen en bestellen van producten
- helpen van klanten

Wij bieden een marktconform salaris, ruime opleidings- en doorgroeimogelijkheden en 
een uitstekende collegiale sfeer. Bij interesse ontvangen wij graag een brief met c.v., deze 
mag u persoonlijk in de winkel afgeven of mailen naar MAM@jumbo.com.

Ook zijn wij op zoek naar mensen die naast hun opleiding een aantal uren willen 
werken in de avonduren of op zaterdag, voor de afdelingen:

Brood / vleeswaren
- Beschikbaar in de avonduren door de week tussen
 17 en 21 uur en/of � exibel inzetbaar op zaterdag
- Minimaal 16 jaar

Kassamedewerker
- Beschikbaar in de avonduren door de week tussen
 17 en 21 uur en/of � exibel inzetbaar op zaterdag
- Minimaal 16 jaar

DKW en zuivel
- 12 tot 32 uur per week
- Vullen van de vakken overdag/avond
- Minimaal 15 jaar

Ben je geïnteresseerd?
Kom dan bij ons langs en vraag bij de servicebalie om een sollicitatieformulier.
Als jij degene bent die wij zoeken, zullen wij zo snel mogelijk contact met je opnemen 
voor een gesprek.

Samen met alle collega’s, doen wij ons uiterste best
om iedere klant naar alle tevredenheid te helpen.

Sint in De Kroeg

Sint kwam vrijdag met veel Pieten naar De Kroeg. Eén groot feest volgde voor 
de ruim 40 deelnemers met zingen, dansen, cadeaus, polonaise en gewoon 
lekker zitten rond de Sint. De volgde Kroeg is de Nieuwjaarskroeg op vrijdag 
5 januari, aanvang 19.15 uur in Restaurant Bij de Tijd in De Bilt. [MD]

Piet bezoekt Jumbo
Piet was zaterdag 2 december op bezoek bij Jumbo Jelle Farenhorst in Maar-
tensdijk. Er waren cadeaus meegenomen voor de prijswinnaars van de kleur-
wedstrijd. 

De gelukkige winnaars waren Bart Nokkert, Anne Lynn van de Berg, Sarah 
Koeman en Fabian Bloemers (afwezig). [foto Henk van de Bunt]

Gezichtsbehandeling
Om de huid te laten stralen maken wij gebruik van dieptereinigingen en chemische 
peelings. Eerst worden de poriën uitgereinigd en daarna wordt er een peeling aan-
gebracht. De oude huidcellen zijn verwijderd en de peeling zorgt voor de aanmaak 
van nieuwe huidcellen. Hierdoor ziet uw huid er niet alleen frisser uit, het werkt ook 
preventief tegen huidveroudering door de vernieuwing van huidcellen.
 
Laserbehandeling
Met laser ontstaat er een mogelijkheid om effectief in een diepere huidlaag te 
behandelen. Door middel van een speciale golfl engte wordt er één specifi ek doel in 
de huid bereikt, zoals haarzakjes, bloedvaatjes of pigment. Hierbij wordt de
omringende huid niet beschadigd. Tussen de laserbehandelingen zit een interval 
van 4 tot 6 weken.
 
Onze laserbehandelingen: 
* (Acne)littekens laserbehandeling
* Beenvaatjes laserbehandeling
* Couperose laserbehandeling
* Huidverjonging laserbehandeling (fractioneel en co2) 
* IPL Roodheid laserbehandeling

* Laserontharen gezicht/lichaam
* Pigmentvlekken laserbehandeling
* Ouderdomswratjes laserbehandeling
* Hand- en voetwratten laserbehandeling
* Tatoeage verwijdering
* Schimmelnagels laserbehandeling
 
Vergoeding zorgverzekeraar
Het verschilt per zorgverzekeraar of zij laserbehandelingen vergoeden.
Vaak worden acnebehandelingen, overbeharing en huidverkleuringen in het gezicht 
in de aanvullende polis geheel of gedeeltelijk vergoed. Medi Skin Care is
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en het 
Kwaliteitsregister Paramedici (BIG).
 
Afspraak maken
Onze huidtherapeuten maken graag een afspraak met u voor een gratis
intakegesprek of huidanalyse om de mogelijkheden te bespreken.
Vragen? Bel ons via 030 - 2203600 of stuur een app naar 06 - 20799825
Mailen kan naar info@mediskincare.nl of stap gerust bij ons binnen:
Huidcentrum De Bilt – Medi Skin Care, Hessenweg 192, 3731JN De Bilt. 

Cadeautip voor de kerst: een laserbehandeling
Heeft u nog cadeau inspiratie nodig voor de feestdagen? Denk eens aan een laser- of gezichtsbehandeling.

Bij Huidcentrum De Bilt geven onze HBO-gediplomeerde huidtherapeuten uw huid een echte oppepper voor (of na) de feestdagen.

030 - 2203600

06 - 20799825
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Ouders Lokaal officieel van start
door Walter Eijndhoven

Donderdag 29 november opende wethouder Anne Brommersma onder toeziend oog van 250 
belangstellenden officieel het platform Ouders Lokaal in H.F. Witte Centrum in De Bilt.

Het platform heeft als doel ouders met elkaar in contact te brengen om samen over
opvoeding te praten, elkaars ervaringen te delen en zo van elkaar te leren.

Tevens hoopt Ouders Lokaal, door 
ouders met elkaar te verbinden, op 
het ontstaan van leuke initiatieven 
binnen gemeente De Bilt. Na de ge-
meenten De Ronde Venen, Stichtse 
Vecht en Montfoort is De Bilt de 
vierde gemeente die is aangesloten 
op dit platform.

Uitleg
Anne Brommersma beet het spits af 
met een uitleg over de inhoud van 
Ouders Lokaal en hoopt dat vele ou-
ders zich aanmelden bij dit platform. 
Niet alleen om ervaringen met elkaar 
te delen, maar ook om initiatieven 
te ontplooien binnen de gemeente. 
‘Veel ouders hebben moeite met het 
opvoeden van hun kinderen en vra-
gen zich vaak af of zij hun kinderen 
wel goed opvoeden’, vertelt Brom-
mersma. ‘Meestal is de relatie tussen 
ouders en kinderen prima, maar niet 
altijd. Wat te doen met jongere kin-
deren die niet willen eten, of altijd 
klieren of pubers die de hele dag zit-

ten te gamen’, vervolgt Brommers-
ma haar verhaal. Het Project Ouders 
Lokaal probeert ouders met dit soort 
vragen te ondersteunen, door hen 
met elkaar in contact te brengen en 
hen hierin te faciliteren.

Herkenbaarheid
Filosoof en omdenker Berthold 
Gunster probeerde ouders handvat-
ten aan te reiken en hen te laten na-
denken over opvoeding, maak van 
een probleem een kans. Als voor-
beelden gaf hij fietsers die altijd met 
de wind in de rug fietsen en aan het 
eind van de tocht teruggaan met de 
bus. Een ander voorbeeld was het il-
legaal downloaden van muziek van 
hardrockgroep Iron Maiden.Deze 
rockgroep wilde het illegaal down-
loaden aanpakken en kwam erach-
ter dat dit voornamelijk plaatsvond 
in de grote steden van Brazilië. Als 
antwoord op het probleem illegaal 
downloaden gaven zij daar popcon-
certen. Nog nooit werden optredens 

van deze groep zo goed bezocht. 
‘Kortom, de eerste stap bij omden-
ken begint altijd met een probleem, 
accepteer dit als een feit en zoek, 
als tweede stap, naar een kans, een 
nieuwe mogelijkheid’, vertelt Gun-
ster. Gedurende de avond gaf Gun-
ster nog vele voorbeelden, die tot 
herkenbaarheid leidden bij de aan-
wezige ouders.

Initiatief
Ouders Lokaal kent diverse initia-
tieven: ‘Mama Lokaal’, een weke-
lijkse ontmoeting voor (bijna) jonge 
moeders; ‘Workshops Lokaal’, 
inspireert, informeert en verbindt 
ouders via workshops en lezingen; 
‘School Lokaal’, creëert ontmoe-
tingsplekken in school voor ouders; 
‘Droom Lokaal’, projecten bedacht 
door en voor ouders (en kinderen). 
Voor meer informatie over Ouders 
Lokaal, neem contact op via e-mail: 
info@ouderslokaal.nl of ga naar de 
website: www.ouderslokaal.nl

Leerkrachten basisscholen staken 
De leerkrachten in het basisonderwijs willen de leerlingen goed onderwijs blijven bieden.

Dat kan alleen als er nu geïnvesteerd wordt in het basisonderwijs. Een te hoge werkdruk gecombineerd 
met een oneerlijk salaris zorgt voor hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een 

onaantrekkelijk perspectief voor PABO-studenten. 

Een fiks lerarentekort dient zich aan en gaat voor flinke 
problemen zorgen als er niets gebeurt. Op 12 december 
sluiten veel scholen in de gemeente De Bilt hun deuren. 
Zij bundelen de krachten omdat de situatie nijpend is. Het 
lerarentekort is in de Bilt dagelijks voelbaar. 
 
Actie
‘Met een stakingsactie willen de leerkrachten van de Bilt-
se scholen laten zien dat het niet vijf voor twaalf, maar 
kwart over twaalf is. Deze week hebben er in Nederland 
al 10.000 kinderen geen goed onderwijs kunnen krijgen; 
ze zijn naar huis gestuurd, over andere groepen verdeeld 
en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Pas 
in 2021 heeft het basisonderwijs de volledige beschik-

king over de toegezegde gelden vanuit de regering. Dat is 
veel te laat en de genoemde bedragen zijn te laag om de 
problemen op te lossen’ meldt de organisatie. Dus staken 
de leerkrachten van basisscholen in De Bilt op dinsdag 
12 december.

Spandoek
Op de basisscholen De Rietakker, van Dijckschool, 
Groen van Prinstererschool, Martin Luther Kingschool, 
Montessorischool, Patioschool de Kleine Prins, There-
siaschool, Wereldwijs en de Werkplaats Kindergemeen-
schap hangt een spandoek met de tekst: ‘Leerkrachten 
Basisonderwijs in Gemeente De Bilt staken voor nu en 
voor de toekomst. 

Opbrengst Filmfeest 
Julianaschool overhandigd

door Guus Geebel

In de Julianaschool kreeg Sanne Bolkenstein, voorzitter van AFRIpads Foundation, op 3 december
een cheque van € 3.500 aangeboden voor deze stichting. Het geld was bijeengebracht door

de verkoop van kaartjes voor een filmdag op de Julianaschool.

De fimdagwas op 17 november ge-
organiseerd door Soroptimistclub De 
Bilt-Bilthoven, een serviceclub van 
vrouwen die zich inzetten voor de po-
sitieverbetering van vrouwen. Sanne 
Bolkenstein bedacht AFRIpads: was-
baar maandverband voor meisjes en 
vrouwen in Afrika. Tijdens haar stage 
op een school in Oeganda merkte ze 
dat meisjes wanneer ze ongesteld zijn 
vaak een paar dagen niet naar school 
komen. Maandverband kunnen ze 
niet betalen en in plaats daarvan ge-
bruiken ze kranten of oude kleding. 
De missie van de AFRIpads Founda-
tion is om vrouwen en meisjes te on-
dersteunen met lokaal geproduceerd, 
herbruikbaar maandverband in het 
Afrikaanse Oeganda. Met ondersteu-
ning door de foundation is er nu werk 

voor 150 Oegandese vrouwen die 
lokaal het betaalbare maandverband 

maken. Inmiddels zijn al meer dan 
een miljoen menstrual-kits verkocht.

Geslaagde koffieochtend 
Eind november was er een koffieochtend voor buurtbewoners

op het kinderdagverblijf van Small Society aan
de Aeolusweg in De Bilt. 

Het nieuwe kinderdagverblijf van Small Society aan de Aeolusweg 8a is 
in september jl. in gebruik genomen als vervanging van de oude locatie 
aan de Groen van Prinstererweg. De verplaatsing van het kinderdagver-
blijf naar de nieuwe locatie heeft een lange historie die ruim 10 jaar in 
beslag heeft genomen. In goed overleg met de gemeente is uiteindelijk een 
nieuwe locatie gevonden waar Small Society het nieuwe kinderdagverblijf 
heeft gerealiseerd. Het kinderdagverblijf en de grote tuin is speciaal voor 
kinderen ontworpen en is van alle gemakken en de nieuwste inzichten op 
kinderopvang gebied voorzien. De aanwezige buurtbewoners konden on-
der het genot van een kopje koffie uitgebreid kennismaken met het nieuwe 
kinderdagverblijf van Small Society. Locatiemanager Wilma Goedman 
verzorgde een rondleiding door het splinternieuwe pand en gaf uitleg. In ja-
nuari 2018 zal het nieuwe kinderdagverblijf nog officieel worden geopend. 
Speciaal voor deze gelegenheid zullen leuke activiteiten voor de kinderen 
(en ouders) worden georganiseerd en zal ook echt afscheid genomen wor-
den van de ‘oude’ buurt en het oude pand.  (Elin van Rhenen)

Geïnteresseerden gaan op bezoek bij het nieuwe kinderdagverblijf.

GamePlayHR in 
Hollandsche Rading

In het kader van het schoolproject ‘Belangeloze leerlinginzet naar 
keuze’ organiseren Mats Krook en Max van der Wel een gamemiddag 
voor de jongeren uit Hollandsche Rading op zondag 10 december 2017 
vanaf 13.30 uur. Ben je tussen de 9 en 14 jaar doe mee. Neem een 
laptop mee! Geen laptop? Geen probleem! Er zijn ook gameconsoles, 
zoals de PS4 en Wii. Inschrijven is nog mogelijk. Er is plaats voor 30 
personen! Voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Deelname is gratis. 
Info www.maxvanderwel.nl/inschrijven.

Mats Krook en Max van der Wel organiseren een gamemiddag.

Meer dan 250 belangstellenden bezochten de officiële opening van 
Ouders Lokaal.

V.l.n.r. Valerie Strikkers, Sanne Bolkenstein, Christien Timmer, voorzitter 
Soroptimisten, Mirthe Toonen en schooldirecteur Ella Prins.
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WEEKENDDEAL

Bewezen de
goedkoopste!

Heineken krat
Krat met 24 flesjes 
van 0.3 liter

Honig soep
Alle soorten
Van 3.92 – 5.24
Voor 1.96 – 2.62

Doritos
2 zakken van 185 gram

Geldig van woensdag 6 t/m dinsdag 12 december 2017

De Weekenddeal is geldig van vrijdag 8 t/m zondag 10 december 2017

Per liter
1.25

1.50
2.34 – 2.50

2 ZAKKEN

Per kilo 
4.05

4 PAKKEN

2+2 
GRATIS*

8.99

PER KRAT

 Max. 4 kratten per klant

14.99

Bestel je boodschappen ook online op hoogvliet.com.
Zet- en drukfouten voorbehouden.
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Repair Café met 
Kerstmarkt bij WVT 

Op zaterdag 9 december is er van 11.00 tot 15.00 uur Repair Café 
en Kerstmarkt bij de WVT aan de Talinglaan 10 in Bilthoven. Op de 
tweedehands kerstmarkt kun je voor een prikkie de mooiste kerstver-
sieringen vinden. Bij het Repair Café kun je kapotte spullen komen 
repareren met hulp van ervaren vrijwilligers. Zij helpen bij het repare-
ren van kleding, elektrische apparaten, computers, fietsen, houtwerk, 
speelgoed, en nog veel meer. Voor de kinderen is er een knutseltafel, 
waar zij de mooiste dingen kunnen maken van recyclemateriaal. De 
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Meer informatie op: 
repaircafebilthoven.wordpress.com/

Open Kerstatelier 
Jits Bakker

Het is een enerverend en bijzonder jaar geweest voor het oeuvre van Jits 
Bakker, met interessante museale tentoonstellingen en de ontwikkeling 
van allerlei toekomstplannen. Om samen deze bijzondere momenten te 
vieren zal zijn atelier ‘de kooi’ en beeldentuin van de kunstenaar geopend 
zijn van 23 tot en met 26 december, alle dagen van 12.00 tot 18.00 uur. 
Gedurende de openstelling zijn zoon Tibo en andere vrijwilligers aanwe-
zig in het aterlier en de bijbehorende beeldentuin voor vragen. 

Johan Cruiff en Jits Bakker tijdens de onthulling van het beeld van de 
held. (foto JitsArt Management)

Expositie in Bij de Tijd 
Tot vrijdag 6 januari is werk te zien van de cursisten van de woens-
dagavondgroep tekenen en schilderen van Mens. Dit is een zeer en-
thousiaste groep cursisten, die zich onder begeleiding van Anneke 
van der Worp de kunst van het schilderen probeert eigen te maken. 
Met trots tonen zij hun vorderingen aan het publiek, ook al vinden 
sommigen het een beetje eng. 

Iedere cursist werkt op eigen niveau. Er zijn beginners zowel als gevor-
derden. Soms wordt er gewerkt aan een groepsthema, maar ook wordt 
de eigen koers gevaren. Er kan met verschillende materialen gewerkt 
worden, maar de meesten werken het liefst met acrylverf. Er wordt ook 
veel aandacht besteed aan de tekenvaardigheid en de ontwikkeling van 
eigen creativiteit. 

De deelnemende exposanten zijn:Petra van Engelen, Mary Cal-
laars, Donja Hazekamp, Marina van de Weerd, Femmy Brands, 
Trudy Treur, Joke de Jong, Kirsten Vosmer, Corine von Grumbkow 
en Yolanda Altena .
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Sinterklaastoernooi

Op donderdagmorgen 30 november speelde de DOMO groep van SV Irene haar Sinterklaastoernooi. Mede 
dankzij een flink aantal sponsoren werd het weer een groot succes. Aanmelden voor de DOMO-groep kan via 
secretaris@sv-irene.nl of tel.nr. 06 22163042.

Irene geeft het weg
De kraker in de 3e divisie was de wedstrijd tussen de nummer 1 en 3 van de ranglijst, Irene 

tegen Kratos uit Delft. Een mooie kans voor Irene om meer afstand te nemen. Het was echter 
Kratos dat Irene vanaf het begin onder druk zette, waardoor de ploeg steeds achter de feiten 

aanliep en de eerste set redelijk kansloos aan Kratos liet. (17-25) 

In de tweede set liet Irene zien dat 
het wel degelijk goed kan volley-
ballen. Deze set trokken de dames 

uit Bilthoven met ruime cijfers 
naar zich toe. (25-14) Ook in de 
derde set domineerde het Biltho-

vense team. Al snel nam Irene een 
voorsprong van 4 punten. Het team 
creëerde kans op kans om de tegen-
standers uit Delft de genadeklap te 
geven. 

Wijze les
Door onzorgvuldig spel van Irene 
en door één goede opslagbeurt van 
Kratos kantelde de derde set (22-
25) en daardoor de wedstrijd. De 
vierde set verloor Irene ook. (22-
25) Gevolg 3-1 verlies en een wijze 
les voor het jonge Bilthovense 
team. 

Op zaterdag, 9 december 2017 om 
14.00 uur speelt Irene Dames 1 uit 
tegen USV-Protos in de sporthal 
Olympos te Utrecht. USV-Protos 
staat met een wedstrijd meer ge-
speeld op de vijfde plaats. Een kans 
voor Irene om de rug te rechten en 
hun positie op de ranglijst te behou-
den.

(Michel Everaert)

Gelijkspel 
voor BC Reflex

Afgelopen maandagavond nam een flink door elkaar gehusseld BC 
Reflex het op tegen Kwinkslag uit Vinkeveen. 

De heren Eric en Jordy mochten direct aan de bak, maar trokken na een 
spannende driesetter helaas net aan het kortste eind. Zaak voor Dragana 
en Karin om het eerste punt binnen te halen; beiden deden dat overtui-
gend. 

Grieperig
Daarna waren de enkelspelers aan de beurt. De grieperige Eric had 
moeite om in zijn spel te komen. Ondanks een goede tweede set verloor 
hij van zijn tegenstander. Dragana trok de goede lijn van de dubbels 
door en won ook haar tweede partij van de avond. Jordy wist zijn op-
ponent flink onder de druk te zetten, maar de winst zat er net niet in. 
En opnieuw was het een dame, die de score gelijk trok; dit keer was het 
de beurt aan Karin. Ook zij begon niet top fit, maar met veel overwicht 
haalde ze het punt terecht binnen.

IJzersterk 
Bij de mixen kwamen Eric en Dragana als beste uit de bus. Dit ijzer-
sterke koppel pakte met duidelijke cijfers de winst (21-17 en 21-15). 
Met een minimale voorsprong begon het koppel Jordy en Karin aan 
de laatste partij. Helaas waren zij net een maatje te klein waardoor de 
eindstand van 4-4 op het scorebord stond. De eerste volgende wedstrijd 
sis op maandag 11 december, thuis (in De Vierstee) tegen Luck Raeck 
uit Montfoort. 

DOS wint op karakter
DOS zette zaterdag een geweldige teamprestatie neer. Tegen het Haagse HKV/Ons Eibernest 

speelde DOS geconcentreerd en gemotiveerd en haalde zo de overwinning binnen.

Coach Andreas van Grootheest 
kende voorafgaande aan de wed-
strijd personele problemen aan de 
dameskant. Naast de nog gebles-
seerde Linda Nap kon ook Lisa 
Rademakers niet spelen vanwege 
een schorsing. Hierdoor startte 
Marjolein van Zijtveld in de basis 
en deed dat op een prima wijze. Bas 
de Jong ging voorop in de strijd. 
Niet alleen sterk als altijd in de re-
bound, maar ook messcherp in de 
afronding en kort verdedigend op 
zijn tegenstander. Na driekwart van 
de wedstrijd was hij helemaal leeg 
gespeeld. Van Grootheest liet hem 
vijf minuten langs de kant herstel-
len, waarna hij in het laatste deel 
weer mee kon doen.

Verschil
De wedstrijd ging vanaf het begin op 
en neer. De thuisploeg was de eerste 
die een verschil maakte bij 4-2. HKV 
counterde en scoorde viermaal op rij. 
Via 4-6 kwam DOS weer langszij bij 
6-6, maar wederom wist HKV een 
voorsprong te pakken nu met drie 
punten (7-10). Binnen vier minuten 
waren de rollen omgedraaid en had 
DOS een 11-10 voorsprong gepakt. 
Bij 12-12 waren het de bezoekers die 
twee punten achterelkaar scoorden. 
Ook bij rust was de achterstand voor 
DOS nog steeds twee punten 14-16.

Beslissing 
De tweede helft werd DOS steeds 
sterker. Eerst werd snel, de achter-

stand weggewerkt. De verdedigende 
afspraken werden beter nagekomen 
en HKV scoorde nog maar zes doel-
punten na rust. Tot 22 - 22 ging het 
gelijk op, maar de laatste tien minu-
ten wisten de Hagenezen niet meer 
te scoren. De oranjehemden wel en 
zo pakten ze verdiend de tweede 
overwinning van het zaalseizoen 
met een mooie 27-22 eindstand. 
Door dit resultaat staat DOS op een 
gedeelde twee plek op de ranglijst 
met vier punten. 

DOS speelt aanstaande zaterdag 
weer thuis in De Vierstee. Om 20.15 
uur is BEP uit Purmerend de tegen-
stander dat net als DOS vier punten 
heeft. 

Irene fanatiek aan het net tegen Kratos. (foto Ron Beenen).

Open lesmiddag op 
Aeres Mavo Bilthoven

door Walter Eijndhoven

Woensdag 29 november organiseerde Aeres Mavo Bilthoven een open 
lesmiddag voor alle basisscholieren van groep 8. Bij binnenkomst op 
school kregen zij een rode, blauwe of gele sticker aangereikt, zodat 
de leerlingen precies wisten bij wie zij in de klas zouden zitten. Voor 
velen van hen was dat best spannend, zonder hun oude, vertrouwde 
klasgenootjes.

In groep 7/8 van de basisschool begint voor alle leerlingen de span-
nende zoektocht naar het voortgezet onderwijs. Vragen als ‘ naar wel-
ke schoolsoort ga ik? of ‘ voel ik mij wel thuis op deze school?’ spo-
ken hen door het hoofd. Daarom kunnen scholieren op diverse scholen 
minilessen volgen van twintig minuten om de sfeer op school en in de 
klas te proeven. Ook bij de Aeres Mavo in Bilthoven konden kids uit 
groep 7 en 8 verkorte lessen volgen. 'Voor onze open lesmiddag heb-
ben zich 39 leerlingen aangemeld. Wij hebben hen vooraf ingedeeld 
in drie verschillende kleuren. Kinderen uit eenzelfde klas hebben wij 
zoveel mogelijk verdeeld over de diverse kleuren, zodat zij niet bij 
elkaar zitten. Zij moeten echt zelf ondervinden of zij zich thuisvoelen 
op onze school, zonder hun vertrouwde klasgenootjes', vertelt lerares 
Laura van Esveld. 'Wij hopen ze in sessies van twintig minuten te 
laten ervaren hoe onze school is, in de hoop hen hier volgend school-
jaar te mogen begroeten'. Veel ouders kwamen met hun kids mee naar 
de school in Bilthoven. Voor hen was een apart programma, waar zij 
informatie verkregen over lesmethoden en allerlei andere wetenswaar-
digheden over de school. Voor wie de schoolkeus nog niet duidelijk 
is, vindt op donderdag 11 januari 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur nog 
een informatieavond plaats, de Open Dag volgt op woensdag 31 ja-
nuari tussen 16.00 en 20.00 uur en tot slot organiseert de school op 
woensdag 14 februari nog een tweede open lesmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur.

Directeur Jannie Rijks vertelt over haar school.
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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/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

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 Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen. Restant droog haardhout 
€75,-. p/m³

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk. 
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op www.bubbelsen-
boefjes.nl of bel naar 0346 745355

NOVEEN St. Clara. Belangrijk: vraag alleen positieve din-
gen. Bid 9 dagen het weesgegroet bij een brandende kaars, 
ook als U er geen zin in heeft. Vraag 2 dingen die vast onmo-
gelijk lijken om te worden verhoord en iets dat U heel erg 
ter harte gaat. Laat de 9e dag de kaars geheel opbranden en 
publiceer dit bericht. U krijgt wat U vroeg. M."

Ontspanning met voetreflex in december: -25% 2 x 1,5 uur 
voor 97,50. Kadobon? Kan! Bel Hester Visser 0614373010 
Gebruik nog uw tegoed aanvullende verzekering 2017

Jezus zegt: Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder, die in Hem 
gelooft, Eeuwig Leven zal hebben! Evangelische Gemeente, 
zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Cursus filosofie & ideeëngeschiedenis, vanaf jan 2018 in 
De Bilt; 10 weken over wetenschap en geloof. Hoe in de 17e 
en 18e eeuw het natuurbeeld overging van een eenmalig door 
God geschapen statische orde (“design”) naar de (latere) dar-
winiaanse opvatting van toeval en voortdurende biologische 
verandering. Een “wereld van verschil” en de betekenis daar-
van voor het denken. Info: www.cursusfilosofie-debaar.nl of 
email naar mdebaar@hetnet.nl

Te koop aangeboden
HORLOGE BATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten tel. 0346-212672

R O B O T- S T O F Z U I G E R 
(Miele Scout RX1, dec.2015). 
Weinig gebruikt en goed in 
ruimten. Prijs € 199,-. Tel. 
0346-212388”

Originele OOSTENRIJKSE 
CAPE met capuchon van 
zwaar Lode stof met origine-
le sluiting. €75,-. Tel. 0346-
212890

LAPLAND TV MEUBEL van 
ikea. nog in prima staat. €35,-. 
met 4 zwarte opbergdozen. Tel. 
06-44991479

Poppenkast + poppen en vin-
gerpopjes €10,-. Tel. 0346-
243758

Nieuw in de verpakking 
Cornelis Jetses puzzel aap, 
noot, mies 1000 stukjes €10,-. 
Tel. 0346-243758

Zwaar grenen 5 ladekast 
is wit geschilderd i.z.g.st h 
90 br 45 diep 48 €30,-. Tel. 
06-29506849

Naakt vr schilderij v Jaomi h 
80 br 60 €10,-. Schilderij auto 
bij oude benzine pomp h 50 
br 70 beide i.z.g.st. €10,-. Tel. 
06-29506849

3 paar Zeeuwse en 7 buiten-
landse klederdracht poppetjes 
€20,-. Tel. 030-2253487

Paardrijlaarzen zwart, maat 36, 
€25,-. Tel. 06-29091466

Paardrijlaarzen zwart, maat 40, 
€25,-. Tel. 06-29091466

Oude Schoolplaat "Leidens 
Ontzet", hoeken licht bescha-
digd €12,50. Tel. 06-29091466

Dames kersttrui. Kleuren rood 
met sneeuwpop. Maat xl prijs 
€7,50 Tel. 06-29114833

T.K. 2 rollators à €20,- per stuk. 
Tel. 030-2285215

LP's Shaffy chantant:Liesbeth 
List, gratis. Aria's Händel: 
Kathleen Ferrier €5,-. 2 LP's 
Marcus-Passion: Teleman €5,-. 
Tel. 0346-211269

LP's Kerkmuziek DOM 
Utrecht 1983: €10,-. 
Handschrift van Licht, 18 lie-
deren H.Oosterhuis/A. Oomen: 
€10,-. Tel. 0346-211269

Creme ijzer sier vogelkooi 40 
x 18 €10,-. Tel. 06-29506849

Kunstkerstboom 185 hoog 
€50,-. 1.50 hoog €10,-. 1.75 
hoog €12,50 allemaal nieuw 
in doos. Kaarsverlichting 
30 lampjes €20,-. Tel. 0346-
213076

Kerstverlichting ijspegels €45,-
. Cluster verlichting 768 lamp-
jes 6 meter €30,-. Warm wit 
decoratieverplichting 5 ballen 
€17,50 Tel. 0346-213076

Groene ronde voor grote kerst-
boom standaard is nog netjes. 
Zware kwaliteit €7,50 Tel. 030-
243758

2 smalle perzische lopertjes 
14,8/68,5cm. Samen €5,-. Tel. 
06-14040516

Zwart metalen bureau lamp. Er 
kan een gewone lamp in. €4,-. 
Tel. 06-14040516

Kunst Kerstboom mooie volle 
nieuwprijs ruim €200,-. nu voor 
de snelle beslisser slechts €25,-. 
Bilthoven. Tel. 06-44560743

Hand borduurwerk millennium 
ingelijst achter glas. 77 bij 61,5 
cm. €5,-. Tel. 06 14040516

Nieuw in verpakking elec-
trische barbecue de luxe, 
2000w, merk Tristar €15,-. Tel. 
06-53441095

Nieuw in doos elektrisch 
raclet/gourmetstel, 4 pans, 
merk Tristar €12,50 Tel. 
06-53441095

Kunstkerstkrans omwikkeld 
met guirlande, doorsnee 45 cm 
€25,-. Tel. 06-53441095

Zwarte sprei Lits Jumeaux 
€15,-. Slaapzak €10,-. Tel. 
06-52601525

Voor onder de boom: 2 handige 
opruimkistjes met playmobil 
poppetjes, playmobil dieren 
en accessoires, p.st. €12,50 in 
één koop €20,-. Originele jaren 
70 Playmobil sets: ambulance, 
takelwagen, boot, Headquarters 
€10,- p.st. Tel. 06-30693144

Voor onder de boom: vintage 
(jaren '70) houten speelgoed 
Fort Yellowstone, een wes-
tern/cowboy fort met poort, 
uitkijkpost, townhall, powder 
magazine, stallen, €15,-. Tel. 
06-30693144

Activiteiten
WESTBROEK Van harte 
welkom in de molen die elke 
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur 
geopend is. Er is van alles te 
koop, kom gezellig eens langs. 
We verkopen zoal: bakmeel, 
honing, kaarten, rollen snoep, 
speelgoed en cadeau-artikelen. 
Tevens kunt u rustig in de 
kringloop rondsnuffelen.

Auto's/motoren
AUTOACCU’S bij accushop.
nl va €58,- incl montage zon-
der afspraak bel: 030-2734157, 
Arkansasdreef 10K Utrecht

LEUKE AUTO Chevrolet 
Matiz 5 deurs 91.000 km b.j. 
2008 apk tot sept 2018 nieu-
we accu dynamo voorbanden 
€2500,-. Tel. 0346-211352 of 
06-29565866

Personeel gevraagd
De Vierklank is op zoek naar 
bezorgers voor verschillende 
wijken. Iets voor jou? infor-
meer per mail info@vierklank.
nl of bel 0346 211992.

Gezocht; Wij zoeken iemand 
die 1 maal per week (3,5 uur) 
ons huis in Maartensdijk kan 
SCHOONMAKEN. Graag 
reactie naar clarienboogaart@
casema.nl

Stal Arends in Maartensdijk 
zoek een STALHULP m/v. 
Minimaal 20 uur p/w, erva-
ring in omgang met paarden is 
een pre. Flexibel in te vullen, 
ook in het weekend. Bel voor 
meer info 06-54753516 (b.g.g. 
bericht achterlaten svp).

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- 
en sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijsopg. 
06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, najaarsbeurt, bestraten 
enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebegeleiding 
aan huis

Zeer betrouwbare en goede 
SCHILDER biedt zich aan 
zowel binnen als buiten 
schilderwerk V. Dee. Tel. 
06-20605881

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
klussen met winter korting 
voor meer info: Raymond 
Altena 06-21587684

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfortzicht.
nl

PEDICURE behandeling voor 
€26,50 bij ‘O mijn Lijfje’ 
Meijenhagen 2, Bilthoven 
(naast De Opstandingskerk, 
1ste Brandenburgerweg) 06 50 
696 211

SCHOONHEIDS-behandeling 
voor €52,50 bij ‘O mijn Lijfje’ 
Meijenhagen 2, Bilthoven 
(naast De Opstandingskerk, 
1ste Brandenburgerweg) 06 50 
696 211

Vanaf 1 januari voor werkend 
persoon twee verdiepingen te 
huur. Leuke WOONRUIMTE 
Hollandsche Rading. 
Tel.0613905970

VERMIST: jong katje van 
3 maanden. Kleur wit/ rode 
vlekjes. Omgeving: Prins 
Bernhardlaan 17 Maartensdijk. 
Tel.: 0346-212480 e-mail davi-
davandijke@ziggo.nl

ZONNEBANK + rugmas-
sage voor €25,-. (1e keer 
€5,-. korting) Praktijk: R.v.d. 
Weydenlaan 15 Bilthoven Tel. 
06-34646868

Profiteer HAPIMAGAANDEEL 
waarde ± €5000,- voor kosten 
€250,- Voor vakanties in eigen 
goed verzorgde appartemen-
ten e.d. door heel europa Tel. 
06-22820408

Schrijfactie Amnesty International 9 december in 
Lichtruim Op 9 december organiseert de afdeling De 
Bilt een schrijfactie in Het Lichtruim, Planetenplein 1 
Bilthoven. U bent welkom om mee te schrijven tussen 
10.00 en 14.00 uur. U kunt vrij binnen lopen tijdens 
deze uren. Voorbeeldbrieven, pen en papier liggen 
klaar. Eventueel kunt u zelf neutrale ansichtkaarten 
meebrengen om te versturen.

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

• Nieuws 
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TZ doet zichzelf tekort
Er staan belangrijke wedstrijden op het programma voor Tweemaal 
Zes. Vorige week werd er verloren tegen Unitas, afgelopen zaterdag 
speelde ze tegen ROHDA en de volgende wedstrijd is tegen Nic. Al-
lemaal ploegen, die bij elkaar in de buurt staan op de ranglijst en de 
punten goed kunnen gebruiken. 

TZ startte met Geert Drost op de plek van zijn broer Bart Drost. Bij het 
begin van de wedstrijd ontspon zich een gelijk opgaande strijd. Tot 5-5 
had geen van beide ploegen het overwicht. Daarna pakte TZ het heft in 
handen door de sterke rebound van Joep Gerritsen gekoppeld aan de 
schotkracht van Randy Bruintjes. In een sterke fase liep de ploeg van 
trainer Iwan Hazendonk weg naar 6-13. 

Er volgde een omzetting in de opstelling van ROHDA wat die ploeg 
duidelijk weer nieuwe elan gaf. TZ reageerde niet goed op de versnel-
ling van de tegenstander. De aanvallen werden onrustiger en met name 
verdedigend verloor men de grip. Bij de rust was de voorsprong van TZ 
grotendeels verdwenen. Het stond nog wel 13 - 15 in het voordeel van 
de Maartensdijkers. Na de rust startte TZ prima. De score werd weer 
opgevoerd, waardoor de voorsprong weer vergroot werd naar 14 - 19. 
Het lukte TZ niet om de ROHDA dames van het scoren af te houden. De 
ploeg uit Amsterdam kwam dich-
terbij, maar TZ bleef aan de goede 
kant van de score staan. 

In de slotfase gaf men het initi-
atief weg en twee minuten voor 
tijd kwam de thuisploeg voor 
het eerst sinds lange tijd weer op 
voorsprong, 25 - 24. Het zou toch 
niet gebeuren dat de wedstrijd net 
als tegen Unitas geheel uit han-
den werd gegeven. De TZ aanval 
speelde echter Randy Bruintjes 
goed vrij, die koelbloedig af-
rondde en de 25 - 25 op het bord 
schoot. Volgende week wacht de 
lastige uitwedstrijd tegen NIC in 
Groningen en zal de ploeg alles op 
alles moeten zetten om twee pun-
ten aan het totaal toe te voegen.
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Weer maximale winst
De Salvodames blijven in het spoor van de koploper. Nu moesten de 
dames van Unicornus terug naar Bunschoten zonder punten. Met een 
reguliere 4-0 overwinning blijven de dames prima presteren.

Salvo startte voortvarend. Na een prima servicereeks van Nadya Speek 
stond Salvo al snel op een 10-3 voorsprong. Daarna lieten de dames het 
ineens helemaal lopen. Er werd niet meer gescoord en de concentratie 
was weg. Hierdoor kwam de tegenstander langszij en liep naar een 15-
21 voorsprong. Toen kwam Anneke Hanssen aan service en zij serveerde 
Salvo terug tot 21-21. Door een paar goede blocs won Salvo alsnog de set 
met 25-21. De tweede set kreeg Unicornus geen poot meer aan de grond 
en door een prachtige serviceserie van Nicole Visscher liep Salvo direct 
naar een grote voorsprong en setwinst met 25-13. De derde set heeft Salvo 
voortdurend voor gestaan. Unicornus klampte aan  en wist tot 15 punten 
gelijke tred te houden. De harde aanvallen van wederom Nicole Visscher, 
de driemeteraanval van Anique Diepeveen en de omloopballen van Nienke 
van de Burg waren echter teveel voor de tegenstander. Salvo won de set 
met 25-18. De vierde set ging gelijk op tot 10 punten. Toen voerde Salvo de 
aanvals- en servicedruk op. Dat was de tegenstander te veel en het regende 
fouten waardoor deze set makkelijk werd gewonnen met 25-13. Salvo 
blijft op de tweede plaats. Op zaterdag 16 december om 14.15 uur spelen 
de dames in sporthal Midland in Amersfoort tegen koploper Keistad.

Staand v.l.n.r.: Nienke van der Burg, Anique Diepeveen, Nicole Visscher, 
Nadya Speek, Madelon Franken. Op de voorgrond v.l.n.r.: Rianne Diepe-
veen, Anneke Hanssen en Carien de Ridder

SVM kan voorsprong niet vasthouden
In de uitwedstrijd tegen Desto, de voormalige club van SVM-trainer Kevin de Liefde heeft 

SVM gestreden voor wat het waard was met inzet en passie.

In een gelijk opgaande eerste helft 
kregen beide ploegen kansen om 
op voorsprong te komen. SVM was 
met Mike de Kok steeds gevaarlijk, 
terwijl Desto gelukkig in de eerste 
helft het vizier niet op scherp had 
staan. Met de weer herstelde aan-
voerder Marcel Melissen werd SVM 
steeds gevaarlijker: al in de 10de mi-
nuut had de score geopend kunnen 
worden. Maar pas in de 40ste mi-
nuut lukte het SVM; Mike de Kok 
opende de score (0-1). In de 2e helft 
ging Desto verbeten op jacht naar de 
gelijkmaker. Coach Kevin de Liefde 
had de verdediging wat anders inge-
vuld met Alex Temme. Desto kreeg 
kansen, maar bleef slordig in de af-
ronding. SVM had pech dat schoten 
op de lat geen doel troffen. Twintig 
minuten voor tijd scoorde de thuis-
ploeg de gelijkmaker (1-1). Eerst 
stopte SVM goalie Max Koetze nog 

een toegekende strafschop en ver-
volgens moesten de bezoekers met 
tien man verder na een rode-kaart 
voor Aydo Halilov. Desto scoorde 
nog twee keer en bepaalde de eind-

uitslag op 3-1. Aanstaande zaterdag 
is SVM (gedeeld 7de met 12 punten) 
gastheer voor het uit Culemborg ko-
mende Focus ’07 dat met 21 punten 
op de tweede plaatst bivakkeert. 

Prima overwinning van FC De Bilt
FC De Bilt begon uitstekend aan de wedstrijd tegen het Soester VVZ’49; het was duidelijk merkbaar 

dat de Biltse mannen het onnodige verlies van een week eerder tegen JSV wilden revancheren.

Toch duurde het nog tot de 28e mi-
nuut voordat hun inzet en goede spel 
werd beloond. Een mooie voorzet 
van Glenn Linnebank werd prima 
ingekopt door Mano Bakkenes. Kort 
daarna werd een schot van VVZ van 
richting veranderd en het leek erop 
dat deze over Jos de Gram in het doel 
zou vallen. De Biltse goalie stond 
wederom zijn mannetje en hij tikte de 
bal schitterend over de lat. Voor rust 
was het Redouan Boussoufi die bijna 
voor de 2-0 zorgde, maar zijn mooie 

schot belandde op de binnenkant van 
de paal en ging vervolgens voorlangs 
het veld weer in. In de tweede helft 
ging FC De Bilt met prima veldspel 
op jacht naar de 2-0. In de 58e minuut 
was het zover. Een uitstekende corner 
van Raymond van Nistelrooij werd 
door Marc Schuurman perfect inge-
kopt. Dat zou het signaal kunnen zijn 
voor een ruime overwinning, maar 
enkele minuten werd later een Soes-
ter aanvaller net binnen de zestien-
meter onreglementair afgestopt. De 

penalty werd vervolgens vlekkeloos 
benut door Saddy de Koning en met 
2-1 op het scorebord was het ineens 
weer spannend. Dat het uiteindelijk 
tot in de blessuretijd spannend bleef, 
was het gevolg van het missen van 
kansen, want FC De Bilt had deze 
wedstrijd ruim voor tijd definitief 
kunnen beslissen. FC De Bilt (5de 
met 16 punten) reist a.s. weekeinde af 
naar Nieuwegein voor het duel tegen 
het met 17 punten op de 4de plaats 
bivakkerende Geinoord.

Belangrijke punten voor Nova
Sparta uit Nijkerk, een ondertussen bekende tegenstander, kwam bij Nova op bezoek.
Vorige ontmoeting in de veldcompetitie eindigde in een 29-10 overwinning voor Nova. 

Ondanks de ruime overwinning van 
de vorige keer, verwachtte het ge-
hele team een spannende wedstrijd. 
Sparta kon in de eerste minuten mee 
scoren, maar al snel nam Nova het 
initiatief. Net voor rust kon Sparta 
wat gas bijgeven en het gat kleiner 
maken tot drie doelpunten. Al in het 
begin van de tweede helft liet Nova 
meteen zien dat er wederom niks te 
halen viel en kwam niet meer in ge-
vaar. De wedstrijd werd gewonnen 
met 24-19.

Bij het startsignaal was het Sparta 
die de wedstrijd opende met het eer-
ste doelpunt. Tot een 3-3 stand ging 
de score gelijk op. Nova was erg 
scherp in de eerste helft en gaf de 
Nijkerkers geen kans om op voor-
sprong te komen. Ondanks de goede 
verdedigende druk van Nova, wa-
ren het vooral de dames van Sparta 
die het team uit Nijkerk in de race 
hield. Uiteindelijk gingen de teams 
met een stand van 12-9 rusten. De 
eerste aanval na rust was direct een 
doelpunt voor Nova. Aranka Akker-
mans schoot deze vanaf de achterlijn 
mooi binnen. Snel daarna volgde het 
afstandsschot van Michelle Reus en 
vanaf toen gooide Nova nog even het 

gas open. Daarna was de wedstrijd 
al snel gespeeld. De vechtlust was 
er grotendeels uit bij de spelers uit 
Nijkerk. Met mooie doelpunten van 
onder andere Maarten van Brenk, 
die een schitterende doorloopbal 
scoorde, kon Nova verder uitlopen. 
Met de scherp schietende dames, 
kon Sparta nog een beetje aanhaken. 
Nova speelde de wedstrijd volwas-
sen uit en hield zo de punten in eigen 
huis. Na de wedstrijd lichtte Aranka 
Akkermans e.e.a. toe: ‘Doordat er 
tijdens trainingen meer aandacht 
aan individuele ontwikkeling wordt 
besteed, wordt er steeds meer over 

alle schijven gescoord. Bovendien 
worden we als team verdedigend 
steeds sterker, waardoor er minder 
druk op de aanval komt te staan’. 
Door de winst op Sparta heeft Nova 
er weer twee punten bij. Achteraf 
waren deze punten erg belangrijk. 
Doordat medekoploper Dindoa ver-
loren heeft, staat Nova nu bovenaan 
in de poule. Volgende week komt 
hetzelfde Dindoa op bezoek in het 
hol van de leeuw. Een echte kraker, 
want bij winst kan Nova vier punten 
afstand nemen van deze concurrent.

(Job Paauw)

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Bijtertje Alex Temme probeert een Desto-aanvaller de bal te ontfutselen. 
(foto Nanne de Vries)

Richard van der Pas speelt Maarten van Brenk vrij. (foto Jannes Aalders)
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Dorpsraad pleit voor beter omleiden
door Henk van de Bunt

In de Vierklank van vorige week stond een klein artikel: ‘Afsluiting A27. Van vrijdag 24 
november 20.30 uur tot zaterdag 25 november 9.00 uur is de weg tussen Utrecht-noord en 

knooppunt Eemnes in beide richtingen afgesloten. En op de site van RWS stond: ‘RWS en de 
bouwer 3Angle doen er alles aan om het onderliggende wegennet niet extra te belasten, daarom 

worden weggebruikers omgeleid over Amersfoort, de A28 en A1. 
De omleiding staat ter plekke aangegeven met borden’.

 
Dezelfde info werd gemeld op de 
site van de ANWB, het AD en alle 
verkeersapps gaven aan: die A27 
moet je niet nemen. Anno 2017 
kijken en rijden automobilisten 
gewoon op hun TomTom/app en 
die apparaten pakken de volgende 
kortste route (niks A1 of A28) maar 
de provinciale weg N417, pal naast 
de A27. Alleen betreft het op veel 
plekken, een binnen de bebouwde 
kom gelegen weg, waar 50 kilome-
ter gereden moet worden. Dus hele-
maal geen provinciale weg.
 

Later
Een dag later horen we de erva-
ring op en van dat ‘onderliggende 
wegennet’: Volgens Tonny Groen, 
lid van de dorpsraad Groenekan, 
namens bewoners aanspreekpunt 
RWS voor de A27 en bewoner van 
de koningin Wilhelminaweg, de 
parallelweg aan de A27: ‘Het ver-
keer van de A27 had zich letterlijk 
verplaatst van achter mijn huis naar 
voor mijn huis op de KW weg en 
het was gevaarlijk en een enorme 
bak herrie. De hele vrijdagnacht en 
zaterdagochtend tot 12.00 uur den-
derden grote vrachtauto’s en perso-
nenauto’s over de smalle 2 baans 

KW-weg, aan beide zijden. Je kon 
je erf niet af, want ze rijden heel 
hard en in colonne. De herrie in de 
nacht en ochtend was verschrikke-
lijk en het was ook angstig, grote 
koplampen in het donker dender-
den voorbij, terwijl je je hondje op 
een smal strookje groen langs de 
weg loopt uit te laten of probeert 
met je auto van het erf af te komen 
Datzelfde gebeurde ook in Maar-
tensdijk en Hollandsche Rading’. 

Elders

In Groenekan is de N417 eigenlijk 
gewoon de Koningin Wilhelmi-
naweg en een gemeentelijke weg 
waarbij het onderhoud valt onder 
de gemeente de Bilt. De weg is 
niet berekend op snelverkeer maar 
je kunt er goed doorrijden want er 
liggen nauwelijks drempels en dat 
gebeurt dan ook en is levensgevaar-
lijk’. Tonny heeft veel begrip voor 
de werkzaamheden, ze is al jaren 
bij de voorbereidingen betrokken 
en heeft namens bewoners onder-
handeld met gemeente en provin-
cie over extra schermen. Tonny: 
‘Maar was deze complete afslui-
ting van de A27 aan beide zijden 

echt nodig? Er werden los van el-
kaar werkzaamheden verricht. Als 
bij Bilthoven, de daar in aanbouw 
zijnde, complete nieuwe kruising 
op haar plek getild moet worden, 
dan kan het niet anders, maar dit 
ging om asfaltwerkzaamheden en 
matrixborden.
Dat belooft wat voor de komende 
jaren en ook de volgende weeken-
den waar weer (gedeeltelijke) af-
sluitingen staan gepland. Want de 
A27 ligt tot december 2018 open 
en daarna komt er het project Ring 
Utrecht en dan gaat de boel weer op 
de schop tot 2023’.
 
Monitor
Wat Tonny niet begrijpt is dat het 
verkeer op de KW weg niet ge-
monitord wordt tijdens dit soort 
afsluitingen, dat er geen snelheids-
controle is en dat er geen daad-
werkelijke maatregelen worden 
genomen om de extra overlast 
tijdens deze verbredingen de ko-
mende jaren tegen te gaan. Ton-
ny ‘Een voorbeeld: Bij de oprit 
naar de snelweg A27 bij Utrecht 
Noord staat een verkeersbord met 
de tijden van vertraging. Gevolg: 
mensen nemen daar bij bosjes de 
N417, want het verschil zonder 
vertraging is slechts 3 minuten 
(volgens de app.) Dan denk je: 
leven die beleidsmakers wel in 

2017, denken ze echt dat automo-
bilisten een advies volgen van om-
rijden via de A1 of A28 , wie hou 
je voor de gek? Pas wanneer je wat 
doet aan handhaving, snelheidsbe-
perking, inrichting en benaming 
(het is geen provinciale weg) van 
het onderliggende wegennet ma-
ken automobilisten andere keu-

zes. Misschien moet je in dit soort 
nachten ook een kleine opbreking 

op de KW weg aangeven zodat 
apps worden misleidt. Geld kan 
worden besteed aan handhaving, 
snelheid-beperkende maatregelen, 
inrichting, juiste benaming van het 
onderliggende wegennet.
Begroting
Als de begroting van de gemeente 
de Bilt het onderhoud van haar 

dorpswegen niet kan dragen zou 
een bijdrage van RWS logisch 
zijn, immers onze weg wordt ka-
pot gereden door nationaal en in-
ternationaal verkeer. De Koningin 
Wilhelminaweg krijgt pas, volgens 
de planning van de gemeente de 
Bilt, in 2020 nieuw asfalt, en of 
ze wordt heringericht is maar de 
vraag. In correspondentie met de 
ambtenaar van de gemeente De 
Bilt is haar duidelijk gemaakt, dat 
de gemeente de verwachting heeft 
dat na alle werkzaamheden (2023) 
het verkeer op de KW weg zal af-
nemen. Tot die tijd moeten de be-
woners het gewoon doen met hoe 
het nu is: slecht asfalt (dat veel 
herrie maakt) niet tot nauwelijks 
verkeers-remmende maatregelen 
en een weg die in apps aangegeven 
staat als provinciale weg.

Op 15 december valt er weer wat te verwachten.

Even geen klanten voor het tankstation..  

Dit bord (Ga goed voorbereid op weg van Anaarbeter.nl) overspant ook 
de weg wanneer deze is afgesloten.

De oprit bij Utrecht. Kerst en het bos
 

KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organi-
seert activiteiten voor kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan 
onder leiding van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op Beerscho-
ten. Woensdag 13 december wordt er van alles verteld over bos en 
kerst. Om alvast in de kerststemming te komen worden spullen uit het 
bos verzameld en omgetoverd tot mooie kerstversiering. Er is wat lek-
kers met limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. 
Aanmelden via kindernatuuractiviteiten@gmail.com.

Themawandeling 
Bomen in de Winter

Zondag 10 dec. is er bij Beerschoten een themawandeling: bomen in de 
winter. Deze wandeling wordt georganiseerd door Christien Hidding; 
deelnemers kunnen zich (aan-)melden bij christien.hidding@gmail.
com. De wandeling  begint om 14.00 uur en duurt ongeveer anderhalf 
uur. Deelname is gratis. Start vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen 
aan de Holle Bilt 6 te De Bilt.

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

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
06-12
Do.

07-12
Vr.

08-12
Za.

09-12
Zo.

10-12

Ossenhaaspuntjes met 
pittige chimichurri

of
Gebakken 

victoriabaarsfilet met 
kreeftensaus

of
Lasagne met 

provençaalse groenten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
13-12
Do.

14-12
Vr.

15-12
Za.

16-12
Zo.

17-12

Saté van varkenshaas, 
kroepoek, sla en frietjes

of
“Bouillabaise” 

(Zuidfranse visschotel)
of

Champignonragoût met 
witlof en kaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Alleen nog 2de kerstdag plaatsen vrij
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