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Voortgang werkzaamheden aan 
viaducten en geluidschermen

door Henk van de Bunt

3Angle is volop bezig met de verbreding van de viaducten. De onderdoorgang Groenekanseweg 
is gereed op de afwerking na. In oktober 2017 is gestart met de verbreding van het viaduct 

over de Dorpsweg in Maartensdijk. Wanneer alles volgens planning verloopt, zijn de 
werkzaamheden hier begin 2018 klaar. 

Verder vervangt Rijkswaterstaat 
het viaduct over de A27 bij Bilt-
hoven. De ovonde verandert in 
een kruispunt met verkeerslichten 
en camera’s. Naar verwachting is 
het nieuwe viaduct in mei 2018 
gereed. De werkzaamheden aan de 
onderdoorgang Vuurse Dreef zijn 
net gestart; in het tweede kwartaal 
van 2018 worden deze naar ver-
wachting afgerond.
 
Nieuwe geluidschermen
Voorafgaand aan het project heb-
ben Rijkswaterstaat en 3Angle 
het doel gesteld om op plekken 
aan de westzijde van de A27 waar 
nog geen geluidschermen ston-
den, voor november 2017 nieuwe 

schermen te plaatsen. Dit is op de 
meeste plekken gelukt, maar op 
enkele plekken niet helemaal van-
wege productieproblemen van de 
betonnen schermdelen. Het stre-
ven is om alsnog eind november 
2017 de nieuwe geluidschermen 
klaar te hebben met uitzondering 
van Hollandsche Rading. Dat ge-
luidsscherm is als het mee zit pas 
eind januari 2018 gereed. Voor de 
start van de wegverbreding van 
de A27 in de richting van Hilver-
sum naar Utrecht-Noord kunnen 
omwonenden in ieder geval van 
de nieuwe geluidschermen profi-
teren. Er is nog één uitzondering. 
Vanwege de aanwezigheid van 
een gasleiding kan het noordelijke 
deel van het geluidscherm Groe-
nekan West nog niet gebouwd 
worden. Eerst moet daarvoor de 
leiding nog worden verlegd. Het 
geluidscherm is medio 2018 ge-
reed. 

Winterklaar
In de winter is het wegdek door 
vrieskou, sneeuw en ijzel kwets-

baar. De kans op scheuren en ga-
ten is groter dan normaal. Daarom 
wordt in week 45 tot en met week 
49 gekeken waar versterking van 
het asfalt nodig is. In combinatie 
met de voorbereidingen, die 3An-
gle treft voor de winter probe-
ren ze gelijk de kwaliteit van de 
gele belijning in de werkvakken 
waar mogelijk te verbeteren, of 
opnieuw aan te brengen. Er zijn 
namelijk meerdere meldingen bin-
nengekomen dat de gele belijning 
in de werkvakken niet goed zicht-
baar is.
 
Witte lijnen 
Op sommige plekken, bijvoor-
beeld in de slingers (daar waar je 
het werkvak inrijdt en een bocht 
maakt), haalt men de witte belij-
ning weg om verwarring te voor-
komen. Dit kan 3Angle op twee 
manieren doen: de lijnen wegs-
tralen of zwart maken. Een groot 
nadeel van wegstralen, is dat het 
asfalt hierdoor beschadigd kan ra-
ken. Met de winter in aantocht, is 
het asfalt van de A27 (en de A1) 

Volop bedrijvigheid bij het viaduct en de geluidschermen in Maartensdijk. (foto RWS)

Hagedissen in de houtstapels. (foto RWS)

Het viaduct over de Dorpsweg in Maartensdijk wordt zowel aan de oost- 
als westzijde met 6,6 meter verbreed.

hiervoor op veel plaatsen niet 
goed genoeg en kunnen er gaten 
in het wegdek ontstaan. De witte 
lijnen zwart maken, is ook niet 
altijd een goed alternatief. Deze 
laag slijt namelijk snel waardoor 
de aannemer meerdere keren terug 
moet komen om de lijnen opnieuw 
zwart te maken. Te veel herstel-
werkzaamheden brengen veel 
hinder voor de weggebruiker met 
zich mee. Plekken waar de lijnen 
niet verwijderd kunnen worden 
krijgen een nieuw laagje asfalt. 
De gele belijning op de weg wordt 
hiermee duidelijker voor de weg-
gebruiker.

Reptielen 
De A27 doorkruist gebieden waar 
veel beschermde dieren en planten 
leven. Eerder dit jaar werden hon-
derden reptielen, zoals levendba-
rende hagedissen, hazelwormen, 
ringslangen en kamsalamanders 
naar nieuwe leefgebieden, ver-
huisd omdat hun leefomgeving 
langs de A27 door de wegverbre-
ding gedeeltelijk verdwijnt. De 
nieuwe leefgebieden zijn hiervoor 
eerst verbeterd, waardoor er meer 
dieren kunnen leven. Dat werpt 
nu zijn vruchten af. Inmiddels is 
waargenomen dat de levendba-
rende hagedissen hun intrek heb-
ben genomen in de houtstapels 
die afgelopen winter zijn aange-
legd in het Hilversums Wasmeer. 

Ook andere dieren profiteren van 
de maatregel; verschillende soor-
ten libellen blijken de houtstapels 
eveneens in gebruik te hebben ge-
nomen als plaats om te zonnen.

Vleermuizen
Vorig jaar heeft de Noordhollandse 
Zoogdier Studiegroep in de omge-
ving van de A27 vleermuiskasten 
opgehangen, die door Rijkswater-
staat aan de studiegroep waren ge-
doneerd. Enkele maanden na het 
ophangen bleken de meeste kasten 
al in gebruik genomen door vleer-
muizen. Dat gebruik is structureel 
gebleken, want ook dit jaar is er 
weer volop gebruik van gemaakt, 
waarbij voor het eerst ook groot-
oor-vleermuizen zijn gezien.

Dassen 
Ook de dassen laten zich zien. 
Tijdens de werkzaamheden moni-
tort  men de routes die de dassen 
afleggen met GPS-halsbanden. Dit 
geeft voor het eerst in Nederland 
een beeld van het ruimtegebruik 
door dassen langs een rijksweg 
waaraan gewerkt wordt. Onbe-
kend was of dassen verstoord wor-
den als een in gebruik zijnde das-
sentunnel verlengd moet worden 
ten behoeve van een wegverbre-
ding. Monitoring laat zien dat 
een verlengde tunnel al binnen 2 
weken na het verlengen weer ge-
bruikt werd. 
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Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

Kleintje 
op komst?

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
0346 - 21 12 15, 
info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Bestel bij ons
de geboortekaartjes!
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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

19/11 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
19/11 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 

voorbereiding Heilig Avondmaal 
19/11 • 18.30u - Ds. G. van Wijk

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
19/11 • 10.30u - Mevr. Lauk Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

19/11 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
19/11 • 10.30u - Voorganger: Astrid 

Veldhuis Leerhuisviering 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
19/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

19/11 • 16.30u - Ds. C. van Breemen

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

19/11 • 10.00u - Ds. A.F. Troost
19/11 • 19.00u - Ds. L.W. Smelt, 

Jeugddienst

Pr. Gem. Immanuelkerk
19/11 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst in en met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
19/11 • 10.00u - ds. E. van Leersum, 

Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
19/11 • 10.30u - Eucharistieviering 

Voorganger L. Bosch

V.E.G. De Bilt e.o.
19/11 • 10.00u - spreker

Adri van der Mast 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
19/11 • 10.30u - Ds. H. Ekker

Herv. gemeente Groenekan 
19/11 • 15.30u - Ds. J.J. Mulder

Herst. Herv. Kerk Groenekan
19/11 • 10.00u - De heer J. de Boer

19/11 • 18.30u - Ds. P. de Vries
Onderwegkerk Blauwkapel

Eerstvolgende viering 3 december

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

19/10 • 11.00u - Ds. R. Alkema, Viering 
Heilig Avondmaal Kringvorm

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
19/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 

Viering Heilig Avondmaal 
19/11 • 18.30u - Ds. W.J.Gorissen, 
Dankzegging Heilig Avondmaal 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

19/11 • 10.00u + 18.30u - ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
19/11 • 09.30u - Ds. R. Alkema, Viering 

Heilig Avondmaal Kringvorm

St. Maartenskerk
19/11 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

19/11 • 10.00u - Ds. J. Wolswinkel 
19/11 • 18.30u - Ds. M. Ezinga

PKN - Herv. Kerk
19/11 • 10.00u - Ds. D.C. Floor 

19/11 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 
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Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

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

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Verstilling in De Woudkapel

Tijn Touber en zijn vriendin 
Binkie nemen op 16 november 
de deelnemers door middel van 
muziek, meditatie, verhalen en 
oefeningen mee, terug naar de 
stille bron in henzelf. Tijn geeft 
dertig jaar les in de kunst van 
meditatie. Tijdens deze avond 
word iedere deelnemer langs de 
vier essentiële stappen geleid die 
hen terugbrengen naar de stilte. 
Deze avond in De Woudkapel 
aan de Beethovenlaan 21 in Bilt-
hoven duurt van 20.00 tot 22.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.30 
uur. Kaartverkoop:www.woud-
kapel.nl .

Bingo en Brunch bij WVT

Vrijdag 17 november om 19.30 
uur is er weer Bingo bij WVT, 
Talinglaan 10 te Bilthoven. Voor 
3,50 euro zijn er vijf rondes en in 
de pauze is er een hapje. Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Zondag 
19 november om 11.30 uur is 
er een uitgebreide Brunch bij 
WVT, Talinglaan 10 te Bilthoven 
voor 10 euro. Aanmelden kan t/m 
donderdag 16 november uiterlijk 
17.00 uur. 

Bingo in het Servicecentrum 
Maartensdijk

Bingo op vrijdag 17 november 
in het Servicecentrum Maartens-
dijk. In de pauze kan men gezellig 
even bijpraten en een kopje kof-
fie of thee drinken. De aanvang 
is om 14.15 uur en de kosten zijn 
3,50 euro voor 5 speelrondes. 
Meer informatie: Servicecentrum 
Maartensdijk, tel: 0346 214161 
of servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl 

Boekpresentatie

Vrijdag 17 november om 16.00 
uur presenteert Natasja ten Broe-
ke haar boek Los Laten Leven bij 
Bilthovense Boekhandel Bouw-
man (Hessenweg 168) in De Bilt. 
Naast de presenteren en signeren 
zullen er ook een paar gedich-
ten worden gezongen door een 
opera-zangeres.Tania van Raai. 

Parkinson Café Filmmiddag

Zaterdag 18 november organi-
seren de Parkinson Café ’s van 
Bilthoven en Driebergen een 
extra filmmiddag in het Toren-
laan Theater, Torenlaan 38 te 
Zeist. De film A late Quartet 
zal worden vertoond.  De film-
voorstelling begint om 14.00 uur. 
Toegang is gratis. De Torenlaan 

heeft eenrichtingverkeer. Parke-
ren kan in parkeergarage Luifel, 
Steijnlaan Zeist. Inlichtingen bij 
Harm Scholten. T: 030-6564406, 
M: harm@scholten.nu.

Stands Amnesty International

Amnesty International staat op 
zaterdag 18 november met een 
Stand op de Hessenweg in De 
Bilt en op 25 november op het 
Maertensplein in Maartensdijk; 
beide keren van 10.00 uur tot 
14.30 uur. Ook kan er een petitie 
getekend worden voor de Egypti-
sche advocate Azza Soliman, die 
zich op vreedzame wijze inzet 
voor slachtoffers van marteling 
en voor vrouwenrechten.

Rookworsten-actie

Samen met kwaliteitsslagerij 
Zweistra in Maartensdijk organi-
seert Comité Adullam Maartens-
dijk weer een rookworsten-actie. 
De overheerlijke varkensrook-
worsten zijn telefonisch te bestel-
len tot zaterdag 18 november bij 
Fam. van der Vlies, tel.nr. (0346-
) 211597. De worsten kunnen 
ingevroren worden en kosten € 
2,50 per stuk en 3 voor € 7,00. 
Zaterdag 25 november worden 
de bestellingen thuis bezorgd. 

Boekenmarkt in
Huize Het Oosten

Dinsdag 21 november is er van 
10.00 tot 12.00 uur een boeken-
markt in het Atrium van Huize 
Het Oosten, Rubenslaan 1 te Bilt-
hoven. Er is een grote variëteit 
aan boeken waaronder prachtige 
kunstboeken. 

5e Repair Café Westbroek

Zaterdag 18 november is er weer 
Repair Café in het Dorpshuis aan 
de Prinses Christinastraat. ‘West-
broek Doet’ organiseerde al vier 
keer een succesvol Repair Café. 
Diverse Westbroekers brachten 
kapotte spullen mee naar het 

Dorpshuis. Met hulp van vrij-
willigers konden veel spullen 
weer gerepareerd mee naar huis. 
Degenen die hun spullen weer 
in gebruik konden nemen waren 
blij en de reparateurs hielden er 
een goed gevoel aan over. Op 18 
november staan de vrijwilligers 
vanaf 11.00 uur weer klaar om u 
te helpen met het repareren van 
onder meer kleine elektrische 
apparaten, computers, (houten) 
meubels, kleding, speelgoed , en 
andere gebruiksvoorwerpen. 

Panboswandeling

Op zondag 19 november organi-
seert het Utrechts Landschap een 
natuurwandeling in Het Panbos. 
Ter sprake komen de ontstaans-
geschiedenis van dit gebied, de 
flora en fauna en het beheer door 
Utrechts Landschap. Ook het ver-
haal achter Tannenberg met zijn 
bijzondere dennen komt aan bod. 
En met een beetje geluk laten de 
ransuilen zich bewonderen in hun 
roestboom. De wandeling begint 
om 14.00 uur bij de parkeerplaats 
aan de Jozef Israëlslaan te Bosch 
en Duin t.o. huisnr. 7 en duurt 
ongeveer anderhalf uur. Vooraf 
aanmelden (in verband met het 
maximaal aantal deelnemers) kan 
op de website van Utrechts Land-
schap bij ‘activiteiten’. Gezien de 
aard van het terrein is een rede-
lijke fysieke conditie wenselijk. 
Deze wandeling is ongeschikt 
voor kinderwagens, wandelwa-
gens, rollators e.d.

Kunst en Religie

Op 20 nov. gaat Paul Bröker bij 
Kunst en Religie in op Dante’s 
Divina Commedia en haar beeld-
vorming onder de titel ‘Van don-
ker woud naar goddelijk licht’. 
Dante Alighieri beschrijft in de 
Goddelijke Komedie een ima-
ginaire reis door de drie rijken 
van het Hiernamaals, Dit 14de-
eeuwse epos is te groots om in 
één lezing te vatten. Aan bod 
komen de Onderwereld en de 

Louteringsberg. Kaarten aan de 
Bechsteinzaal De Schutsmantel, 
Gregoriuslaan 35. Aanv. 20.00 u 

Weet wat u slikt

Op dinsdag 21 november is er 
een Alzheimer Café in het restau-
rant van woon- en zorgcentrum 
De Koperwiek, Koperwieklaan 
3 in Bilthoven. Het thema van 
deze avond is ‘Weet wat u slikt’ 
over veilig medicijngebruik. Er 
is voldoende gelegenheid om in 
gesprek te gaan en vragen te stel-
len. Het programma begint om 
20.00 uur en eindigt om 21.30 
uur. Daarna is er nog gelegenheid 
om een drankje te nemen en even 
na te praten. De toegang is altijd 
gratis. Mensen met (beginnen-
de) dementie, hun familieleden, 
vrienden en andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom. 
Voor (vervoers-)vragen Alida 
Melkert, tel.nr. 030 6562977. 

Internationale pianoserie 

Op zondag 26 november om 
15.00 uur is er in Theater Het 
Lichtruim aan het Planetenplein 
in Bilthoven een concert op ‘con-
certgebouwniveau’ van pianiste 
Nadezda Pisareva. Dit betreft het 
derde concert van een internati-
onale pianoserie van zes, welke 
steevast plaatsvinden op de laat-
ste zondag van de maand in The-
ater Het Lichtruim. Entree tot 18 
jaar is gratis voor info en kaarten: 
www.theaterhetlichtruim.nl.

Cliëntenraad

Op vrijdag 24 november is er 
spreekuur voor inwoners met een 
laag inkomen of een bijstandsuit-
kering vanaf 14.00 uur tot 16.00 
uur. Heeft u vragen over uw 
uitkering of over regelingen die 
met uw inkomen te maken heb-
ben, ga gerust even vragen om 
informatie. Het spreekuur wordt 
gehouden bij Mens De Bilt in 
wijkrestaurant ‘Bij de tijd’, Prof. 
Dr. Debijeweg 1 in De Bilt.
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SKC De Bilt bestaat 
vijfentwintig jaar

Stichting Kunst en Cultuur De Bilt bestaat 17 november 2017 vijfen-
twintig jaar. Dit wordt gevierd met een feestelijke bijeenkomst (voor 
genodigden), waarbij ook de SKC Muzeprijs 2017 zal worden uitge-
reikt. De bijeenkomst vindt plaats vindt op vrijdag 17 november in de 
Serre van de Centrumkerk aan de Julianalaan in Bilthoven.

Voorzitter Ellen Thier vertelt: ‘In 1992 werd de Stichting Kunst en Cul-
tuur De Bilt opgericht. De doelstelling van destijds was het bevorde-
ren van culturele activiteiten voor de inwoners van De Bilt. Vanaf de 
oprichting heeft SKC een rijk palet laten zien aan diverse activiteiten. 
De oorspronkelijke doelstelling staat daarbij nog steeds overeind. In de 
loop der jaren is de aard van de activiteiten echter gewijzigd, waarbij 
veel activiteiten een lange traditie kennen. De vijf grote Keramuze-
tentoonstellingen, die in de periode 1993-2005 in De Bit plaats vonden, 
hadden een landelijke uitstraling. De Biltse Muziekparade heeft zich 
voortgezet in vele Korenfestivals, de ArtTraverse in het gemeentehuis 
heeft al vele jaren boeiende tentoonstellingen met kunstenaars uit heel 
Nederland, het evenement Gluren bij de Buren vindt in 2018 voor de 
tiende keer plaats. Verder hebben er de afgelopen jaren vele kunstlezin-
gen, schrijverslezingen en muziekvoorstellingen plaatsgevonden. De 
jongste loot aan de stam is het SKC Filmhuis, dat succesvol boeiende 
arthouse-films in Theater Het Lichtruim vertoont’.

Al deze activiteiten kunnen alleen plaats vinden dankzij de enthousi-
aste inzet van een heel team vrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst wordt 
ook de SKC Muzeprijs uitgereikt. Dat is een jaarlijkse onderscheiding 
voor inwoners van De Bilt die zich op het gebied van Kunst en Cultuur 
buitengewoon hebben onderscheiden; hetzij als uitvoerend kunstenaar, 
hetzij vanwege hun verdienste het culturele klimaat in De Bilt gestimu-
leerd te hebben. Tijdens de prijsuitreiking zal ook een aantal eerdere 
prijswinnaars aanwezig zijn.

Burgemeester op bezoek
door Henk van de Bunt

In het kader van de kennismakingsronde van burgemeester Sjoerd Potters bezocht deze op 
woensdag 8 november de bewonerslocatie van Het Lichtruim.

In de hal werd Potters welkom 
geheten door een stevige delega-
tie van bewoners, bekeek hij de 
‘bouwfoto’s’ van het complex en 
werd hij verrast met de voordracht 
van een gedicht. 

Uniek
Bewoner Frank Diepstraten vertelt: 
‘De bewoners hebben de burge-
meester uitgenodigd om hem het 
unieke van de locatie te laten zien. 
Al weer vier jaar geleden werd het 
complex opgeleverd, waarvan het 
woongedeelte bestemd is voor ou-
dere bewoners. De woningen zijn 
daar ook op afgestemd: praktisch 
drempelloos, brede toegangsdeu-
ren, een dubbel toilet en grote dou-
cheruimte. Bij binnenkomst van 
het woongedeelte op de 3e en 4e 

verdieping werd de burgemeester 
verrast door de bijzondere uitstra-
ling: licht en ruim van opzet en 
veel ruimte voor planten, waardoor 
het geheel een levendige indruk 
maakt’. 

Groep
‘Was het aanvankelijk de bedoe-
ling, dat er een woongroep in zou 
worden gehuisvest, nu was de 
saamhorigheid tussen de bewoners 
wel zo groot. Nabuurschap is een 
natuurlijk gegeven. Daar was de 
burgemeester dan ook extra be-
nieuwd naar. En verder is het een 
voor ouderen uitstekende locatie: 
de directe nabijheid van een the-
ater- en filmzaal, de bibliotheek, 
de markt voor de deur en de vele 
mogelijkheden voor de dagelijkse 

boodschappen maken het tot een 
groot woonplezier’.

Overleg
In het gesprek dat volgde werd ge-
sproken over het goede overleg met 
zowel SSW als de gemeente. On-
derwerpen die aan de orde kwamen 
waren o.a. het gebruik van de par-
keergarage, de relatie met de jonge-
ren en het vele fiets- en brommer-
verkeer dat voor de voetgangers 
nog wel eens tot hachelijke situaties 
leidt. Het luisterend oor en de ad-
viezen van de burgemeester deden 
hartelijk aan. Frank Diepstraten 
tenslotte: ‘De bewoners hebben het 
dan ook als een echt pluspunt erva-
ren en namen dankbaar afscheid. 
Ook de burgemeester ging met een 
ervaring rijker bij ons vandaan’.

Gemeenteraad stelt begroting 2018 vast
door Guus Geebel

Op donderdag 9 november stelde de gemeenteraad na een langdurig debat de 
Programmabegroting 2018 vast. Een amendement waarmee voerkosten voor de kinderboerderijen 

De Dierenwei in Maartensdijk en De Schaapskooi in Bilthoven worden gesubsidieerd werd 
aangenomen. Tegen de begroting stemden de fracties van Bilts Belang, PvdA, SP en Fractie 
Schlamilch (Forza). Van de 21 in stemming gebrachte moties werden er vijf aangenomen. 

Kees Lelivelt (VVD) noemt in zijn 
beschouwing De Bilt een gemeente 
met goede vooruitzichten. ‘We kun-
nen met trots terugkijken naar de 
gerealiseerde plannen die vooral 
te danken zijn aan het initiatief en 
binnenhalen van financiële midde-
len door oud-wethouder Arie-Jan 
Ditewig.’ Een goede samenwer-
king in een sterke regio en verdere 
ontwikkeling van de life science-as 
noemt Lelivelt goed voor onder-
nemingen en de werkgelegenheid. 
De fractie wil aandacht voor goede 
woonlocaties, bereikbaarheid, wo-
ningbouw in alle kernen en goede 
voorzieningen als winkelcentra en 
zorg. Verder vindt de fractie cultuur- 
en sportvoorzieningen van belang. 
Dolf Smolenaers (D66) wil na vier 
jaar solide beleid vooruitkijken. ‘In 
crisistijd is het gelukt meer te doen 
dan alleen solide beleid te voeren. 
Vastgeroeste slepende dossiers zijn 
vlotgetrokken en er is fors geïnves-
teerd waar dat nodig was.’ Een mo-
tie die met het CDA wordt ingediend 
om de vernieuwing van de sporthal 
bij het H.F. Wittecentrum bovenaan 
de prioriteitenlijst te plaatsen wordt 
aangenomen. De motie van D66 om 
de fietsbewegwijzering te verbete-
ren wordt eveneens aangenomen.

Openbaar groen
Krischan Hagedoorn (PvdA) con-
stateert dat dit college heel weinig 
ambitie heeft en geen vernieuwend 
beleid opzet. ‘Je leest werkelijk ner-
gens iets van een verrassend of ver-
nieuwend plan.’ Hij gaat onder meer 
in op het Wmo-beleid, het zwembad, 
huisvesting en het detailhandelsbe-
leid. De PvdA pleit voor terugkeer 
van idealen in de wijze van besturen 
van de gemeente. Vrijheid, gelijk-
heid en broederschap vormen de 
rode draad in zijn verhaal. In moties 
pleit hij voor een Bilts wijkbedrijf en 
het zogenaamde lief en leedstraten-
concept dat in Rotterdam succesvol 

is. De moties worden verworpen. 
Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) 
betreurt de vele personele wisselin-
gen in de raad en bij het ambtelijk 
apparaat. Hij vraagt aandacht voor 
de leefomgeving en verdwijnende 
insecten. De door Beter De Bilt 
ingediende moties aanplantbeleid 
bomen en openbaar groen optimali-
seren worden aangenomen. Han IJs-
sennagger (Bilts Belang) vindt dat 
het college geen visie heeft ontwik-
keld. Hij constateert dat mobiliteit 
geen aandacht van het college krijgt. 
Bij veiligheid pleit hij voor camera’s 
in de openbare ruimte. Hij vraagt 
aandacht voor overbodige regels en 
subsidies die vaak terecht komen bij 
mensen die het zelf kunnen betalen. 

Sociale woningen
Werner de Groot (CDA) is trots op 
de prestaties van het college en heel 
tevreden over de renovatie van De 
Vierstee. Hij pleit voor duidelijke 
informatievoorziening bij de ver-
nieuwing van Bilthoven Centrum 
en De Kwinkelier. De lange lijst 
van woningzoekenden baart hem 
zorgen. Hij dient een motie draag-

vlakonderzoek windenergie in en 
vraagt het college daarvoor in het 
voorjaar een plan te presenteren om 
per kern met inwoners in gesprek 
te gaan over de energietransitie. De 
motie is aangenomen. ‘Mooie pro-
jecten zijn gerealiseerd en mooie 
zijn onderweg. Oog voor elkaar en 
oog voor de toekomst.’ Menno Boer 
(SP) constateert dat er aan het te-
kort van sociale woningen niets is 
gedaan. Moties mantelzorgwaarde-
ring verbeteren en het plaatsen van 
hartjesborden mogelijk maken zijn 
verworpen. Anne de Boer (Groen-
Links) is trots op de ambities op het 
gebied van duurzaamheid die van de 
grond komen. ‘De Biltse kwaliteit 
is de groene kwaliteit en de fractie 
richt zich daarom op bouwen binnen 
de kernen. Rode contouren noemt 
hij leidend, maar niet heilig. Groen-
Links blijft zich de komende jaren 
inzetten voor effectieve groene en 
sociale economie.  

Station
Johan Slootweg (SGP) complimen-
teert het college met het gevoerde 
beleid. De SGP zou het sociale 

domein in één programma willen 
zien. Slootweg denkt dat de amb-
telijke organisatie na alle bezuini-
gingen best enige uitbreiding zou 
kunnen gebruiken om alle taken 
goed te kunnen doen. Hij wil naar 
een beter beheer van de openbare 
ruimte. Een motie daarover wordt 
verworpen. Hij sluit zijn betoog af 
met citaat van Luther. Nico Jansen 
(CU) denkt dat mobiliteit in de toe-
komst een probleem kan vormen. 
Hij dient een motie in om een haal-
baarheidsonderzoek te doen naar 
een treinstation op de plek waar de 
Nieuwe Weteringseweg de spoorlijn 
Utrecht-Hilversum kruist om de be-
reikbaarheid van en naar de life sci-
ence as in stand te houden. Hij stelt 
dat dit getuigt van visie. Wethouder 
Ebbe Rost van Tonningen noemt de 
motie sympathiek maar ontraadt die 
wel. De motie is verworpen. 

Veiligheid
Peter Schlamilch (Fractie Schla-
milch) stelt dat het college losge-
zongen lijkt van de werkelijkheid en 
problemen die wel bestaan ontkent. 
‘De verkeersveiligheid loopt al jaren 
achter op het gemiddelde van pro-
vincie en landelijk. De rotondes zijn 
onoverzichtelijk, er wordt te hard ge-
reden, de straatverlichting is te flets 

en schoolomgevingen worden niet 
aangepakt.’ Hij dient acht moties 
in die alle worden verworpen. Vier 
moties hebben betrekking op veilig-
heid, een motie aanpak geluidshin-
der Maartensdijk, reclame-uitingen 
beperken, Dudokflat tot monument 
verklaren en kleine cultuurinstel-
lingen ontzien bij de korting van 
7%. Het college beantwoordt de na 
de eerste termijn gestelde vragen en 
gaat in op de ingediende moties. 

Gezelligheid troef tijdens het huiskameroverleg.

Nico Jansen (CU) stelt in een motie 
de bouw voor van een station aan 
de Nieuwe Weteringseweg.

V.l.n.r. wethouder Hans Mieras, burgemeester Sjoerd Potters, de 
wethouders Anne Brommersma,  Ebbe Rost van Tonningen en Madeleine 
Bakker en gemeentesecretaris Erik Wietses.
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 16 november
t/m woensdag 22 november

    VOORDEEL HELE WEEK

Hertenbiefstuk

Gekonfijte 
eendenbouten

Hacheevlees

100
GRAM 3.75

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.50Filetrollade of 

Procureurrollade

500
GRAM 8.98

SCHARREL 
KIPDIJ FILET

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslook salade
Ham-prei salade
Filet americain

Gegrilde fricandeau
Boeren achterham
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

COMTÉ 
12 MAANDEN 
GERIJPTE KAAS

500
GRAM 5.98 

Heerlijk zelf gemaakt!

Kip cordon bleu, runder cordon 
bleu of gehakt cordon bleu

5 HALEN= 4 BETALEN
1

KILO 8.98

Australische sucade
De beste die er is!

100
GRAM 1.98

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN 
KAAS

500
GRAM 6.25 500

GRAM 7.50

500
GRAM 5.98HACHEE

WILD 
JACHTSCHOTEL

Heerlijke

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

Vers van de traiteur
• Kip-szechuan schotel

met rijst € 1,25
 100 gram

• Ravioli met gehakt in
tomatensaus of Ravioli
met spinazie/ricotta vega

€ 1,49
 100 gram

• Zuurkoolschotel € 1,25
 100 gram

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

Er is weer boerenkool, 
zuurkool en hutspot!

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

De lekkerste

Clementines
mandarijnen

zonder pit!

heel kilo € 1,49

Vers gewassen

Hollandse 
spinazie

zak 300 gram € 0,99

1e prijs
Bakkersvakwedstrijden

Gevuld
speculaas

nú € 6,95

• Vers gesneden Hutspot € 0,99
500 gram

• Voorgekookte
Bistro-krieltjes € 0,99

500 gram

• Babi-Pangang
met nasi of bami € 1,25

100 gram*  = Do/Vr/Za aanbieding geldig     -     ZA VERSE SUSHI VANAF 10.30 UUR

1e prijs
Bakkersvakwedstrijden
Croissants bereid met 
100% echte roomboter

nú € 0,95

NIEUW
powerboost
Kruidensla biologisch 
boordevol vitaminen 
en antioxidanten 
heerlijk met
rozenbotteldressing
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Brandweer neemt afscheid

Meldpunt Vrijwilligerswerk 
viert 21ste verjaardag

door Henk van de Bunt

Vanuit het kantoor van het Meldpunt Vrijwilligerswerk, dat is gevestigd in Huize Het Oosten 
aan de Rubenslaan, bemiddelt het Meldpunt Vrijwilligerswerk in de gemeente De Bilt tussen 

particulieren en organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers en mensen die 
zich aanbieden voor vrijwillige hulpverlening.

Het Meldpunt Vrijwilligerswerk 
viert op 15 november haar 21-ja-
rig bestaan. Volgens Roeli Olt-
hof en Carry Zoutman van het 
Meldpunt een goede gelegenheid 
om bij de inwoners van onze ge-
meente weer eens de aandacht er 
op te vestigen. Om ook in de toe-
komst de werkzaamheden te kun-
nen blijven verrichten heeft het 
Meldpunt nl. dringend behoefte 
aan meer chauffeurs, terwijl ook 
het telefoonteam en het bestuur 
enige aanvulling kunnen gebrui-
ken. Carry Zoutman: ‘Belangrijk 
is, dat het aantal ritten de laatste 
tijd sterk is toegenomen, omdat 
ouderen langer thuis blijven wo-
nen, vervolgens naar de dagbeste-
ding gaan, terwijl ook een aantal 
ritten met Voedselbankpakketten 
door Het Meldpunt wordt ver-
zorgd.’ Op jaarbasis vinden er 
rond de 3000 ritten plaats.

Vrijwilligers
Het Meldpunt Vrijwilligerswerk 
biedt - tegen een kilometervergoe-
ding - vervoer, bijvoorbeeld naar 
ziekenhuis, huisarts, fysiothera-
peut en ook naar leukere bestem-
mingen, zoals de kaartclub. Dit 
vervoer vindt plaats met de eigen 
auto’s van de chauffeurs en gebeurt 
één op één met de aanvrager. De 
chauffeursdienst is bestemd voor 
alle inwoners van de gemeente De 
Bilt, die om praktische redenen 
geen gebruik kunnen maken van 
het openbaar of bijzonder vervoer. 
Daarnaast kunnen via het Meldpunt 
Vrijwilligerswerk aanvragen wor-
den gedaan voor kleine klussen in 
en rondom het huis. De Klussenbus 
zorgt voor de reparaties.

Contact
De telefonisten zijn een belangrijke 
schakel van het Meldpunt met de 

hulpvrager. Zij beoordelen welke 
vrijwilliger/organisatie het meest 
voor een oplossing van een vraag 
in aanmerking komt en regelen het 
contact. Aanvragers worden terug-
gebeld wanneer hulp gevonden is. 
De hulpaanvraag is heel gevari-
eerd. De aanvragen betreffen voor-
namelijk vervoer, maar ook allerlei 
klusjes in huis en tuin, of moeilijk-
heden met de computer horen bij 
de hulpverzoeken. Bij psychische 
nood wordt doorverbonden naar 
een professionele instelling. Een 
aanvraag voor vervoer loopt via 
het Meldpunt vaak soepeler dan 
via de Regiotaxi. ‘Onze chauffeurs 
lopen vaak mee het ziekenhuis in. 
Er wordt bij de aanvraag vooraf ge-
vraagd of extra hulp nodig is en in 
dat geval wordt daar rekening mee 
gehouden.’

Algemeen
Voor inwoners van de gemeente De 
Bilt is het Meldpunt Vrijwilligers-
werk bereikbaar via het telefoon-
nummer 030 2287799 of per e-mail 
via info@meldpuntdebilt.nl; op de 
website www.meldpuntdebilt.nl. is 
verdere informatie te vinden. Het 
Meldpunt verricht algemene vrij-
willigershulp. ‘Wat wij doen is wer-
ven en uitzetten van vrijwilligers en 
echt hulp verlenen. Het is een weg 
bij het vinden naar laagdrempelige 
sociale zorg’, aldus Roeli Olthof. 
We zijn een vrijwilligersorganisatie 
voor de gehele gemeente De Bilt, 
maar zouden graag wat meer voet 
aan de grond krijgen in Maartens-
dijk, Westbroek en Hollandsche 
Rading. Als mensen uit die plaat-
sen bij ons terecht komen horen we 
vaak dat ze het jammer vinden dat 
ze het bestaan van het Meldpunt 
niet eerder kenden’. In Groenekan 

Najaarsnota 2017 
vastgesteld

door Guus Geebel

Voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2018 stelde de ge-
meenteraad op 9 november de Najaarsnota 2017 vast. Met deze nota 
wordt de begroting voor het lopende jaar geactualiseerd. De nota is ge-
baseerd op de eerste acht maanden van 2017. Op basis van de beschik-
bare gegevens verwacht het college een voordelig saldo van 153.841 
euro over het begrotingsjaar 2017. De SP-fractie stemt tegen de nota.

Een groot gedeelte van het debat ging over het overschot op het Wmo-
budget. Erik van Esterik (PvdA) concludeert dat de afgelopen drieën-
half jaar op de Wmo vijf miljoen euro is overgehouden. Dit ondanks 
het signaal dat er een tekort zou komen. Er is gekort op de eenvoudige 
huishoudelijke hulp, de regeling voor chronisch zieken en gehandicap-
ten, eigen bijdragen die te hoog waren en ook Mens De Bilt werd gekort 
omdat er geen geld was. Van Esterik noemt het achteraf een zeer foute 
beslissing en hij zou het goed vinden als het college dit aan de Cliën-
tenraad en Wmo-adviesraad zou melden. Martijn Kooren (CDA), Jo-
han Slootweg (SGP) en Jette Muijsson noemen het negatieve resultaat 
op de Jeugdhulp zorgelijk. Dat de 
begrote bouwleges voor het eerst 
in jaren gerealiseerd gaan worden 
vindt Martijn Kooren positief. 
Dolf Smolenaers (D66) vindt de 
reserveopbouw bij de Wmo juist 
goed. Menno Boer (SP) dringt aan 
op een realistische weergave in het 
projectenboek. Nico Jansen (CU) 
is tevreden over de verbouwing 
van De Vierstee, de ondertun-
neling van de Leijensweg en de 
nieuwbouw aan de Hessenweg. 
Over de gang van zaken in de 
zwembaddiscussie is hij ontevre-
den. Wethouders Hans Mieras en 
Anne Brommersma beantwoor-
den gestelde vragen. Wethouder 
Brommersma stelt dat in het be-
leid de cliënt altijd voorop staat 
en dat die de zorg krijgt die nodig 
is. ‘Dat gebeurt met regelmaat in 
overleg met de Cliëntenraad en 
Wmo-adviesraad.’

Beter De Bilt 
bereidt zich 
voor op de 
gemeente-
raadsverkiezing 
in maart 2018. 
Kom jij als vrijwilliger ons
campagneteam versterken? 
Meer info: www.beterdebilt.nl

advertentie

Jette Muijsson van Beter De Bilt.

Het was voor Piet Bos en familie een grote verrassing, toen twee brandweerwagens het erf opreden. Met het 
hele team gingen zij uit eten in Loosdrecht voor zijn afscheid na veertig jaar bij de vrijwillige brandweer, post 
Groenekan. [Walter Eijndhoven]

is inmiddels ook een groepje chauf-
feurs onder de vlag van het Meld-
punt werkzaam, terwijl het Meld-
punt in elk van de overige kernen 
een chauffeur heeft wonen.

Onzekerheid
Om nog in lengte van jaren te kun-
nen voortbestaan is er altijd be-
hoefte aan meer vrijwilligers. Het 
werven van vrijwilligers gebeurt op 
verschillende manieren: ‘Meestal 
gaat het van mond op mond, maar 
maken ook gebruik van de vacatu-
rebank van Mens De Bilt en staan 
op de vrijwilligersbanenmarkt. 
Soms krijgen mensen vanuit uitke-
ringsinstanties het advies zich bij 

ons aan te melden als onderdeel van 
een herintredingstraject. Het Meld-
punt heeft rond de vijftig medewer-
kers. Dat zijn telefonisten, chauf-
feurs, hulpverleners, computerhulp, 
tuinhulp en het bestuur. 

Aanmelden
Aanmelding als vrijwilliger kan 
telefonisch, maar ook door via de 
website www.meldpuntdebilt.nl 
een formulier in te vullen. Na de 
aanmelding volgt een kennisma-
kingsgesprek Op werkdagen tele-
fonisch bereikbaar op 030 2287799 
tussen 9.00 en 12.00 uur. Op andere 
uren is een antwoordapparaat in ge-
schakeld.

V.l.n.r. Carry Zoutman, Roeli Olthof en vrijwilligster Mulki Abukar 
(Somalië) op het kantoor in Huize het Oosten. [foto Walter Eijndhoven]

Vrijwilligerschauffeur Cor Verhoeks brengt en haalt mevrouw Bom naar 
en van een anders onbereikbare activiteit. [foto Reyn Schuurman]
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 
LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

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

Ook een kerst- en/of nieuwjaarswens
in De Vierklank? Mail snel naar: info@vierklank.nl

 M.A. de Ruyterstraat 54 | 3601 TH  Maarssen
 0346 - 281444 | 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaardij.nl | www.kvdwmakelaardij.nl

WIE JARIG,
IS TRAKTEERT

Dit is de laatste maand van mijn akties rondom 
het 10-jarig bestaan van Karin van der Willigen 
Makelaardij o.z. Ik wil iedereen die met mij samen 
heeft gewerkt en een prijs ter beschikking heeft 
gesteld bedanken. Voor deze 10e en laatste 
keer wilde ik wel een originele afsluiter. Omdat ik 
in zo’n mooi gebied werk wil ik dat wel eens aan 
iemand anders ook laten zien met een aparte 
invalshoek. Door een rondvlucht vanaf Vliegveld 
Hilversum. 

KENT U IEMAND DIE U DEZE PRIJS ZOU GUNNEN? 
LAAT HET ONS DAN EVEN WETEN.

DIT IS DE PRIJSWINNAAR VAN SEPTEMBER 

GEFELICITEERD!

Primera Maartensdijk
Maertensplein 24
3738 GK Maartensdijk
0346 211 390

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

Mid Season

Sale
50%KORTING
OP GESELECTEERDE ARTIKELEN

Hoera!
Volgende week is het weer schoentje zetten 

bij Kapper Hans en zaterdag bij de intocht, 

gratis warme chocolademelk voor de ouders. 

Tuurlijk
voldoende spekkies

voor de kids!

Bel: 212455

verrassend lekker nu

€ 7,95

NIEUW!  APPEL-
SPECULAASTAARTJE

Er zijn weer

SPECULAAS-
POFFERS
4 VOOR
€ 3,80

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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advertentie

Opening tentoonstelling Westbroek 
door Walter Eijndhoven

Onder enorme belangstelling vond dinsdag 7 november, aan de Westbroekse Molenweg in 
Westbroek, de opening plaats van de tentoonstelling over het ontstaan

van de vroegere Maartensdijkse kern Westbroek.

Kees Lam uit Achttienhoven open-
de de tentoonstelling ter gelegen-
heid van het 30-jarig bestaan van 
de Historische Vereniging Maar-
tensdijk en het 25-jarig bestaan 
van de Historische Kring D’Oude 
School De Bilt. Lam schreef een 
boek over zijn leven, over hoe het 
ooit was, op zíjn platteland omdat 
- naar zijn mening - de huidige ge-
neratie opgroeit zonder enig besef 
van hoe het leven vroeger was vóór 
het digitale tijdperk, zonder compu-
ters, mobieltjes, Facebook, Twitter 
en Instagram.

Opkomst
Zo’n grote opkomst verwachtten de 
organisatoren van beide historische 
verenigingen nu ook weer niet. UIt 
alle hoeken en gaten werden ban-
ken en stoelen bijgeschoven en nog 
moest een deel van de toehoorders 
staan. Meer dan 130 geïnteresseer-
den luisterden uiteindelijk naar het 

welkomstwoord door Wilma van 
de Broek, van Westbroek Ontmoet. 
Na de officiële opening gaf zij het 
stokje door aan oud-postbode in 
Westbroek Theo Schouten. Aan 
de hand van van een diapresen-
tatie wandelde Schouten door de 
geschiedenis van Westbroek. De 

oude kaarten, voorwerpen, voertui-
gen en kunst waren tot zaterdag 11 
november te bewonderen in de hal 
bij molen De Kraai. 

Een afgeladen zaal luistert naar de 
verhalen over vroeger

Burgemeester fietst genoeglijk door 
Hollandsche Rading

door Rob Klaassen

Woensdagochtend 8 november bracht burgemeester Sjoerd Potters een kennismakingsbezoek aan 
Hollandsche Rading. ‘Samen voor Hollandsche Rading’ had hiervoor een interessant programma 
bedacht. Er werd die ochtend een fietstocht door Hollandsche Rading georganiseerd, waarbij een 

aantal zaken onder de aandacht van de burgemeester werd gebracht. Voorzitter Thijs van der 
Wel: ‘Hoe kun je beter Hollandsche Rading verkennen dan per fiets’. 

De tocht startte bij Perron Peet, 
waar door de verbredingswerk-
zaamheden van A27 al direct het 
nodige viel te zien en te horen. Er 
werd getracht zich een beeld te 
vormen over de toekomstige si-
tuatie onder het dubbel zo brede 
viaduct. Suggesties kwamen daar-
bij naar voren over hoe aan deze 
toekomstige overdekte ruimte een 
functie voor het dorp zou kunnen 
worden gegeven. De fietstocht 
voerde vervolgens langs de Vuur-
sche Dreef, waarbij onder meer 
werd stilgestaan bij de grenspalen 
tussen Noord-Holland en Utrecht. 
Via restaurant de Paddenstoel en 
de Aanlegsteeg werd gefietst naar 
de leegstaande paviljoens van de 
Hertenkamp. Hier bleek de burge-
meester bijzonder geïnteresseerd te 
zijn in de activiteiten van Rading 
Spoor en in het bijzonder wanneer 
de jaarlijkse stoomdag plaatsvindt 
(laatste zaterdag van augustus). De 
tocht voerde ook nog langs de leeg-
staande gebouwen van de in 2006 
afgebrande Fazantenhof naar de 
Spoorlaan en de nieuwste wijk van 
Hollandsche Rading.

Kerstman 
Na een bezoek aan de tennisclub 
werd de Bosbergschool aangedaan. 
Een leuk voorval deed zich voor 
toen de burgemeester de klas met 
groep 7 en 8 binnen trad. De lerares 
juf Marjolein van der Haar vroeg de 
leerlingen of zij wisten wie die me-
neer was. Verder dan de Kerstman 
werd er niet gekomen. Toen ze zei 
dat het de burgemeester was, viel 
er een stilte. Na enige tijd vroeg 

er iemand of de burgemeester ook 
in Hollandsche Rading woonde. 
Toen hij nee zei, werd onmiddellijk 
gevraagd waarom niet. Geduldig 
legde de burgemeester uit waarom 
hij had gekozen om in Bilthoven 
te gaan wonen, om namelijk in de 
buurt van het gemeentehuis te zijn. 
Ook gaf burgemeester Sjoerd Pot-
ters te kennen dat hij het leuk zou 
vinden om deel te nemen aan het 
verkeersexamen.

Leut
Het volgende bezoek bracht de bur-
gemeester aan Leut. Met de hier we-
kelijks bij elkaar komende ouderen 
dronk hij koffie met gebak en nam hij 
de tijd voor een gezellige kout met 
de diverse aanwezigen. Vervolgens 
leidde de fietstocht door de westkant 
van Hollandsche Rading. Via de 
Schaapsdrift werd via het ‘kerkpad’ 
uitgekomen op het vierkantje aan 

de Tolakkerweg., waarna vervol-
gens het rondje werd aangedaan en 
de toekomstige bouwlocatie op het 
terrein van het voormalige tuincen-
trum in ogenschouw werd genomen. 
Hierbij werd de wens uitgesproken 
dat Hollandsche Radingers zich 
daar zullen gaan vestigen. Maar alle 
aanwezigen realiseerden zich tege-
lijkertijd dat niemand tegenwoordig 
bij machte is om dat ook daadwerke-
lijk te kunnen regelen. Om halfeen 
werd er weer bij perron Peet uitge-
komen. De burgemeester zei dat hij 
een bijzonder goede indruk had ge-
kregen over Hollandsche Rading en 
dat hij daardoor nu nog beter op de 
hoogte was van wat er zoal speelt in 
het dorp. Hij vond het hoogst inte-
ressant wat hij allemaal had gehoord 
en gezien. Een fietstocht leent zich 
hier uitermate goed voor. En boven-
dien: het was weliswaar fris, maar 
het bleef wel droog. 

Lezing Biltse 
straatnamen

door Walter Eijndhoven

In de week van donderdag 9 november tot en met woensdag 15 
november konden belangstellenden de laatste in de reeks van zes 
tentoonstellingen in H.F. Witte Centrum bezoeken over de zes ker-
nen van gemeente De Bilt. Deze laatste tentoonstelling concentreert 
zich op het dorp De Bilt en haar inwoners.

In de 25 jaar dat de Historische Kring D’Oude School nu bestaat heeft 
zij veel familiefoto’s verkregen. Een deel van deze portretten werd nu 
tijdens deze tentoonstelling gepresenteerd, aangevuld met straattafere-
len uit de collecties van de Historische Kring D’Oude School zelf en 
het streekarchief RHC Vecht en Venen in Breukelen.

Dorpsstraat vanouds Steenstraat
Nog voor de opening verzorgde Lies Haan-Beerends een lezing over 
het ontstaan van de Biltse straatnamen. Tijdens haar presentatie ging 
zij alle (oude) straatnamen van het dorp De Bilt langs, natuurlijk be-
ginnend met de Dorpsstraat vanouds Steenstraat, omdat deze deel uit-
maakte van de route Utrecht-Arnhem-Duitsland en de route Utrecht-
Amersfoort-Zwolle. ‘Tot ver in de 18e eeuw was dit de enige straat 
met aaneensluitende bebouwing. Iedereen woonde in deze straat: de 
dominee, de dokter, de veldwachter, ambachtslieden als de timmerman, 
de rademaker (fietsenmaker), de kuiper, de leerlooier, de schilder, de 
smid en de wagenmaker’, vertelt Haan-Beerends. ‘Ook hun knechten 
woonden in de Dorpsstraat, inwonend bij de baas of met hun gezin in 
een huisje in één van de steegjes op de erfafscheidingen. De oudste 
naam van de weg was Steenstraat, daarna officieel Utrechtseweg. Het 
deel in het dorp werd echter aangeduid als Dorpsstraat. 
Na de aanleg van de rondweg om het dorp besloot de gemeenteraad 
om de naam Dorpsstraat vanouds Steenstraat in te voeren’, legt zij 
verder uit. 

Hessenweg
Tijdens de lezing volgden nog vele andere straten zoals de Nieuwstraat 
en omgeving, Akker en omgeving en de Hessenweg-Herenweg. Haan-
Beerends: ‘De eerste huisjes aan de Hessenweg waren de knechten-
woningen van de Biltse molen op de noordoosthoek met de Looydijk. 
Molenaar Johannes van Wichen had hier in 1871 zijn windkorenmolen 
naartoe verplaatst, nadat de molen Gemeenbelang aan de Utrechtseweg 
was afgebrand. Hetzelfde lot onderging de molen aan de Hessenweg in 
mei 1889. Deze molen is nooit meer herbouwd. Vooral ambachtslieden 
lieten hier huizen bouwen met daarnaast nog vaak één of meer huisjes 
voor de verhuur. Tot en met de 
bouw van de woningen aan de 
Herenweg was er nog geen naam 
voor de straat. Vandaar dat de 
huizen onder de naam Hessen-
weg waren geregistreerd’. 

Dwalen
Tijdens de lezing dwaalt Haan-
Beerends door heel De Bilt en 
komen ook Burgemeester van 
Heemstrakwartier-La Plata, Boe-
renland: Weltevreden en De Bilt-
Zuid, de oude ontginningsdijken 
Blauwkapelseweg en Groene-
kanseweg van oost naar west en 
de Soestdijkseweg van zuid naar 
noord aan bod. De tentoonstel-
ling is alleen vandaag, woensdag 
15 november, nog te bezoeken in 
H.F Witte Centrum De Bilt.

Voorzitter Paul Meuwese verwelkomt Lies Haan, waarna een goed 
gevulde zaal er eens goed voor gaat zitten.

Burgemeester Potters in klas met de groepen 7 en 8 in de Bosbergschool
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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.

795599

199 2e
 halve

prijs

Geldig van donderdag 16 t/m zaterdag 18 november 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
mosselen

2 kilo bak
van

€7,75

Pers-
sinaasappelen

2 kilo net
van

€2,99

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn

La Pace
ko�  ebonen

2 zakken van 1 kilo 
van €19,95 voor

€14,92

Turcotaartje

mokka of slagroom
van

€9,95



 De Vierklank 9 15 november 2017

advertentie

“Appartementbezitters laten subsidies liggen”
(Trouw, 15-9-17)

Comfortabel wonen en een lage energierekening? 
BENG! organiseert voor alle bewoners van VvE’s 
in gemeente De Bilt een informatiemiddag

‘Duurzame energie voor de toekomst’.
• 18 november, 14.00 uur - 18.00 uur
• WVT-gebouw, Talinglaan 10, Bilthoven
• Energiemarkt en workshops
• Praktische informatie voor uw VvE
• Kans op 500 euro energiebesparende maatregelen

Programma op www.beng2030.nl.
Kom langs, de koffie staat klaar!

Woning Looydijk 
wordt zelfvoorzienend

De komende weken vindt een unieke nul-op-de-meter renovatie plaats in De Bilt. Een 
rijtjeswoning uit de jaren 70 aan de Looijdijk 53 wordt optimaal geïsoleerd, krijgt nieuwe 

buitengevels en gaat energie opwekken voor eigen gebruik. 

De renovatie van deze pilotwoning 
is een initiatief van de Biltse ener-
giecoöperatie BENG! in samen-
werking met gemeente De Bilt, 
provincie Utrecht, Triodos Bank en 
Economic Board Utrecht. Bouw-
bedrijf Plegt-Vos voert de werk-
zaamheden in november uit. Begin 
volgend jaar organiseert BENG! in 
samenwerking met de bewoners, de 
familie Pierik, een aantal kijkdagen 
voor belangstellenden. 

Voorbeeld
‘Nul-op-de-meter’ houdt in dat 
de woning op jaarbasis evenveel 
energie oplevert als nodig is voor 
het verbruik van het gezin. BENG! 
werkt als lokale energiecoöperatie 

voor en door bewoners toe naar een 
energieneutrale gemeente in 2030. 
Daarom is deze voorbeeldwoning 
belangrijk ter inspiratie voor an-
deren die plannen hebben om hun 
huis energieneutraal te maken’, al-
dus projectleider Martijn de Loo. 

Werkzaamheden
De verschillende bouwdelen wor-
den kant-en-klaar aangeleverd en 
aan de woning gemonteerd. Door-
dat de renovatie vrijwel volledig 
wordt geprefabriceerd in de fabriek 
zal de overlast minimaal zijn. De 
komende weken vinden de voor-
bereidende werkzaamheden plaats. 
In week 47 staat de plaatsing van 
de nieuwe voor- en achtergevel 

gepland. Na afloop is de woning 
optimaal geïsoleerd met een nieuw 
ventilatiesysteem voor een gezond 
binnenklimaat. De woning krijgt 
een nieuw dak met zonnepanelen 
en een lucht-water warmtepomp 
voor de energievoorziening. Na de 
renovatie wekt de woning op jaar-
basis de benodigde energie zelf op 
en is de energierekening tot vrijwel 
nul teruggebracht. In 2018 wordt 
de woning een aantal dagen open-
gesteld. 

Aankondigingen vinden plaats 
via de website van BENG!: www.
beng2030.nl. Belangstellen-
den kunnen ook mailen: info@
beng2030.nl         (Jenny Senhorst)

Steun voor Biltse 
ondernemers

Rabobank Rijn en Heuvelrug sponsort de Biltste 
Ondernemer van het Jaar verkiezing (BOvhJ) voor 

de tweede keer. Als het aan directievoorzitter Migchel 
Dirksen ligt blijft dat voorlopig zo. Een opsteker voor 

Biltse ondernemers.
Dirksen: ‘Als coöperatieve bank willen wij een bijdrage leveren aan 
het welzijn en de welvaart in Nederland,  ‘Growing a better world toge-
ther’. Dit doen wij door lokaal allerlei activiteiten te ondersteunen die 
aansluiten op maatschappelijke thema’s. 
Ondernemerschap is één van onze thema’s. Als wij geloven in de on-
dernemer en zijn onderneming, bewegen we graag met hem mee om 
zijn ambities te helpen realiseren. Wij willen vernieuwing voor onder-
nemers stimuleren zodat zij ook duurzaam gezond blijven groeien. En 
duurzame groei  in het MKB betekent ook meer banen. Zo maken we 
Nederland sterker. De Rabobank legt veel nadruk op lokale activiteiten. 
Door aan te sluiten bij de BOvhJ, zijn we een nóg groter onderdeel van 
De Bilt dan we al waren. Dat ‘medeburger’ van onze gemeente zijn, 
tonen we door dit initiatief te steunen met een financiële bijdrage maar 
ook met de inzet van onze kennis en kunde’.

Prachtig vehikel
De BOvhJ vindt Dirksen een ‘prachtig vehikel om contacten te leggen’. 
De bank is er namelijk van overtuigd dat ondernemers onderling veel voor 
elkaar kunnen betekenen. Hoe dat zit? ‘Een probleem waar bijvoorbeeld 
het ene bedrijf mee worstelt’, weet Dirksen, ‘heeft een andere onderne-
ming vast al eens getackeld. Die partijen verbinden wij graag om oplos-
singen te delen. Zo kunnen  ondernemers in de regio elkaar helpen om 
hun ambities te realiseren. Samen met de Lionsclub De Bilt-Bilthoven en 
de gemeente De Bilt kunnen we daarmee ons steentje bijdragen aan het 
versterken van de regio.’

BOvjH leeft
Dirksen merkt dat de verkiezingen leven in De Bilt. Er zijn veel inwo-
ners betrokken geweest bij het nominatieproces en er wordt over gespro-
ken. ‘Een mooi voorbeeld van de grote betrokkenheid van mensen’ vindt 
Dirksen. ‘De genomineerde ondernemers genieten nu al veel naamsbe-
kendheid, waardering en erkenning maar na de uitreiking van de awards 
op 29 november, neemt dat natuurlijk verder toe’. Hij verheugt zich op 
die mooie avond: ‘De vier award winnende ondernemers dienen als 
voorbeeld voor andere ondernemers. Dat wij als bank daarbij kunnen 
helpen, vinden we geweldig’.

Migchel Dirksen steunt vanuit Rabobank Rijn en Heuvelrug 
de Biltse Ondernemersverkiezing.

Artist impression van het eindresultaat van de nul-op-de-meter renovatie. (foto (Plegt-Vos)

Schoenenzaak Van der Sluys 
stopt ermee

Na 33 jaar stoppen Kees en Joke van der Sluys met de winkel aan de Hessenweg. Eind dit jaar 
gaat de deur definitief dicht van de grote winkel die naam en faam wist te verwerven 

met kinderschoenen en gerenommeerde merken.

Kees en Joke bliezen op verzoek 
van de vader van Kees de schoe-
nenzaak nieuw leven in die een 
aantal jaren aan derden verhuurd 
was geweest. De heropening was 
op de dag van de Elfstedentocht 
op 21 februari 1985. Kees had de 
tocht, waar hij hard voor getraind 
had, graag mee willen rijden. Hoe 
bijzonder dat ook geweest zou 
zijn, hij liet verstek gaan om de 
deur van de winkel te openen en 
na 14 jaar weer Van der Sluys in 
neon op de luifel te zien branden.

Kees en Joke vonden de winkel 
eigenlijk te groot om alleen schoe-
nen te verkopen. Er kwam kleding 
bij voor de dames en de acces-
soires werden ook steeds verder 
uitgebreid. Vooral de kinderschoe-
nenafdeling werd groot en was in 
de hele regio bekend. Net als het 
oranje autootje dat een prominente 
plek in de winkel had.

Stoppen
Al 7 jaar speelde de gedachte om 
te stoppen in hun hoofd. De eerste 
overnamekandidaat kwam uit de 
familie en meldde zich in 2010. De 
bank verleende echter geen mede-
werking en Kees en Joke gingen 

zelf verder. In 2015 was er nog een 
gegadigde, maar ook die onder-
handelingen kwamen niet rond. Na 
de derde mislukte poging om het 
bedrijf over te laten nemen beslo-
ten ze eind 2016 met de grote in-
koop te stoppen en de winkel lang-

zaam uit te verkopen. Inmiddels is 
de zaak leger dan ooit en gelden er 
aangepaste openingstijden. Vanaf 
1 december zijn de deuren alleen 
nog op vrijdag en zaterdag open 
voor de verkoop van de laatste res-
tanten, decoraties en inventaris.

Na bijna 33 jaar verdwijnt het oranje autootje uit het winkelbeeld van de 
Hessenweg.
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Elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur. Zie ook www.vaarderhoogt.nl

Van zaterdag 18 t/m
zaterdag 23 december

T/M 23 
DECEMBER 
ELKE DAG 
GEOPEND, 
ÓÓK ELKE 
ZONDAG

Zaterdag a.s. 
zwaaien de poorten 
open van het familie-
winterevenement de 
Warme Witte Winter 
Weken. 
5 Weken lang zijn 
de terreinen van 
‘t Vaarderhoogt 
omgetoverd tot nos-
talgisch winkeldorp 
in de oude Anton 
Pieck stijl. Compleet 
met molen en kerk, 
maar ook met een 
levendig Smulplein 
en theaterpodium. 
Genoeg te zien en 
te beleven voor jong 
en oud. Kom langs 
om een dagje samen 
de gezellige winter-
sferen van weleer te 
beleven.

•  ANTON PIECK WINKELDORP
 Elke 3/4 dagen nieuwe winkeliers
•  LEVENDE KERSTSTAL
 Met knuffeldieren om te aaien
• HENK DE HOUTHAKKER
 Broodjes bakken boven het vuur
• KAARSENMAKERIJ
 Zelf kaarsen maken
• KERSTKOOPHUIS
 Mooie kerstshow volop kerstartikelen
• SMULPLEIN
 Oliebollen, poffertjes, broodjes, snacks,
 warme en koude dranken en ... glühwein
• THEATERPODIUM
 Koren, orkesten, bands, artiesten
• LICHTJESAVONDEN
 Romantisch, feeëriek verlicht avonddorp
• STAMPPOTTENBUFFETTEN
 Elke vrijdagavond, met live muziek

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

TROETELBEREN
Probeer hier maar eens 
NIET vertederd van te raken. 
Nieuwe donzige vrienden 
voor het leven.
Per stuk

€ 7,99
Nu
€ 4,99

Aanbiedingen

DONZIGE 
DEKENS

Lekker thuis op de bank, 
kopje chocomel en zo’n 
heerlijke zachte warme 
deken over je benen.

Per stuk

€ 22,99

Nu
 € 14,99

Álles voor een prachtige Kerst

130x160 cm

Het zijn geen 
Michelin ster-
ren,  maar wel 
lichtgevende 
smaakmakers 
in elk kerst-
interieur.

Per stuk

€ 4,99

Nu

€ 2,99

4-STERREN FLES
Vreugde, liefde en 
mooi design zijn 
vertegenwoordigd 
op deze 
exclusieve 
kerstballen.

Per stuk

€ 6,99

BALLENPRACHT

29 cm hoog

10 cm

KRANS
Leg hem neer, hang hem 
op. Deze zeer fraaie krans 
doet het op elke plek 
perfect.

Per stuk

€ 11,99

Nu

€ 6,99

We hebben 4 verschillende 
uitvoeringen, allemaal met 

sfeerverlichting.

Per stuk

€ 28,99 Nu

€ 16,99

30 cm

Nu

 € 3,99

LANDSCHAPJES

Voor woonkamer 
of de kinderkamer, 
met lichteffect in 
de koplampen.

Per stuk

€ 7,99 Nu

€ 4,99

SCHILDERIJTJES 
MET LICHT

Voor die andere
185.379 prach-
tige kerst artikelen 
moet u echt zelf 
even langskomen.

30 x 30 cm

Aanbiedingen

Gewoon een prachtschaal die 
overal past. De prijs hebben we 
alvast fl ink geschaald.

€ 7,50 Nu

€ 4,50

SCHAAL
OP VOETJES Kersthuis of chalet als 3-D 

puzzel. Om zelf in elkaar te 
puzzelen. Bouwvergunning 
niet nodig Per stuk

€ 6,99

Nu

€ 3,99

3-D PUZZELÁlles voor een prachtige Kerst

35 cm

Beeldige kleine fl essenstolp in 
verschillende uitvoeringen mét 
interne verlichting

Per stuk

€ 9,99

Nu

€ 6,99

KLEINE STOLP

POEDERSNEEUW
Haal uw witte kerst in huis met 
onze MAGIC sneeuwpoeder. Zeer 
sfeerverhogend en niet koud.

Per zak

€ 3,99

Nu

€ 1,99

Lekker samen knutselen en het 
resultaat ergens op een mooie 
plek etaleren

3-D PUZZEL 
TREIN

Nu

  € 2,99€ 4,99

DRAADLICHT
Verwerk het 
in een kerst-
stuk, in een 
stolp of fl es, 
in de boom. 
Met deze 
draadverlichting wordt het 
allemaal nog veel mooier
Per stuk

€ 2,50
Nu

€ 1,50

Álles voor een prachtige Kerst

4 ltr

17,5 x 7 cm

40 led - 205 cm

U wandelt vanuit het nostalgisch 
winkeldorp zó onze kerstshow 

“Kerstspiratie” binnen

Aanbiedingen zijn geldig t/m 18 november 2017.

Wijnactie
MontGras Reserva
Cabernet Sauvignon

Huisgemaakte 
vleeswaren
100 gram ribeye + 
100 gram achterham

3.50Samen

Bij een 
hertenbiefstuk 
rode wijn-
kaneelsaus
gratis

Ze zijn er weer

Saucijzen

4.99 8.99
Staven Letters

Kaasactie
Piave

2.99100 gram

Huisgemaakte Bij een 

Najaarsacties Demoweekend

Slagerij Ad van Eck uw vleesspecialist in de regio
Wij zijn gespecialiseerd in wild, grootvlees voor de BBQ , worstmakerij, gourmet, maaltijden en 

stoofpotjes. Voor elk wat wils. Maak ook kennis met ons groot assortiment Hollandse en buitenlandse 
kazen. Alles te combineren met de lekkerste en beste wijnen. U bent van harte welkom!

Aanstaande zaterdag hebben wij een 
demo met als thema ‘lekker tafelen’.

Bilderdijklaan 110, 3723 BG Bilthoven
Telefoon 030-2282163

Slagerij Ad van Eck

Cabernet Sauvignon

2.99

Spaar voor Spaar voor korting op een wild kookboek

korting op een wild kookboek

korting op een 

Bij elke € 7.50 krijgt u een stempel. Een volle stempelkaart geeft recht op 25% korting (in de vorm van een boekenbon) op een wild kookboek t.w.v. €25,-. Vraag naar de spaarkaart.

Inclusief proeverij!

16.50

Deze tas wordt gevuld met: 

4 kalkoenschnitzels

4 varkenscordon bleu’s

100 gram Pain de Ardenne

Stuk leverworst
Verrassingskaasje

Alstublieft, onze 
tas vol lekkers

Samen voor

9.95Per fles

Per doos 
55.00

de vorm van een boekenbon) op een wild kookboek t.w.v. €25,-. 

i.s.m. Bilthovense 
boekhandel

Lekkere oude Italiaanse kaas. 
Lekker te combineren met 
Balcamico chutney.
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Geopend van 07:30 uur tot 20:00 uur.  verhaegtandartsen.nl
Tolakkerweg 157a | Maartensdijk | 0346-213 450 

‘  Wij staan voor u 
klaar met persoonlijke 
aandacht en expertise.’

Noodklok Peuterspeelzaal
‘t Bruggetje

door Henk van de Bunt

Er dreigt sluiting voor Peuterspeelzaal ‘t Bruggetje, al 40 jaar een begrip in Maartensdijk en 
omstreken. In januari 2018 gaat de nieuwe wet ‘harmonisatie kinderopvang’ in, waardoor 
voortbestaan in de huidige vorm niet haalbaar is. Verontruste ouders luiden de noodklok.

Met de wet ‘harmonisatie kinderop-
vang’ worden kinderopvang en peu-
terspeelzaal gelijkgesteld. In 2018 
moeten alle peuterspeelzalen en kin-
derdagverblijven geharmoniseerd 
zijn. Het doel van deze harmonisa-
tie is om verschillen tussen peuter-
speelzalen en kinderopvang weg te 
nemen en te zorgen voor een betere 
afstemming tussen kinderopvang, 
peuterspeelzaalwerk en onderwijs. 
 
Eisen
Ouder Margreet Wisse verklaart: 
‘Er komen exact dezelfde kwali-
teitseisen voor peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven. Zo moeten 
alle peuterspeelzalen vanaf 2018 
onder andere twee gekwalifi ceer-
de beroepskrachten op de groep 
hebben. Tevens wordt structurele 
scholing voor pedagogisch mede-
werkers verplicht om de kwaliteit 
te waarborgen. Er komt een betere 
mix van mbo- en hbo- functies op 
de werkvloer. Er is dan sprake van 
één fi nancieringsstructuur voor wer-

kende ouders (voor peuterspeelzaal 
en kinderopvang). De gemeente 
dient een betaalbaar aanbod voor 
eenverdieners (kostwinners) en niet 
werkende ouders te organiseren. Dit 
is erg afhankelijk van beleidskeuzes 
die gemeenten maken’. Wij juichen 
de ontwikkeling van dezelfde kwa-
liteitseisen, vallend onder hetzelfde 
toezicht en op dezelfde manier ge-
fi nancierd worden, toe. Het geeft 
de mogelijkheid om (nog) professi-
oneler te werken. De motivatie, dat 
ontwikkelingsgericht werken met 
een groep kinderen een vak is en dat 
daarom een beroepskwalifi catie no-
dig is, die bij de leeftijd van de kin-
deren en de vorm van opvang past, 
is goed te volgen. Alleen is voor het 
voor Peuterspeelzaal ’t Bruggetje 
niet haalbaar om zelfstandig te vol-
doen aan de nieuw gestelde eisen.’

Consequenties
Miranda Mulder licht toe: ‘Veel peu-
terspeelzalen worden omgevormd 
tot peuteropvang. Alle vrijwilligers 

(nog 1800 in Nederland, vooral in de 
dorpen) moeten worden geschoold 
of komen als derde op de groep. Ge-
meenten moeten plannen maken om 
de transitie peuterspeelzalen goed 
te laten verlopen. Door de harmo-
nisatie ontstaan er drie groepen ou-
ders: Werkende ouders, die gebruik 
maken van de kinderopvangtoeslag 
voor peuterspeelzaalwerk of kinder-
opvang (via het rijk), eenverdieners/
niet- werkende ouders die gebruik 
maken van de peuterspeelzaal op 
grond van inkomensafhankelijke 
bijdrage (via de gemeenten) en ou-
ders, die gebruik maken van de VVE 
(Voor- en vroeg-schoolse-educatie)-
regeling (via gemeenten). Deze kin-
deren hebben een indicatie en krij-
gen in veel gevallen een groot deel 
van de kosten vergoed (dit is per 
gemeente verschillend)’.

Oplossing
Dieneke Janssen tenslotte: ‘Het be-
stuur is de afgelopen tijd met behulp 
van Angelique Reuselaars en An-

nemiek Witte op zoek gegaan naar 
alternatieven en oplossingen om de 
peuterspeelzaal te behouden, waar-
bij met diverse partijen is gesproken 
over ‘het jonge kind’, het ontwikkel-
recht en de kansengelijkheid van 2-4 
jarigen in Maartensdijk en omge-
ving. Wat doen we ieder vanuit onze 
eigen organisatie voor het (jonge) 
kind? Wat werkt? Wat werkt niet? 
Wat kan beter? En kunnen we wel-
licht vanuit onze maatschappelijke 
opdracht en ambitie een inhoude-
lijke kwaliteitsslag met elkaar ma-
ken en aansluiten bij de landelijke 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
De opbouw van passend onderwijs, 
de transitie jeugdzorg en de harmo-
nisatie voorschoolse voorzieningen 
brengt de vorming van één pedago-
gische infrastructuur voor kinderen 
0-6 jaar steeds dichterbij. De ont-
schotting tussen onderwijs, kin-
deropvang en jeugdhulp (inclusie) 
lijkt onafwendbaar. Verkennende 
gesprekken zijn gevoerd om buiten 
de grenzen van je eigen organisatie 
te denken en op zoek te gaan naar 
kansen en mogelijkheden. Dit waren 
mooie, inspirerende en construc-
tieve gesprekken. Met 1 partij is het 
bestuur nog in gesprek.

Actie
De ouders komen nu in actie voor 
het behoud van peuterspeelzaal ‘t 
Bruggetje. ‘Wij zijn ervan over-
tuigd, dat de peuterspeelzaal een 
goede en belangrijke basis vormt 

voor alle peuters om vloeiend door 
te stromen naar de basisschool. En 
dat vinden blijkbeer meer ouders; er 
gaan wekelijks rond de 40 peuters 
naar ’t Bruggetje, waar ze mogen 
spelen, leren en ontdekken onder 
de bevlogen leiding van Annemiek 
Witte. Wij als ouders vragen ons af 
wat de visie en het beleid van onze 
gemeente op het gebied van het jon-
ge kind is? Kan onze gemeente, die 
het belang voor gezin en onderwijs 
voorop zet, onze kinderen helpen en 
meedenken in hoe het wèl kan, beter 
kan en dat er zo stapje voor stapje 
richting inclusie gegaan kan wor-
den? Wij vragen de gemeente om 
hulp vanuit de gedachte dat we al-
len het investeren in het jonge kind 
enorm van belang vinden voor de 
samenleving’. 

Oproep
De ouders doen een oproep aan zo-
wel de inwoners van onze gemeente 
als aan de gemeente zelf: ‘Inwoners, 
teken de petitie voor het behoud 
van de peuterspeelzaal! Gemeente, 
denk mee over oplossingen, kansen 
en mogelijkheden in het belang van 
het jonge kind! Op www.petities.nl, 
zoek op ‘Maartensdijk’ kan de pe-
titie online getekend worden. Ook 
worden er op verschillende plaatsen 
bij o.a. winkeliers papieren versies 
neergelegd. Wij zullen onze zorgen 
ook bij de dorpswethouder kenbaar 
maken tijdens het inloopspreekuur 
van de gemeente in Dijckstate’. 

Ouders (zoals v.l.n.r. Dieneke Janssen en Miranda Mulder) komen in actie voor het behoud van peuterspeelzaal 
‘t Bruggetje.

Peuterspeelzaal Het Bruggetje is al ruim veertig jaar een vaste en 
vertrouwde waarde in Maartensdijk.

Sinterklaasactie 
Maartensdijk

In aanloop naar ‘5 december’ organiseert de Maartensdijkse Midden-
stand Vereniging (MMV) ook dit jaar weer een Sinterklaasactie, die 
loopt van zaterdag 18 november tot en met dinsdag 5 december. De 
prijsuitreiking zal plaatsvinden op woensdag 6 december om 17.00 uur. 
Dit jaar zijn er drie grote hoofdprijzen te winnen. Daarnaast zijn er 
mooie prijzen die de ondernemers beschikbaar stellen.

Zoals ieder jaar heeft elke ondernemer een versierde doos in de winkel 
staan waar de kassabonnen in verzameld worden. Alle klanten die tij-
dens de sinterklaasactie iets afrekenen mogen hun kassabon in de doos 
doen, voorzien van naam, telefoonnummer en/of adres.

Bericht van Sinterklaas
Lieve kinderen groot en klein,

Het is al bijna weer zover. Op zaterdag 25 no-
vember komen wij naar Maartensdijk. Dus zet 
deze datum in jullie agenda en houd deze dag 
vrij. Samen met mij komen ook mijn trouwe 
zwarte pieten weer mee. 

Al om 13.00 uur wordt ik welkom geheten 
door de muziekband nabij de Maartenskerk 
aan de Kievitlaan en zal dan een rondgang 
door het dorp maken (Marijkelaan, Gruttolaan, 
Valklaan, Wolfsmelk, Hondsdraf, Vogelwikke, 
Planetenbaan, Melkweg, Bernhardlaan, Amali-
alaan, Julianalaan, Margrietlaan, Bernhardlaan, 
Marijkelaan). 

Rond de klok van 14.00 uur zal de burgemees-
ter ons welkom heten op het Maertensplein. 
Zo rond 14.15/14.30 uur zal er een aantal spel-
letjes op het plein zijn, kan er gedanst worden 
met de Zumba pieten en zal ook DJ Piet zijn 
geluid laten horen. Tussen 14.30 en 15.30 uur 
is er zelfs gelegenheid om samen met Sint op 
de foto te gaan (papa en mama moeten dan 
wel een camera meenemen). Daarna gaat Sint 

heel snel naar Dijckstaete en Toutenburg om 
ook de ouderen van Maartensdijk met een be-
zoekje te vereren. Om ongeveer 16.00 uur zul-
len de spelletjes stoppen en is het tijd voor de 
Pieten om weer verder te gaan.

Wij zijn erg blij dat we dit jaar wederom uit-
genodigd zijn. Ik weet dat de organisatie heel 
druk is om samen met jullie Maartensdijkers er 
weer een groot en gezellig feest van te maken.
Vlak bij of op het podium zal ook een collecte-
bus staan om een donatie voor het Sinterklaas-
feest in achter te laten; namens de organisatie 
alvast dank.

Wij kunnen haast niet wachten en zien er naar 
uit jullie te zien op de 25ste. En vergeten jullie 
niet net als andere jaren om op vrijdagavond je 
schoentje te zetten bij kapper Hans.

Ook namens alle Zwarte Pieten,

Sinterklaas
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Deze week bij € 10.- 
dubbele plaatjes!

Geldig van zondag 12 november t/m zaterdag 18 november

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

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

Mona
Diverse varianten.
Per bak

1.25Bij 2 bakken 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

Crystal Clear
Cherry, Cranberry, Lemon. 
Lemon cactus of Peach 
Combineren 
mogelijk.

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

Milka
Hazelnoot, Choco swing 
biscuit, Oreo of Peanut 
caramel
Per pak

Bij 1 pakje 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

Knorr wereldgerechten
Diverse varianten.
Per pak

Bij 2 pakken 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

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

Ga naar 
de link!

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

Deel, Like en Win

3.99
2 pakken

KORTING
1 0% 2.-

2 fl essen

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

FAZANTENPOOTJES

Heerlijk om te stoven met witte wijn, ca. 50 min. Past 

super bij onze zuurkoolschotel!!
100 gram 1,25

HET WINTERGEBRAAD

Malse gekruide rosbief met spek omwikkeld; 

aanbraden en ca. 35 min. op 150°C i/d oven
100 gram 2,15

ZWITSERSE BACON

Lekker beleg voor een bijzondere boterham, licht 

gezouten; ook lekker onder een eitje
100 gram 1,98

MAGERE RUNDERSTOOFLAPPEN

Van de Utrechtse Heuvelrug, mager en fijn van draad, 

lekker voor uw goulash of hachee
500 gram 5,98

KOKELETJES

De originele Franse! Kruiden en vullen met grove 

groente; ca. 25 min. op 150°C
100 gram 1,10

LAMSBOUTROLLADE

Mals lamsvlees met o.a. tijm, rozemarijn, knoflook, zout 

& peper, met de hand geknoopt
100 gram 2,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 13 november t/m zaterdag 18 november. Zetfouten voorbehouden.

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

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

30% PRE
KERSTFAIR

KORTING

Blessed by
Comfort
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Warme Witte Winter Weken
Van zaterdag 18 november tot en met zaterdag 23 december wordt het traditioneel druk in 

Soest voor een gezellige dag bij het familie winter evenement de Warme Witte Winter Weken. 
Vijf weken lang staan de poorten elke dag (ook zondags) van 10.00 tot 17.00 uur

open om iedereen welkom te heten. 

Tijdens de Warme Witte Winter 
Weken is het gehele terrein van 
’t Vaarderhoogt omgetoverd tot 
nostalgisch winkeldorp, vol met 
leuke winkeltjes waar allerlei 
waar aan de man wordt gebracht. 
Elke woensdag en zondag komen 
er weer nieuwe winkeliers in het 
dorp. Zodat bezoekers, bij meer-
dere bezoeken, steeds weer een 
nieuw dorp aantreffen. Elke vrij-
dagavond is er een lichtjesavond 
waarbij het dorp sprookjesachtig 
wordt verlicht. Ook zijn er op vrij-
dag stamppottenbuffetten (deelne-
men kan via warmewittewinterwe-
ken.nl).

Levende kerststal
De levende kerststal is één van de 
mooiste en grootste in het land. 
Gebouwd met traditionele mate-
rialen en bevolkt door groot- en 
kleinvee. Vooral de kleine knuffel-
dieren zijn geliefd bij kinderen. Zij 

mogen, onder deskundig toezicht, 
de beestjes vasthouden en knuffe-
len.

Henk de houthakker
De opzet van de Warme Witte Win-
ter Weken is om mensen weer die 
traditionele familie-warmte te la-
ten beleven. Samen broodjes bak-
ken boven het vuur bij Henk de 
houthakker bijvoorbeeld. Bij deze 
goedmoedige reus kan ook volop 
geknutseld worden. Tijdens de 
drukste dagen is er ook de moge-
lijkheid om zelf kaarsen te maken 
bij de kaarsenmakerij. Daarnaast 
zijn er diverse doe-belevenissen op 
veel tijdstippen en plekken.

Smulplein
Het winkeldorp heeft veel knusse 
plekjes; het fonteinpleintje, de kerk 
en de molen, maar het drukst be-
zocht is toch wel het Smulplein. Op 
dit plein is een groot verwarmd ter-

ras en zijn er veel winkeltjes met 
winterse lekkernijen. Van oliebol 
tot broodje worst, van poffertjes 
tot lekkere snacks. En niet te ver-
geten de warme en koude drankjes. 
Voor een uitgebreidere maaltijd is 
er herberg De Kastelein. Op het 
Smulplein is ook het theaterpodi-
um waar veel optredens plaatsvin-
den van orkesten, koren, bands en 
artiesten. Op de website staat een 
agenda.

Kerstshow 
In de overdekte ruimten van ’t 
Vaarderhoogt is een prachtige 
kerstshow ingericht met mooi in-
gerichte hoekjes en fraaie decors, 
maar ook duizenden artikelen om 
de kerst thuis mooi en sfeervol mee 
aan te kleden. De Warme Witte 
Winter Weken vindt u aan de Dor-
resteinweg 72b in Soest. Tel. 035 
6012883, www.warmewittewinter-
weken.nl of www.vaarderhoogt.nl.

Tijdens de warme winter weken maakt het Vaarderhoogt het extra gezellig.

Eet je lekker in je vel 
door Walter Eijndhoven

Jarenlang had gewichtsconsulente en voedingscoach Henny Heibloem uit Den Dolder haar 
eigen praktijk aan huis. Er was slechts één groot nadeel: zij had geen collega’s. Dus ging zij op 

zoek naar een nieuwe ruimte. Inmiddels heeft Heibloem die gevonden, bij Praktijk Goudberg in 
Bilthoven, met meerdere collega’s.

Je bent wat je eet, een gezegde 
waar veel in zit. Voeding bepaalt 
voor een grote mate onze gezond-
heid. Helaas gaat er ook weleens 
iets fout waardoor mensen teveel 
aankomen of juist teveel afval-
len. Op al dit soort problemen 
heeft Henny Heibloem een oplos-
sing. ‘Ja,dat klopt. Veel mensen 
komen pas bij mij als zij al heel 
veel diëten hebben geprobeerd. 
Dat is jammer, want ik had hen 
al veel eerder kunnen helpen met 
hun probleem’, steekt Heibloem 
direct van wal. ‘Veel Nederlan-
ders hebben te maken met overge-
wicht. Vaak gewoon omdat hij of 
zij een lekkerbek is, maar overge-
wicht kan natuurlijk ook uit heel 
andere problemen voortkomen, 
zoals stress. Veel werkenden heb-
ben te maken met druk van bo-
venaf, deadlines of een moeilijke 
klant. Dit zet hen zo onder druk, 

dat stress kan ontstaan met hef-
tige hoofdpijnen, vermoeidheids-
klachten en uiteindelijk zelfs een 
burn-out. Zelfs jongeren staan 
op school en als starter op de ar-
beidsmarkt al onder zware druk. 
En als je dan ook nog ongezond 
eet of op onregelmatige tijden eet 
en/of slaapt, dan is het al snel te 
laat’. 

Passende oplossing
Heibloem probeert op elk pro-
bleem een passende oplossing te 
vinden. Iedereen is anders en re-
ageert anders. Daarom is het be-
langrijk dat de klant, samen met 
Heibloem, een persoonlijk plan 
maakt. ‘Iemand die voor de eer-
ste keer in mijn praktijk komt, wil 
ik eerst goed leren kennen. Wie is 
hij? Wat doet hij? met welke pro-
blematiek komt hij bij mij? Voor 
deze eerste kennismaking heb ik 

altijd een uitgebreid gesprek met 
de klant, waarin wij elkaar leren 
kennen. Zo kunnen wij een plan 
maken wat bij jou past’, vervolgt 
Heibloem haar verhaal. Na het 
eerste kennismakingsgesprek 
maakt Heibloem met haar klant 
een aantal vervolgafspraken, be-
spreekt zij de vorderingen met 
hem en de eventuele tegenslagen, 
moeilijke momenten en hoe daar-
mee om te gaan. Kleine stapjes 
hebben vaak grote resultaten, al-
dus Heibloem.

Bewegen
Natuurlijk kun je zelf al veel doen 
voor een goede gezondheid. Niet 
alleen door gezond te eten, zoals 
veel groenten, fruit en veel water 
te drinken, maar ook door veel te 
bewegen. ‘Veel werkenden gaan 
met de auto naar hun werk. Laat 
die auto staan en ga met de fiets. 

Bij thuiskomst is alle stress ver-
dwenen en begin je met een leeg 
hoofd aan je vrije avond, eet ge-
zond en sport regelmatig. Je gaat 
je vanzelf veel beter voelen’. Hei-
bloem geeft nog een tip voor een 
betere gezondheid. Luister altijd 
naar de huisarts. Laat geregeld 
bloeddruk en suiker opmeten, zo-
dat je tijdig erbij bent, als een uit-

slag negatief uitvalt. Dinsdag14 
november start Henny Heibloem 
haar praktijk bij Praktijk Goud-
berg aan de Julianalaan 135 in 
Bilthoven, alleen op afspraak. De 
eerste zes maanden heeft zij iede-
re donderdag vanaf 9.00 uur ken-
nismakingsochtend. Voor meer 
informatie, bel: 06-48951781, of 
www.eetjelekkerinjevel.nl

Henny hoopt veel klanten een goed advies te geven. 

Landwaart Culinair grote 
winnaar BakkersVak-

Wedstrijden
door Henk van de Bunt

Woensdagavond ging ‘nieuwkomer’ Landwaart Culinair er bij de 
BakkersVakWedstrijden met vijf trofeeën én de titel Kampioen 

Banketbakker 2017 vandoor.

Een groenteboer kan je Landwaart in Maartensdijk al lang niet meer 
noemen. Landwaart mag begonnen zijn als groente- en fruitzaak, maar 
maakte de laatste jaren een enorme verbreding door. Naast complete 
maaltijden en desserts zijn inmiddels brood en banket hun specialiteit. 
Het team van Landwaart Culinair wist woensdagavond in Drachten niet 
zo goed wat ze allemaal overkwam: ‘We wilden zien waar we stonden’, 
zegt Wim Landwaart, oprichter van het bedrijf lachend met in de ene 
hand een bokaal en in de andere een bos bloemen.

Appeltaart
Hij beschrijft kort de achtergrond van het bedrijf. Begonnen als groen-
tezaak, besloten ze ook maaltijden te gaan verkopen. Vervolgens kwam 
de vraag of ze ook toetjes hadden. ‘Toen maakten we een keer een ap-
peltaart en daarna ging het heel snel’, vertelt de oprichter. Hij geeft alle 
credits aan het team dat ook de Stukswerk-, Kleinbrood-, Chocolatier-, 
Sinterklaas- en Taarttrofee mee naar huis mag nemen. De patissiers Ti-
neke, Henrik en Maurits stonden deze avond meerdere keren op het 
podium: ‘In maart begonnen we met het ontwikkelen van de producten 
en kijk nu eens. Ik kan het niet geloven’. 

Alle bekers kwamen terecht, daar waar ze horen; op de patisserie- en 
broodafdeling.
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GEMEENTENIEUWS
week 46 ¾ 15 november 2017

Werk in uitvoering 
Hieronder treft u nieuw geplande 
werkzaamheden. Kijk voor het meest 
actuele, volledige overzicht op 
www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: Vinkenplein; het kappen van 
bomen en kabel- en leidingwerkzaamhe-
den, tot 30 november 2017.
Bilthoven: Gregoriuslaan; tussen krui-
singen met de Ten Katelaan en de Pa-
lestrinalaan worden twee verkeersdrem-
pels aangebracht, van 13 november tot 1 
december 2017.  
Bilthoven: Aardelaan; rioolwerkzaamhe-
den, van 20 november tot 1 december 
2017.
De Bilt: Dorpsstraat (nabij kruising 
Soestdijkseweg Zuid); herinrichten deel 
van de weg, vanaf 13 november tot 1 de-
cember 2017. 
De Bilt: Kapelweg; kabel- en leiding-
werkzaamheden door Vitens, van 13 no-
vember tot 17 november 2017.  

Gedurende het hele jaar worden diverse 
snoeiwerkzaamheden en reparaties aan 
het wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,  
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Denk mee met 
de rekenkamer 
De rekenkamercommissie De Bilt is be-
nieuwd wat u wilt weten over de manier 
waarop de gemeente geld uitgeeft en de 
keuzes die daarin gemaakt worden. Denk 
mee en vul de online vragenlijst (anoniem) in 
op www.debilt.nl/rekenkamer. De uitkom-
sten geven de commissie inzicht in te behan-
delen onderwerpen en de wijze van informe-
ren van inwoners. Zie de site voor meer 
informatie.

VvE-informatiemiddag 
energie
Op zaterdagmiddag 18 november zijn alle 
VvE-bewoners en -bestuurders in gemeente 
De Bilt welkom op een informatiemiddag 
over duurzame energie en energiebesparing 
in het WVT gebouw, Talinglaan 10 in Biltho-
ven, vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur. Er wor-
den workshops gehouden door specialisten 
en ervaringsdeskundigen en er is een infor-
matiemarkt. 
Meer informatie: www.beng2030.nl.

Bladcampagne 
van start
Afgelopen maandag 13 november is de blad-
campagne weer van start gegaan. Als het 
weer een beetje meewerkt, trekken de blad-
ruimers tot 22 december door de straten. 
Kijk op www.debilt.nl/bladcampagne op de 
kaart in welke week uw straat aan de beurt 
is en vanaf wanneer u het blad uit uw tuin in 
de berm kunt deponeren. U vindt er ook 
meer nuttige tips.

Aan het einde van elk jaar is het mogelijk om een andere zorgverzekering kiezen. 
Inwoners met een een minimuminkomen of net iets meer kunnen gebruik maken 
van de collectieve aanvullende zorgverzekering (CAZ) die de gemeente aanbiedt.
 
De CAZ is een basis- en een aanvullende 
zorgverzekering met ruime vergoedingen. 
De premie is lager dan normaal, omdat de 
gemeente een deel meebetaalt. Meer zorg-
verzekering voor minder premie dus. De Re-
gionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvel-
rug (RSD) regelt de CAZ namens de 
gemeente De Bilt.

Voor de collectieve aanvullende zorgverzeke-
ring heeft de RSD namens de gemeente 
twee zorgverzekeraars geselecteerd: Menzis 
en DSW. Beide verzekeraars bieden verschil-
lende pakketten aan. Er is een ruime keuze. 
Deelnemers kunnen zelf bepalen hoe uitge-
breid de aanvullende verzekering is en dus 
hoeveel premie zij gaan betalen. 

Aanmelden
Op de website www.gezondverzekerd.nl 
kunnen inwoners vanaf 17 november nagaan 
of ze in aanmerking komen voor de CAZ én 
direct een aanvraag indienen. Wie wil over-
stappen, maar moeite heeft met het invullen 
van het aanvraagformulier, kan de hulp in-
schakelen van de formulierenbrigade van de 
RSD via: (030) 692 95 04 of 
formulierenbrigade@rsdkrh.nl. 
Bezoek de website www.rsdkrh.nl voor meer 
informatie. 

Voordelige zorgverzekering voor 
inwoners met een laag inkomen  

Kerstbomenactie
De kersttijd is weer aangebroken. 
Kerstlampjes, kerstfiguren, kerstbo-
men, kerstslingers en kerstballen sie-
ren straten, buurten en hele dorpen. En 
daar kunt u ook aan bijdragen. Help 
samen met uw buren uw straat of wijk 
in kerstsfeer te brengen en maak kans 
op een kerstboom van bijna zes meter 
hoogte, geleverd door de gemeente De 
Bilt.

Hoe komt u aan zo’n  kerstboom?
• U woont in de gemeente De Bilt.
• U dient vóór 1 december een aanvraag in 

voor een kerstboom samen met minimaal 
12 andere gezinnen.

• U zorgt voor een goede locatie, een stevi-
ge standplaats en de versiering van de 
boom.

Lukt u het om aan bovengenoemde voor-
waarden te voldoen? Meldt u zich dan aan bij 
Gerard Kosterman van de gemeente De Bilt, 
telefoon (030) 228 94 99. De kerstboom 
wordt in de loop van week 51 op locatie ge-
bracht.

Leden gezocht voor 
comité van aanbeveling 
Mathildedag
Ieder jaar vieren we op 14 maart Mathildedag. Dat doen wij door vrijwilligers in 
het zonnetje te zetten. 

Comité van aanbeveling
Er zijn in de gemeente veel vrijwilligers die 
zich op bijzondere wijze geheel belangeloos 
inzetten voor de Biltse gemeenschap. Deze 
inzet verdient waardering. Een comité van 
aanbeveling bepaalt elk jaar opnieuw, op ba-
sis van nominaties, wie in dat jaar een beetje 
extra waardering verdient voor zijn of haar 
inzet. Voor dit comité is de gemeente op 
zoek naar leden; 2 inwoners en 1 professio-
nal. 

Aanmelden 
Voelt u zich betrokken bij vrijwilligerswerk in 
de gemeente of bent u beroepsmatig betrok-
ken bij de inzet van vrijwilligers én lijkt het u 
leuk om deel uit te maken van het comité 

van aanbeveling Mathildedag? Deelname 
aan het comité zal een aantal uur per jaar in 
beslag nemen, met name in de maand janu-
ari. U kunt zich, tot zaterdag 23 december, 
aanmelden bij mevrouw A. Bovee via 
a.bovee@debilt.nl, voorzien van uw motiva-
tie en achtergrond.
 
Mathildedag
Op Mathildedag vieren we dat op 14 maart 
1122 de gronden van het huidige De Bilt aan 
het nieuwe klooster Oostbroek zijn geschon-
ken. Utrecht en Holland maakten toen deel 
uit van het Duitse Keizerrijk. De schenking 
geschiedde door de Duitse keizerin Mathilde. 
Het thema voor Mathildedag 2018 is ‘de jon-
ge mantelzorger’.

5 december: gemeenteloketten 
vanaf 17.00 uur gesloten
Op dinsdag 5 december is er in verband met Sinterklaas geen avondopenstelling van het 
gemeentehuis. De loketten sluiten om 17.00 uur. Er kunnen tussen 17.00 en 19.00 uur dus 
ook geen documenten worden opgehaald.

Verkorte schrijfwijze 
straatnamen in 
systemen
Op 23 oktober 2017 zijn in de ge-
meente De Bilt de afkortingen van 
een vijftiental straatnamen in de ge-
automatiseerde systemen aange-
past aan de zogenaamde NEN-norm. 
Deze aanpassing is een verplichting 
vanwege de aansluiting op de lande-
lijke voorziening Basisregistratie 
Personen (BRP). Deze straatnamen 
zijn te lang om geautomatiseerd ver-
werkt te kunnen worden.

Zo treft u de straatnaam ‘Van der Duyn 
van Maasdamweg’ sinds 23 oktober in sy-
stemen aan als de ‘Vd Duyn van Maas-
damweg’ en is de ‘Prof. dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg’ nu de ‘Prof dr H K Onneswg’. 
Ter geruststelling: het betreft alleen de 
weergave in systemen. Straatnaambor-
den worden dus zeker NIET aan deze 
schrijfwijze aangepast.

Overheidsinstanties zoals de belasting-
dienst, nutsbedrijven, Sociale Verzeke-
ringsBank en UWV hebben deze nieuwe 
schrijfwijze automatisch doorgekregen, 
net zoals de pensioeninstanties en ziekte-
kostenverzekeringen.

Voor meer informatie of vragen kunt u 
contact opnemen met het Klant Contact 
Centrum van de gemeente De Bilt via te-
lefoonnummer (030) 228 94 11. Bekijk de 
gehele lijst met vijftien verkorte straatna-
men op www.debilt.nl/straatnamen.
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Cultuurpact tussen De Bilt en Zeist
door Walter Eijndhoven

Donderdag 2 november ondertekenden wethouder Mieras van gemeente De Bilt, wethouder 
Marcel Fluitman van gemeente Zeist en Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht de 

cultuurpacten in Stal den Eijck aan de Utrechtseweg 18 in De Bilt. Met de ondertekening
van de cultuurpacten hopen beide gemeenten de samenwerking op het

gebied van cultuur en erfgoed te versterken. 

Tijdens deze bijeenkomst presen-
teerde de initiatiefgroep Biltse en 
Zeister Grift, bestaande uit bij de 
Grift betrokken burgers en organi-
saties, haar plan ‘Geestdrift voor 
de Grift’. Het plan richt zich op het 
levend houden van de geschiede-
nis van de Biltse en Zeister Grift. 
Over deze oude vaarweg werd 

van de 17e- tot het midden van de 
20e eeuw het grootste deel van de 
goederen tussen Utrecht, De Bilt 
en Zeist getransporteerd. De Grift 
speelde daarmee een vitale rol in de 
economische ontwikkeling van De 
Bilt en Zeist. Deze waterweg loopt 
vanaf de Weerdsluis in Utrecht, 
door het oosten van Utrecht, via het 
Oostbroekgebied naar de Waterige-
weg in Zeist. Beide gemeenten en 
de provincie omarmen de plannen 
voor de Grift. Met het ondertekenen 
van het cultuurpact geven zij aan 
verschillende van de voorgestelde 
acties te gaan uitvoeren. Sommige 
kunnen direct worden aangepakt, 
andere voorstellen kunnen worden 
meegenomen bij toekomstige ruim-
telijke plannen en infrastructurele 
werken.

De Staten van Utrecht
De Grift wordt in het midden van de 
17e eeuw op initiatief van De Staten 
van Utrecht aangelegd. De aanleg 

werd gefinancierd uit de bezittingen 
van de abdij van Oostbroek. Tijdens 
de Reformatie werden deze door 
De Staten onteigend. Gedurende 
drie eeuwen werden goederen, zo-
als turf, mest, wijn en tabak tussen 
Utrecht, De Bilt en Zeist getrans-
porteerd. Ook huisraad voor de bui-
tenplaatsen en materialen voor de 

bouw van Slot Zeist. Ook via de met 
de Grift verbonden watergangen, de 
Blikkenburgervaart, de Hakswete-
ring en de Houdringsevaart werden 
goederen af- en aangevoerd.

Havens
In de Grift liggen twee sluizen: één 
in De Bilt, vlakbij landgoed Sand-
wijk en in Zeist bij het buurtschap 
Het Clompje. In 1924 was het hier 
nog een drukte van jewelste. In de 
Koppelsluis in Zeist werden toen 
nog 3.200 schepen geschut. Zowel 
De Bilt als Zeist beschikten toen-
tertijd over een haven. In De Bilt 
bij het Kloosterpark (later bij de 
Jacobssteeg) en in Zeist aan de Wa-
terigeweg. 15 jaar later kwam nog 
slechts één boot langs en ging het 
vrachtvervoer over de weg. 

Cultureel erfgoed
De Initiatiefgroep Biltse en Zeis-
ter Grift wil de herinneringen van 
dit cultureel erfgoed graag levend 

houden en begon in 2016 met haar 
werkzaamheden. ‘Allereerst maak-
ten wij een inventarisatie op het ge-
bied van ruimtelijke ordening, na-
tuurbehoud, waterbeheer, recreatie, 
cultuurhistorie en ook kunst in het 
gebied van de Grift. Daarna spraken 
wij met personen en organisaties 
die kennis hebben van, of betrok-
ken zijn bij de Grift over hun ideeën 
over de toekomst van de Grift’, ver-
telt voorzitter van de Initiatiefgroep 
Jan Reerink. Hij vervolgt: ‘Op 
grond van de eigen inventarisatie én 
de resultaten van de hoorzittingen 
hebben wij de kansen van en beper-
kingen voor te ontwikkelen activi-
teiten op een rij gezet’. Het verschil 
in karakter van de verschillende 
gebieden waar de Grift doorheen 
stroomt, maakt dat de Initiatief-
groep bij het maken van de plannen 
heeft gekeken naar zowel de kansen 
als de beperkingen voor de verschil-
lende delen van de Grift. Ecologi-
sche Hoofdstructuur Tussen De Bilt 
en Zeist liggen natuurgebieden met 
een belangrijke ecologische verbin-
dingsfunctie (Gebiedsvisie voor De 
Bilt-Zuid). Het wildviaduct onder 
de A28 is de belangrijkste verbin-
ding voor dieren tussen het Vecht-
plassengebied, Boswachterij Lage 
Vuursche, de Utrechtse Heuvelrug, 
het Kromme Rijngebied en de uiter-
waarden van de Neder-Rijn. Patrick 
Greeven van Stichting Milieuzorg 
Zeist maakt zich dan ook grote zor-
gen over de plannen van de Initia-
tiefgroep. ‘De Ecologische Hoofd-
structuur is belangrijk voor flora en 
fauna in Nederland. Vooral het ge-
bied bij de Jacobssteeg is een groot 
spanningsveld, die niet geschikt is 
voor bijvoorbeeld kanoroutes, zoals 
de Initiatiefgroep voorstaat’, legt 
Greeven uit. Hij blijft de plannen 
van de Initiatiefgroep dan ook van 
dichtbij volgen. ‘Het gebied is ge-
woon te kwetsbaar voor de vele ka-
novaarders die de Grift willen beva-
ren’, vervolgt hij. Reerink is het hier 
niet mee eens en denkt dat de drukte 
in het gebied best zal meevallen. 
Uit gesprekken met vertegenwoor-
digers van gemeenten De Bilt en 
Zeist en de Provincie Utrecht blijkt 
dat de Ecologische Hoofdstructuur 

in dit gebied prioriteit heeft en dat 
er geen significante aantasting van 
de natuur in dit gebied mag plaats-
vinden. De faunapassages worden 
de komende periode verder uitge-
breid. De ‘ Gebiedsvisie voor De 
Bilt-Zuid’  geeft wel aan dat andere 
gebruiksmogelijkheden van het ge-
bied dan natuurbehoud niet geheel 
uitgesloten zijn. Echter daar waar 
de bebouwing verstorend werkt, 
krijgen natuur en landschap voor-
rang. 

Relevante ontwikkelingen
Bij de Werken van Griftenstein 
langs de Utrechtseweg komt een 
nieuw ecoduct dat voor de fauna 
het Vechtplassen- met het Kromme 
Rijngebied gaat verbinden. Voor 
een kanoroute is hier dus geen 
plaats. Dankzij mogelijke woning-
bouw op het oude Hessing-terrein 
krijgt de Grift waarschijnlijk zijn 

oude loop terug. Bij het Klooster-
park komen diverse routes samen. 
Vanuit de gemeente liggen plannen 
om het park anders in te richten en 
is het wellicht interessant om een 
kleinschalige horecavoorziening te 
creëren. Door de Jacobsteeg op te 
nemen in een wandel- en/of fiets-
route kunnen inwoners van de regio 
in ieder geval op één plek genieten 
van de Grift. Het zuidelijke en oos-
telijke buitengebied van Zeist heeft 
een gemengde bestemming van na-
tuur en agrarisch gebuik. 

Naar het oordeel van de Provincie 
moet dit zo blijven. Behalve naar 
kanoroutes kijkt de Initiatiefgroep 
ook naar fiets- en wandelroutes door 
het gebied, zoals diverse Klompen-
paden met een lengte van 3 tot 15 
kilometer. Informatie is beschikbaar 
via app, website en brochure. Ook 
liggen voorstellen klaar voor twee 
fietsroutes: een fietstocht langs de 
gehele Grift van Utrecht naar Zeist 
en ééntje van De Bilt naar Zeist en 
vandaar weer terug naar De Bilt. 

Activiteitenplan
De Initiatiefgroep wil diverse ac-
tiviteiten ontwikkelen met betrek-
king tot de Grift, zoals mogelijk-
heden om tot een meer herkenbaar 
beeld voor de Grift te komen, oe-
vers van de Grift aantrekkelijker 
maken, om de aandacht van de Grift 
te versterken. De toegang naar de 
Grift verbeteren, middels brugge-
tjes, het plaatsen van banken of het 
plaatsen van een picknickplaats bij 
het bruggetje over de Jacobssteeg. 
Verder wil zij de historische kennis 
over de Grift vergroten, middels 
een basisverhaal over de totstand-
koming en de functie van de Grift 
en de kennis verspreiden over de  
geschiedenis van Vollenhoven, het 
Vrouwenklooster, Oostbroek, Blik-
kenburg, Rijnwijck en Slot Zeist. 
De communicatie is mogelijk via 
UtrechtAltijd.nl. Dit is een nieuwe 
website met verhalen, activitei-

ten, locaties en voorwerpen over 
de geschiedenis van de provincie 
Utrecht. Ook wandel-, fiets- en ka-
noroutes kunnen via deze website 
worden bekendgemaakt. 

Enthousiast
Zowel wethouders Hans Mieras 
van De Bilt en Marcel Fluitman 
van Zeist als Mariëtte Pennart van 
de Provincie Utrecht zijn enthousi-
ast over de onderliggende voorstel-
len van de Initiatiefgroep Biltse en 
Zeister Grift. Mieras: ‘De Jacobs-
steeg is voor mij een magische 
plek. Ondanks alle eventuele ont-
wikkelingen wil ik dit gebied wel 
koesteren, omdat het daar nu nog 
zo rustig is. Samen met gemeente 
Zeist wil ik de oude loop van de 
Grift graag in ere herstellen’. Wet-
houder Fluitman en Mariëtte Pen-
nart zijn het hiermee volledig eens. 
Over het gebied is ook een film ge-
maakt door Rozenhuis Producties 
en geeft een beeld over de oude 
vaarweg van Utrecht naar De Bilt 
en Zeist.

Geladen praam op de Grift bij het Kloosterpark in de Bilt.
(foto Hist. Kring De Bilt)

Gemeenten en provincie ondertekenen het cultuurpact; v.l.n.r. Marcel 
Fluitman (wethouder Cultuur Zeist), Mariëtte Pennarts (gedeputeerde 
Provincie Utrecht) en Hans Mieras (wethouder Cultuur De Bilt).

Kees Kort (secretaris van de initiatiefgroep) staat samen met Lies Haan - 
Beerends (Hist. Kring De Bilt) in de stromende regen op de brug over de 
Biltse Grift bij het Biltse Kloosterpark. 

[foto sept. 2015 van Henk van de Bunt]

Foto uit 1905 van de brug over de Biltse Grift; aan de oever wordt aan- en afgevoerd. (foto uit de verzameling 
van Rienk Miedema)
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Het Nationaal SchoolOntbijt
door Rob Klaassen

Dit jaar wordt de 15e editie van het Nationaal Ontbijt gehouden. Het thema dit jaar is: ‘Gezond 
ontbijten is geen kunst’. Maar liefst 2900 basisscholen, ofwel een half miljoen kinderen, gaan 

samen gezond ontbijten op school. En niet alleen op school, maar ook op stadhuizen en in 
enkele musea wordt er gezellig samen ontbeten. 

In de gemeente De Bilt behoren 
de Bosbergschool in Hollandsche 
Rading en de School met de Bijbel 
in Maartensdijk tot de groep van 
deelnemende scholen. Bakker Bert 
Bos (Maartensdijk) zorgt voor het 
gezonde brood en neemt ook alle 
verdere spullen voor dit ontbijt mee 
naar de scholen.

Ontbijt noodzakelijk.
De achtergrond van het instellen van 
het nationaal schoolontbijt is om 
kinderen te leren hoe belangrijk het 
is om ’s morgens met een goed ont-
bijt in je maag op school te komen. 
En ook hoe een gezond ontbijt eruit 
ziet. Nog steeds komt namelijk zo’n 
10% van de leerlingen zonder ont-
bijt op school. Om toch hun maag te 
vullen wordt er dan vaak even snel 
in de pauze een meestal ongezonde 

snack naar binnen gewerkt om het 
hongergevoel te onderdrukken: een 
dubbel ongezonde situatie. In de 
folder van het Nationaal SchoolOnt-
bijt staat: ‘Een auto rijdt niet zonder 
benzine en een telefoon werkt niet 
met een lege batterij. Dat vinden we 
heel gewoon. Maar zelf haasten we 
ons soms zonder ontbijt de deur uit. 
Terwijl je lichaam echt wel een ont-
bijt nodig heeft om met energie aan 
de dag te beginnen. Zeker omdat je 
lijf het ’s nachts zonder eten heeft 
moeten doen. Jouw ontbijt geeft je 
in de ochtend meteen de energie die 

je nodig hebt om te leren, te werken, 
te sporten en te spelen’. 

Prachtig product.
Bakker Bert Bos: ‘Ik doe graag mee 
aan het nationaal ontbijt. Het kost 
me wel extra tijd, geld en energie, 
maar daar staat tegenover, dat ik het 
fantastisch vind om de leerlingen op 
de scholen kennis te laten maken 
met mijn mooie producten. Ik ben 
daar trots op. Voor iedere leerling 
lever ik gratis volkorenbrood, een 
bruin broodje en een krentenbol. 
Vanuit het nationaal schoolontbijt 
lever ik daar ook melk, thee, kaas 
en fruit bij. Allemaal uiterst gezonde 
producten. Alles voldoet 100 pro-
cent aan de nieuwste richtlijnen van 
het Voedingscentrum. Man, wat is er 
lekkerder dan dit op te eten samen 
met het net vers gebakken brood. 

Heerlijk. Ik hoop dat iedereen er 
volop van gaat genieten’. 

School met de Bijbel
De School met de Bijbel in Maar-
tensdijk doet dit jaar voor het eerst 
mee aan het Nationaal Ontbijt. 
Donderdag 9 november stond bak-
ker Bert Bos om 8.00 uur met z’n 
volledige ontbijt op de stoep van de 
school. Om half negen werd in zeer 
gemoedelijke sfeer gezamenlijk ont-
beten. Adjunct directeur Harry Pros-
man zegt dat het er nooit eerder van 
is gekomen om eraan deel te nemen: 

‘Wellicht ligt dat vooral aan het 
overvolle lesprogramma. Vorig jaar 
hoorde ik van collega’s van andere 
scholen in onze gemeente, dat zij 
geschrokken waren van de aantal-
len kinderen, die zonder ontbijt op 
school kwamen. Voor die leerlingen 
was de vaak ongezonde pauzehap 
het eerste voedsel dat zij die dag 
nuttigden. Het is ook wel enigszins 
te begrijpen dat als twee ouders wer-
ken het er bij het ontbijt wel eens 
wat hectisch aan kan toegaan. Dat 
gaf mij toen het beslissende zetje om 
er dit jaar ook aan mee te gaan doen. 
Gelukkig kwam ik wel tot de con-
clusie dat het bij ons op school niet 
zo slecht gesteld is en dat alle kinde-
ren iedere ochtend hebben ontbeten 
voordat zij op school komen. Tsja, 
dan zit er wel soms hagelslag op het 
brood, maar goed, ze eten gelukkig 

wel. Een bijkomend voordeel is dat 
we door hieraan deel te nemen, in de 
klas extra aandacht hebben geschon-
ken aan het belang van een goed en 
gezond ontbijt. We hebben in ons 
team enkele enthousiastelingen, die 
het ontbijt samen met mij organise-
ren, zodat niet iedereen zich hiermee 
heeft moeten bezighouden. Op deze 
manier valt het goed te doen, al blijft 
het een heel geregel. We doen het 
zo dat de gehele school gezamenlijk 
ontbijt. Iedereen bij elkaar, zodat 
het een echt sociaal gebeuren is. Ik 
wil hier graag ook hebben gezegd, 

dat we blij zijn met dit initiatief en 
dankbaar zijn voor het ter beschik-
king stellen van het wel heel ruime 
assortiment’. 

Bosbergschool 
Jeffrey Swerissen van de Bosberg-
school, coördineert het ontbijt: ‘Wij 
doen om het jaar aan dit Nationaal 
SchoolOntbijt mee; dit doen we al 
een aantal jaren zo. We doen hier niet 
mee omdat we aanwijzingen zouden 
hebben, dat er heel veel kinderen 
zonder ontbijt naar school zouden 
komen. Landelijk ontbijt 90% van 
de leerlingen, bij ons zal dat per-
centage denk ik wel wat hoger lig-

gen. Wij vinden het vooral goed om 
leerlingen te stimuleren gezonder te 
eten, ofwel te ontbijten. Door één 
of meer van de lessen met de klas 
te doen die door de organisatie van 
het Nationaal SchoolOntbijt zijn ge-
maakt, brengen wij het nut van een 
goed ontbijt bij de leerlingen onder 
de aandacht. Het is dit jaar heel bij-
zonder dat ik met groep 5 en 6 ook 
nog bij burgemeester Sjoerd Potters 
op het gemeentehuis in De Bilt mag 
komen ontbijten. Dat zullen de leer-
lingen nooit meer vergeten. Ik wil 
toch ook wel gezegd hebben dat ik 
het fantastisch vind, dat de bakker 
dit allemaal zo perfect verzorgt’. 

Groep 1 en 2 van de Bosbergschool ontbijt gezamenlijk

Bert Bos levert zijn ontbijt af bij de School met de Bijbel.

Jeffrey Swerissen (links) neemt dankbaar het brood van Bert Bos in ontvangst. 

Gezamenlijk - met de gehele school - is op de School met de Bijbel ‘een echt sociaal gebeuren’.

Week van respect
Wethouder op de Martin Luther Kingschool

door Kees Diepeveen

Aan de hand van beelden van verschillende situaties ging wethouder 
Ebbe Rost van Tonningen vorige week donderdag in gesprek met groep 
7 van de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk: ‘Wanneer een ver-
schil van mening uit de hand loopt kan dit tot ruzie lijden met soms nare 
gevolgen. Wanneer je echter kunt accepteren dat een ander een andere 
mening heeft dan hoeft er geen ruzie te ontstaan’. Ook roken was een 
onderwerp dat de kinderen boeide. Peuken op de grond gooien en niet 
in de asbak, roken in gezelschap met nietrokers of mensen die er last 
van hebben waren voorbeelden die kinderen als niet respectvol ervaar-
den. Evenals intimidatie van mensen dat als verlagen werd opgevat en 
veelal agressie oproept. Respect voor de natuur en dieren vond ook veel 
gehoor bij de leerlingen die met elkaar aan de hand van de wethouder 
vele vormen van respect hebben besproken.

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen verzorgt een gastles in 
Maartensdijk.
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Geldig van vrijdag 17 t/m zondag 19 november 2017

Bewezen de
goedkoopste!

Hak groenten, appelmoes 
of Toetjesmoes
4 potten van 330 – 370 gram
Van 3.16 – 5.24
Voor 1.58 – 2.62

7.99
13.99 – 14.99

PER KRATJupiler,  Grolsch, 
Palm of 
 Warsteiner krat**

Krat met 24 fl esjes van 0.25 
of 0.33 liter of 16 fl esjes van 
0.45 liter

Karvan Cévitam
Aardbei, bosvruchten, 
sinaasappel, cassis of framboos
2 fl essen van 0.75 liter
Van 5.50 – 5.58
Voor 2.75 – 2.79

** Max. 4 kratten per persoon

* Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Geldig van woensdag 15 t/m dinsdag 21 november 2017

2 FLESSEN

1+1 
GRATIS*

4 POTTEN

2+2 
GRATIS*

Bestel je boodschappen ook online op hoogvliet.com.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Trix-express
Zondag 19 nov. is het H.F. Wittecentrum in De Bilt weer het centrum 
van de wereld voor Trix Express modeltreinen en hun liefhebbers. 
Jong en oud, uit binnen- en buitenland, verdringen zich weer rond 
alles wat sinds 1935 de fabriek in Neurenberg heeft verlaten.

Er zijn vele demonstratiebanen want rijden is nog steeds belangrijk. 
Kinderen mogen zelf aan de knoppen draaien en ook zelf hun emplace-
ment bouwen. Daarvoor zijn stapels rails en wagons aanwezig. Voor de 
ouderen herleven de tijden dat al dat moois vrijwel onbereikbaar in de 
etalages lag. Nu zijn die dromen realiseerbaar. Heeft u een exemplaar 
dat het niet meer doet: Er is een ervaren reparatieploeg aanwezig. Ner-
gens meer verkrijgbare onderdelen vindt u hier ook in voldoende mate. 

Iedereen is welkom op deze traditioneel supergezellige clubdag op zon-
dag 19 november in de sporthal van het H.F. Wittecentrum, Henri Du-
nantplein 4, De Bilt van 11.00 uur tot 16.00 uur. Inlichtingen clubdag: 
06 21571565; j.w.leguit@online.nl 

Jong en oud kijkt weer uit naar de Trix Express clubdag.

Sint Maarten met 
glühwein in Vogelzang

‘Hallo Buur’ is een initiatief van het Platform Respectvol samenleven. 
In een tweewekelijkse column lees je over een inspirerend buurtinitia-
tief in De Bilt. Deze week: Sint Maarten in de wijk Vogelzang.

Sint Maarten: een sfeervol feest met lichtjes, zingende kinderen en, 
oké, best veel snoep. In Bilthovens oudste wijk Vogelzang maken ze 
er elk jaar echt een warm buurtevenement van. Te beginnen met de 
uitnodiging “Doe je mee?” in de nieuwsbrief van Wijkvereniging Vo-
gelzang, die begin november op elke deurmat valt. Wie graag zingende 
kinderen aan zijn deur heeft, zet een kaarsje of lampje bij de voordeur. 
Zo weten de kinderen waar ze welkom zijn.

Ontmoetingspunt
Maar er is meer te beleven in Vogelzang. De bewoners creëren ook elk 
jaar een ontmoetingspunt centraal in de wijk: een plek met vuurkor-
ven, waar je glühwein of warme choco kunt drinken met wat lekkers. 
“Echt bijzonder”, vertelt wijkverenigingsbestuurslid Tim Heere. “Ie-
dereen die een route loopt komt hier langs en blijft even hangen voor 
een praatje. Ook mensen die geen kinderen hebben komen vaak even 
buurten, waardoor zij ook meegenieten van de sfeer van de avond”. 

Praatje
Sint Maarten is verbindend voor de wijk, vindt Tim. “In de winter zie 
je je buurtgenoten eigenlijk nauwelijks. Maar op deze avond maakt ie-
dereen weer even contact. Ook oudere mensen die de kinderen aan de 
deur krijgen genieten van de reuring, van het korte praatje met kinderen 
en ouders”.

Via de buurtapp
En dat ontmoetingspunt? Dat doe je ge-
woon even via de buurtapp. ‘De handige 
handjes’ heet de app in Vogelzang. Wie 
heeft er een vuurkorf, wie wat hout? Wie 
kan er zaterdagmiddag even meehelpen 
sjouwen en alles klaarzetten? Het is alle-
maal zo geregeld en nog gezellig ook. 
(Julie Houben)Vragen of suggesties? hallobuur@respectvoldebilt.nl

Bewoners bij de vuurkorf tijdens St Maarten in Vogelzang
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Scholenmarkt op
Aeres Mavo Bilthoven

door Walter Eijndhoven

Om hun leerlingen goed voor te bereiden op een vervolgopleiding, verzorgden Aeres Mavo 
Bilthoven en Aeres Maartensdijk op donderdag 9 november een scholenmarkt voor derde- en 

vierdeklassers. Een groot aantal MBO-opleidingen en Havo’s uit de regio’s Utrecht, Zeist, 
Amersfoort, Hilversum en Almere presenteerde zich tijdens deze avond.

‘Voor alle derdeklassers en een 
aantal leerlingen uit de vierde 
klas organiseerde onze school, in 
samenwerking met Aeres Maar-
tensdijk, een voorlichtingsavond’, 
vertelt docent Geschiedenis/ Maat-
schappijleer en mentor klas 3 Pe-
ter van Esschoten. ‘Velen van hen 
weten echt niet welke vervolgop-
leiding zij zouden willen doen. 
Daarom organiseerden wij een 
scholenmarkt voor meer dan 150 
leerlingen en hun ouders. Iedere 
leerling kreeg de verplichting te 
komen’. Van de 75 uitgenodigde 
leerlingen kwamen er uiteindelijk 
70 opdraven, vaak met ouders. 
Ook tachtig leerlingen van Aeres 
Maartensdijk kwamen een kijkje 
nemen tijdens de informatiemarkt, 
waaronder Nathan. ‘Eigenlijk had 
ik geen idee wat ik na mijn school 
zou willen doen. Gelukkig heb ik 
dat nu wel. Mijn ouders hebben 
een restaurant, dus waarschijnlijk 
wil ik ook verder in deze branche. 
Op deze informatiemarkt kan ik 

dat verder uitzoeken’, legt hij zijn 
komst uit. Een andere leerling wil 
dierenarts-assistente worden. Zij 
vindt zo’n infomarkt ook erg han-
dig. 

Presentaties
Volgens Peter van Esschoten was 
de informatiemarkt een groot suc-
ces. Van Esschoten: ‘Bijna alle 
leerlingen zijn langsgeweest. Zij 
moesten zich bij de ingang aan-
melden en ook weer afmelden, zo-
dat wij precies weten wie wel en 
wie niet zijn langsgeweest’. Ook 
de afgevaardigden van de MBO’s 
en Havo’s kijken tevreden terug op 
deze avond. ‘Dit jaar konden geno-
digden in diverse lokalen een pre-
sentatie geven van twintig minuten, 
zodat zij in één keer 40 leerlingen 
konden voorzien van informatie 
over hun opleiding. Deze opzet 
organiseerden wij dit jaar voor 
de eerste keer, dus waarschijnlijk 
gaan wij hier volgend jaar mee 
door’, vertelt Van Esschoten. 

Uitbreiden
Ondanks dat leerlingen binnen 
Aeres Mavo kunnen doorstromen 
naar Aeres MBO en zelfs naar het 
HBO, willen veel van hen de Havo-
opleiding doen. Van Esschoten: ‘De 
stap van Mavo naar Havo is voor 
veel leerlingen te groot, groter dan 
de stap naar het MBO, daarom wil 
onze school uitbreiden naar Havo-
onderwijs. Leerlingen die in een 
vak uitblinken op Mavo-niveau, 
kunnen in dat vak ook examen doen 
op Havo-niveau. Om de Havo meer 
te promoten, willen wij volgend 
jaar waarschijnlijk ook Het Nieuwe 
Lyceum (HNL) en De Werkplaats 
(WP) uitnodigen voor onze infor-
matiemarkt’. Volgend jaar organi-
seert Aeres Maartensdijk de jaar-
lijkse informatiemarkt. 

Woensdag 29 november organiseert 
Aeres Mavo Bilthoven een Open 
lesmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Belangstellenden kunnen zich aan-
melden via mavo.bilthoven@aeres.nl

Meer dan 150 leerlingen zijn op zoek naar info voor een vervolgopleiding.

Wethouder Mieras bezoekt 
Basisschool De Nijepoort

door Walter Eijndhoven

Woensdag 8 november bracht wethouder Hans Mieras een bezoek aan De Nijepoort in 
Groenekan. In het kader van de Week van Respect gaf hij twee gastlessen aan leerlingen van 

groep 6/7 en aan groep 8. Tijdens deze lessen besprak hij vooral hoe
met elkaar om te gaan, door middel van diverse stellingen.

Voor burgemeester en wethouders 
stond de hele week in het teken van 
bezoeken brengen aan diverse scho-
len in gemeente De Bilt. Voor wet-
houder Hans Mieras van o.a. Finan-
ciën en Cultuur stond basisschool 
De Nijepoort in Groenekan op het 
programma. 

Dilemma’s
Nog voor het werkelijke programma 
over pesten en respect in klas 6/7 en 
klas 8 begon, bestookte Mieras de 
verschillende groepen met een aan-
tal vragen over de gemeente en haar 
ambtenaren: ‘Wat doet een gemeen-
te allemaal? Waaruit bestaat het 
werk van een wethouder? Wat doet 
een burgemeester?’ Op al deze vra-

gen vonden de kids gezamenlijk wel 
een antwoord, maar op de vraag wat 
nu eigenlijk het duurste en meest 
waardevolle bezit is van de gemeen-
te, kwam geen van de leerlingen uit, 
namelijk het riool. ‘Het rioolstelsel 
onder De Bilt is het meest dure be-
zit van de gemeente’, legt Mieras uit 
aan de klas. ‘Wij moeten er immers 
voor zorgen dat zij blijft doorstro-
men en alles afvoert’. 

Gedrag
Vervolgens ging Mieras in op diver-
se vragen over respect en pestgedrag 
binnen de klas en op school: ‘Wan-
neer gaat plagen over in pesten? Als 
een vriend(in) stomme kleding aan-
heeft, zeg je daar dan iets van? Als 

een meisje met een hoofddoek op 
school komt, wat vind je daarvan? 
En met een djellabah (een gewaad)? 
Of als een volwassene weigert een 
vrouw een hand te geven?’ Op veel 
van deze vragen waren de groepen 
vrij eensgezind, alhoewel een enke-
ling toch twijfels had over bepaalde 
dilemma’s. 
Aan het eind van de gastles keken 
wethouder en leerlingen nog naar 
een filmpje over pestgedrag in een 
Burger King, met als opdracht ‘Hoe 
zou jij handelen als je ziet dat ie-
mand wordt gepest’?Mieras: ‘Na 
het bekijken van zo’n filmpje hoop 
ik dat iedereen de moraal oppikt en 
hem of haar de helpende hand toe-
reikt’. 

Groep 6/7 kreeg veel stof om over na te denken tijdens de Week van Respect.

Ontbijten in het 
gemeentehuis 

door Guus Geebel

Burgemeester Sjoerd Potters nam op 10 november in de oude raadzaal 
van Jagtlust deel aan het burgemeestersontbijt, dat wordt gehouden 
in het kader van de vijftiende editie van het Nationaal Schoolontbijt. 
Hij deed dat met leerlingen van groep 5 en 6 van de Bosbergschool in 
Hollandsche Rading. 

De jubileumeditie van het Nationaal Schoolontbijt heeft als thema: Gezond 
ontbijten is geen kunst! Dit jaar doen meer scholen en gemeenten mee dan 
ooit: 2.900 basisscholen en 270 burgemeesters. Voor ruim 550.000 kin-
deren verzorgt het Nationaal Schoolontbijt een gezond ontbijt volgens de 
richtlijnen van het Voedingscentrum en met de steun van Jongeren Op Ge-
zond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coelia-
kie Vereniging. Met speciaal lesmateriaal ontdekken kinderen hoe ze hun 
ontbijt kunnen verbeteren. Leerlingen van de Bosbergschool ontbijten thuis 
iedere dag. Tijdens het ontbijt met de burgemeester wordt met de kinderen 
het nut ervan besproken. Wat is gezond en wat kun je beter niet nemen. De 
Bosbergschool houdt het schoolontbijt om de twee jaar.

Leerlingen van de Bosbergschool aan de ontbijttafel met de 
burgemeester.

Lions versiert kerstbomen
De jaarlijkse kerstbomenactie van Lions Club Bilthoven 2000 wordt 
hopelijk ook dit jaar een groot succes. De boom is een 90 cm. hoge 
Picea Conica in een zwarte pot, opgetuigd met witte kaarsvetsterren 
aan witte linten en lichtjes en kost 26 euro. 

Voor de zomer begon het Abrona kaarsen atelier, waar mensen met een 
verstandelijke beperking werken, al met het maken van ruim 16.000 grote 
en kleine kaarsvetsterren en met het wit schilderen van de sierpotten. Bij 
de versiering van de 550 bomen, een pittige klus, helpen leerlingen van de 
Aeres MAVO uit Bilthoven een handje mee. De eerste bomen zijn al door 
vaste klanten besteld, nog voordat de flyers verspreid zijn en de berich-
ten in de pers verschenen. Vooral senioren stellen een kant en klare boom, 
waarmee ze ook nog eens bijdragen aan een goed doel, op hoge prijs. 

Wie een boompje wil bestellen, voor zichzelf, als cadeau of voor zijn be-
drijf, kan dat doen via de mail: Lionskerstbomen@gmail.com of via de 
telefoon 06 19496318. De opbrengst van de kerstbomenactie gaat dit jaar 
in zijn geheel naar de Prinses Maxima Manege in Den Dolder, een hip-
pisch therapeutisch centrum voor mensen met een lichamelijke en/of gees-
telijke beperking. Voor veel mensen met een meervoudige handicap of een 
autistische storing betekent paardrijden een belangrijke bijdrage aan hun 
levensgeluk. Vrijdag 8 en zaterdag 9 december staan alle bomen weer klaar 
voor levering.
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www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Aeres VMBO Maartensdijk nodigt ouders van harte uit voor een 
informatieavond over ons vmbo.

Woensdag 22 november 2017 
van 19.00 - 21.00 uur

We zijn een leuke kleine school met veel sfeer. Ons vmbo is groen. 
Dit betekent dat leerlingen naast de theorielessen werken met 
dieren, groen en food.

Gaat uw kind naar 
de brugklas?

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Voorheen Groenhorst Maartensdijk

Dierenriem 2
Maartensdijk

Gemeente De Bilt - De Bilt, Maartensdijk en Hollandsche Rading
Postcodegebieden  3731, 3732, 3738 en 3739.

Vitens werkt aan de waterleiding.

 www.vitens.nl

Periode 9 oktober t/m 24 november tussen 8.00 - 16.30 uur

Tijdens bovenstaande periode verricht Vitens onderhoud aan de waterleiding. Dit  

betekent dat u hinder kunt ondervinden als we bij u in de buurt aan het werk zijn. 

Kijk op www.waterstoring.nl om te weten op welke datum Vitens bij u in de wijk is.

Tijdens de werkzaamheden kan de waterdruk lager zijn en kan het water een bruine 

kleur hebben. Bruin water is niet schadelijk voor uw gezondheid.

Tips
- Gebruik bij voorkeur niet overdag de wasmachine wanneer we in uw wijk aan  

het werk zijn.

- Waterkraan voor gebruik laten stromen tot het water weer helder is.
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 25 op 26 november op
het traject Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de 
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden 
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/slijptrein.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245(gratis).

Wilt u ook adverteren in De Vierklank?
Neem dan contact met ons op

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
Tel: 0346 - 211992  •  E-mail: info@vierklank.nl

Bedankt!
De laatste weken voordat wij van ons pensioen gaan genieten zijn ingegaan.

Langs deze weg willen wij al onze trouwe klanten hartelijk
bedanken voor de jarenlange klandizie!

 
Gedurende de maand november hanteren wij aangepaste openingstijden en

zijn wij er van dinsdag t/m zaterdag van 11.00 t/m 17.00 uur
 

Vanaf 1 december zijn wij alleen nog open op vrijdag en zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur om de laatste restanten en de inventaris te verkopen.

 
Kees en Joke van der Sluys

V.O.F. van der Sluys
Hessenweg 125
3731 JG  De Bilt

Ook een kerst- en/of nieuwjaarswens
in De Vierklank? Mail snel naar:

info@vierklank.nl

SNACKBAR-RESTAURANT
Alle apparatuur als: bakoven en koeling aanwezig.

Evt. concept ter overname.
Goede catering mogelijkheden.

Info: 06 23 17 27 66

WWW.BOSPARKBILTHOVEN.NL

TE HUUR
OP RECREATIEPARK
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Overtuigende start voor TZ
Afgelopen zaterdag startte de zaal-
competitie voor TZ. Voor de ploeg 
uit Maartensdijk betekende dit een te-
rugkeer in de Hoofdklasse. In de ver-
nieuwde Vierstee speelde de ploeg 
tegen KV Wageningen, een ploeg 
die vorig jaar in de kruisfinale stond 
voor een plek in de Korfballeague. 
Echter verlieten diverse spelers de 
ploeg uit Wageningen waardoor men 
moet bouwen aan een nieuwe ploeg. 
Direct dus een interessante krachtme-
ting voor TZ. 

Zo overtuigend als uiteindelijk het 
eindresultaat was, zo afwachtend 
en timide was de start van de wed-
strijd voor de ploeg van trainer Iwan 
Hazendonk. In de eerste aanvallen 
kwam Wageningen direct tot scoren. 
TZ had veel meer moeite om de korf 
te vinden. De eerste aanvallen waren 
niet goed. Na de eerste tien minuten 
kreeg TZ meer grip in de verdedi-

ging. In de aanval werd het spel wel 
beter maar dit resulteerde niet direct 
in doelpunten. Na een kwartier spe-
len stond het 5 - 7 voor de gasten. 
Drie minuten voor het rustsignaal 
pakte TZ de eerste voorsprong. De 
thuisploeg was los, want het score-
verschil werd in die drie minuten uit-
gebreid naar vier doelpunten. Bij rust 
stond het 13 - 9.

In de tweede helft was TZ duidelijke 
de betere van de twee. De aanvallen 
van Wageningen werden vakkun-
dig onschadelijk gemaakt. En in de 
aanval combineerde TZ er lustig op 
los. Met name het rebound overwicht 
was in het voordeel van TZ. Het was 
mooi om te zien dat beide vakken van 
de thuisploeg met hun eigen manier 
van aanvallen effect sorteerde. Want 
effectiviteit is nog steeds doorslag-
gevend om wedstrijden te winnen. 
Via 17 - 11 liep de thuisploeg uit naar 

27 - 16 vier minuten voor tijd. Geert 
Drost, Matthias van Beest, Reinier 
Enschede en Daniël Meijers kwamen 
de vier startende heren vervangen. In 
de slotfase wist Matthias van Beest 
het laatste doelpunt te maken. Zo 
werd de eerste wedstrijd overtuigend 
met 28 - 18 gewonnen. 

TZ startte daarmee overtuigend in de 
Hoofdklasse. De ploeg was gretig en 
liet zien dat het volwassen kan korf-
ballen. Een belangrijke basis om vol-
doende punten te halen om te hand-
haven. Week in week uit zal men 
alles van zichzelf moeten vragen en 
niet mogen verzaken. Volgende week 
wacht de lastige uitwedstrijd tegen 
één van de degradanten uit de Korf-
balleague AW/DTV. Hoewel deze 
ploeg enkele sterkhouders verloor, 
blijft het met de aanwezige kwaliteit 
een belangrijke kanshebber voor de 
play-off plaatsen.

Anouk v Breda krijgt na een mooie doorbraak de bal aangegeven door 
Bart Drost (foto Hester Ploeg).

Goede start zaalcompetitie DOS 
DOS is de zaalcompetitie sterk gestart met een overwinning in Zaandam. De promovendus was 

te sterk voor ZKV en won verdiend met 25-28.

DOS wilde een goede start maken 
en had vertrouwen geput uit de 
laatste oefenwedstrijden. Toch was 
het spel over een lange periode te 
onrustig. De houten vloer en de 
akoestiek in de sporthal droegen 
hier zeker aan bij. Thuisploeg ZKV 
had hier logischerwijs minder last 
van en kende een goede start. Bin-
nen vijf minuten keek DOS tegen 
een 5-2 achterstand aan. Drie mi-
nuten later had DOS de stand ge-
lijk getrokken en dacht na de 5-5 
bij 6-8 door te kunnen stomen. 
Dit lukte niet want de thuisploeg 
gaf goed partij. In hoog tempo, 
waarbij beide teams de nodige 
fouten maakten maar wel attrac-
tief spel op de mat legden, hielden 
de teams elkaar in evenwicht. De 
laatste doelpunten voor rust waren 
voor de Westbroekers die daardoor 
met een 12-14 voorsprong gingen 
rusten. 

Sterker 
In de tweede helft gaven zij deze 
voorsprong niet meer weg. Aan-
vallend was het iets rustiger, maar 
verdedigend was de organisatie en 
concentratie niet in alle gevallen 
op orde. Hierdoor lukte het DOS 
niet om de voorsprong echt uit te 
bouwen en bleef deze schommelen 
rond de twee doelpunten. Eerst hal-
verwege de tweede helft bij 19-23 

werd een vierpunten gat geslagen. 
De thuisploeg gaf zich nog niet 
gewonnen en kwam nog terug tot 
22-23. Een volgende versnelling 
van DOS naar 22-26 was de defi-
nitieve beslissing in de wedstrijd. 
Coach Andreas van Grootheest 
was blij met de overwinning: ‘Het 
is altijd lekker om de eerste wed-

strijd te winnen. Verder ben ik po-
sitief over de groeimogelijkheden 
van het team, waardoor we de ko-
mende weken naar een nog hoger 
niveau kunnen komen’. Zaterdag 
speelt DOS thuis tegen Achilles 
uit Den Haag, dat ook haar eerste 
wedstrijd won. De wedstrijd in De 
Vierstee begint om 20.30 uur.

De 25-28 overwinning is een goede start voor DOS in een competitie 
waarin de onderlinge verschillen tussen de teams klein zijn.

Vier sponsoren voor SVM JO19-1

Dit seizoen 2017 is het team JO19-1 van SVM geheel in het nieuw gestoken. 
Apotheek Maertensplein uit Maartensdijk en Duo Visie Assurantiën & 
Hypotheken uit Bilthoven tekenden voor de kleding. Forevertrade uit 
Maartensdijk sponsorde de tassen en Hairdesque uit Maartensdijk de 
inloopshirts. Afgelopen zaterdag mocht Koen (zoon van de Apotheker) de 
aftrap verrichten en kreeg hij zijn eerste shirt van SVM. 

(Jacques Kalverda)

Voordaan 1 kampioen

Maandag 30 oktober Is het team Voordaan 1 van TC Voordaan kampioen 
geworden in de vrijdagavondcompetitie door de laatste inhaalwedstrijd 
hebben met 4-0 te winnen.Het team bestaat uit Cees van Barneveld, 
Manja van den Burg, Frans Alflen, John de Ruiter, Gerard van Alem, 
Jannie Baron, Remco Krul en Sandy Gadellaa.

Intocht Sint Maarten 
in Maartensdijk

Sint Maarten te paard, muziekvereniging Kunst en Genoegen en heel 
veel kinderen met lampions, ouders en opa’s en oma’s liepen afgelopen 
zaterdag mee met de optocht van Sint Maarten. De tocht ging van de 
kerk aan de Kon. Julianalaan naar de kerk aan de Nachtegaallaan. 
Hier kregen ze het verhaal van Sint Maarten te horen en was er na 
afloop iets lekkers. [MD]
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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  .....................................................

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

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.

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

Leuke betaalbare cadeautjes bij Jopie’s wonen 
Oude en nieuwe woonaccessoires en brocante meubeltjes 
op de Dorpsweg 91 in Maartensdijk. Geopend: vrijdag van 
13.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00 -14.00 uur of bel voor 
een afspraak 0630405694. www.jopies-wonen.nl

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

Jezus zegt: Want wat zou het een mens baten, als hij 
de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? 
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 over-
ging van een eenmalig door God geschapen statische orde 
(“design”) naar de (latere) darwiniaanse opvatting van toeval 
en voortdurende biologische verandering. Een “wereld van 
verschil” en de betekenis daarvan voor het denken. Info: 
www.cursusfilosofie-debaar.nl of email naar mdebaar@het-
net.nl

Te koop aangeboden
Twee eetkamerstoelen, rood 
leer met armleuning. Merk: 
Crack by Machalke. €50,-. 
Tel.06-42448590

Set golfstokken (clubs) incl. 
trolley €50,-. in goede staat. 
Tel. 06-50601695

Computergestuurde sproei-
installatie voor grasveld in 
voor- of achtertuin. €20,-. Tel. 
06-50601695

Gloednieuwe perfect gladde 
ondervloertegels voor vinyl 
in doos. 7 stuks 8 mm 85 x59 
van 5,50 euro voor 2,50 euro 
per stuk. Tel. 06-54906964

2 rieten eetkamerstoelen 
€12,50 per stuk of €20,-. per 
2 st. Tel.06-54906964

Gratis af te halen. Roei/fitnes-
sapp met beschrijving. Tel. 
06-20412288.

Renal Feline kattenvoer. 
Zakjes voer voor kat met nier-
problemen of oudere kat  van 
€1,25 voor €0,75 mail naar 
vredehof@outlook.com

2.0 meter hoge gebruikte 
kunstkerstboom nieuw €195,-
nu voor €49,50 Bilthoven Tel. 
06-44560743

Skil handschaafmachine met 
stofzak. €20,-. Tel. 0346-
211269

Ferm Slijpmachine Amaril 
zandsteen. In goede staat. 
€20,-. Tel. 0346-211269

Gratis af te halen. 15-delige 
Standaard encyclopedie 1970. 
Licht beschadigd. Tel. 0346-
211269

Muur beugels voor douche en 
toilet €7,50 Tel 0346-211930

Nieuwe toilet verhoger €25,-. 
Tel 0346-211930

2 paar sportieve nieuwe jon-
gens schoenen, maat 39 en 40, 
nog in doos. €20,-. p.p. samen 
€35,-. Tel. 06-22308309 na 
18.00

Grote doos knex te koop €20,- 
Tel. 0346-212901

Camping bedje ziet er nog 
netjes uit met matras €17,50 
Tel. 0346-243758

Grote kunststof koffer met 
wieltjes en trekhandvat. €15,- 
Tel. 0346-243758

2 losse fietstassen. Zien er 
nog netjes uit. Samen €15,-. 
Tel. 0346-243758

Ronde biedermeier tafel mid. 
Lijn 90 cm hoogte 70 cm 
€50,-. Tel. 030-2283495

85x85 antiek gobelin in lijst 
€50,-. Tel. 030-2283495

Te koop gevraagd
BOEKEN over WO II, 
Avontuur, Dieren, zee . Tel: 
0346830120

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 

tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

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. prijs-
opg. 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 studiebegelei-
ding aan huis

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

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

Te huur in Westbroek, 
PAARDENBOXEN, incl. 
weidegang, incl. gebruik bui-
tenbak. Info: 06-29592167

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

Lang Leve(n) Konijnen

Het konijn wordt gezien als het ideale huisdier: het 
heeft een schattig uiterlijk, nodigt uit tot aaien en 
knuffelen, is klein in vergelijking tot hond of kat, 
neemt daardoor weinig plaats in en is goedkoop in 
onderhoud. Hierdoor is het konijn ook meteen een 
zeer onderschat huisdier. 

Want net als hond of kat heeft ook een konijn 
opvoeding, aandacht en verzorging nodig om 
een gezellig en gezond huisdier te worden – en 
te blijven. Ilse Pos is auteur van het boek Lang 
Leve(n) Konijnen. Een bron van informatie voor 
iedereen die konijnen heeft of wil aanschaffen. Op 
19 november om 15.00 uur geeft zij een lezing uit 
haar boek bij Wooncentrum Schutsmantel, Grego-
riuslaan 35 in Bilthoven.

Winter Deel-dagen 2017

Ook dit jaar zijn er Winter Deel-dagen op de 
boerderij van Gert-Jan en Irene Westeneng aan de 
Groenekanseweg 51 in Groenekan. Er zijn weer 
veel originele en lekkere producten te zien, te 
proeven en te kopen. De Winter Deel-dagen vin-
den plaats op vrijdag 24 november van 14.00 tot 
20.00 uur en op zaterdag 25 november van 11.00 
tot 16.00 uur. gankelijkheid.
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Verbreding A27 en Overlast
Beter De Bilt organiseert op dinsdagavond 21 november om 20.00 uur in 

De Vierstee een thema-avond voor en over de kern Maartensdijk. 

Er wordt op dit moment hard gewerkt 
aan de verbreding van de A27 waarop 
auto’s straks op meer rijstroken hard 
mogen rijden langs Maartensdijk. Daar 
gaat men mogelijk wat van merken. 
Beter De Bilt wil dat de inwoners van 
Maartensdijk hun stem kunnen laten 
horen over de effecten van de A27 op 
de leefbaarheid, zoals geluidsoverlast, 
toenemend fijnstof, razende snelheden. 

Wakker
Er is veel te doen geweest rondom een 
geluidswal. 

Daarnaast is er nu de overlast van het 
sluipverkeer, voor de inwoners van 
Maartensdijk, waarvan mensen wak-
ker liggen. Wat zijn de normen voor 
het verkeerslawaai en hoe en wanneer 
daarop te reageren? 

De partij wil in gesprek over effectieve 
oplossingen en haalbare maatregelen 
en wil kennis en ervaring van de burger 
meenemen in haar voorstellen. Inwo-
ners zijn als geen ander bekend met de 
eigen woonsituatie en daarbij de eerst 
belanghebbenden. 

Gratis ‘verwenconcert’ 
Op zondag 19 november geeft 
vrouwenkoor Ludi Cantare uit 
Bilthoven/ De Bilt een gratis 
‘verwenconcert’. Dit concert 
is speciaal bedoeld om mensen 
met een beperking of ziekte 
en hun mantelzorger(s) samen 
een gezellig middagje uit te 
bezorgen. U bent welkom in 
de Centrumkerk, Julianalaan 
42 Bilthoven van 15.30 – 
16.30 uur. Ludi Cantare geeft concert in de Centrumkerk.

Intocht 
Sinterklaas

Sint Nicolaas en zijn Pieten zullen zaterdag 25 no-
vember in Bilthoven om 10.15 uur aankomen bij 
Gemeentehuis Jagtlust en door het College van 
Burgemeester en Wethouders worden ontvangen. 
Daarna gaat het gezelschap naar De Bilt; daar staat 
de aankomst gepland om 11.15 uur bij Homemade 
by Visser aan de Hessenweg. De Sint zal vervol-
gens nog in een stoet richting het oude dorp ver-
trekken, waar hij rond 12.15 uur aan zal komen. 
 
Na de lunch zal de Sint rond 14.15 uur bij de Pla-
netenbaan aankomen. Vervolgens gaat hij naar 
Bilthoven; bij de Apotheek op de Julianalaan rond 
15.00 uur en rond 16.00 uur in de Kwinkelier zal 
hij iedereen ontmoeten. Dit jaar neemt Sint voor 
het eerst de Glutenpiet mee naar deze gemeente; 
deze voorziet kinderen met een glutenintolerantie 
van glutenvrije pepernoten. Voor de laatste updates 
omtrent de intocht: zie @sintdebilt op Facebook. 
Hier is ook vanaf 20 november een leuke winactie. 
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Scherp Nova verslaat Roda
Afgelopen zaterdag werd een goed 
gevulde zaal in De Bilt getrakteerd 
op een mooie wedstrijd met veel 
doelpunten. Roda had weinig in te 
brengen tegen een scherp schietend 
Nova, die over de gehele wedstrijd 
een scoringspercentage van 30% 
wist te halen. Tot de eerste acht 
minuten gingen beide teams gelijk 
op, waarna Nova afstand nam. Het 
team van de week was deze keer de 
D1. Onder aanmoediging van de 
enthousiaste kids, pakte Nova de 
eerste punten van het seizoen. Nova 
speelde met een andere opstelling 
dan waarmee zij op het veld speel-
de. Marciano de Vree en Renske 
van Kempen wisten na een span-
nende selectie een basisplaats in 
het eerste te bemachtigen. Met deze 
wisseling wil coach Tom Rickli 
verder bouwen aan het dynamische 
spel van afgelopen wedstrijden. 
Marciano wist in deze wedstrijd 
maar liefst zes doelpunten op zijn 
naam te schrijven. 

Doorloopbal
Nadat de pupil van de week de 
openingsdoorloopbal op een haar 
na miste, begon Nova aan de wed-
strijd. Afgelopen oefenwedstrijden 
liet het eerste bij vlagen erg goed 
spel zien en wist zo twee van de 
drie oefenwedstrijden te winnen. 
De nieuwe, meer vrije, manier van 
spelen, begint zijn vruchten af te 
werpen. Zo ook in deze wedstrijd, 
waarin Nova de ploeg uit Westzaan 
snel achter zich kon laten. Na ze-
ven minuten spelen stonden beide 
ploegen op vijf doelpunten. Door 
sterk reboundend werk kon Job 
Paauw kort rond de korf vrijge-
speeld worden en met twee snelle 
treffers de voorsprong voor Nova 
pakken. 

Blessure
Diezelfde Job Paauw verliet tijde-
lijk het veld met een blessure. Coen 
van Eck maakte een sterke invals-
beurt, waardoor Nova verder ging 

met het maken van doelpunten. 
Door een slim geforceerde straf-
worp van Maarten van Brenk, ging 
Nova met 15-10 de rust in. Na rust 
wist Aranka Akkermans haar twee-
de doelpunt te verzilveren. Direct 
daarna wist Nova nog twee keer 
te scoren en liep zo verder uit. Na 
deze drie doelpunten was de strijd 
gestreden. Nova speelde de wed-
strijd uit door in de tweede helft in 
totaal nogmaals vijftien doelpunten 
te maken. De scheidsrechter floot 
af met een stand van 30-21.

Het is nog vroeg in het seizoen, 
maar deze punten geven Nova 
vertrouwen voor de volgende 
wedstrijden. Nova gaat door met 
het verbeteren van het spel, op de 
manier die Tom Rickli voor ogen 
heeft. Volgende week zaterdag 
gaat Nova op bezoek bij Rapid 1 in 
Haarlem. Op het veld speelt Rapid 
1 tweede klasse en staat daar op de 
tweede plek. 

Nieuw dit jaar: schotklok en zuivere speeltijd. De schotklok is een klok, 
die wordt gebruikt om aan te duiden hoeveel seconden een speler nog 
over heeft voor het schieten van een bal. Aan de jurytafel: Gert en Melvin 
van Kempen en Pieter Keuning

Salvodames winnen met moeite
Het bezoekende team van Boni uit Utrecht was naar Maartensdijk gekomen om echt om de 

winst te strijden. Salvo moest enorm aan de bak om deze ploeg
van zich af te houden en met 3-2 te winnen.  

Het bezoekende Boni staat in de 
middenmoot maar heeft in de eerste 
helft van de competitie al vele zwa-
re tegenstanders gehad waardoor 
de positie op de ranglijst er niet 
zo geweldig uitzag. Maar schijn 
bedriegt. De eerste set vloog Boni 
uit de startblokken met een aanval 
die Salvo overvleugelde. De aan-
val was niet scherp genoeg om de 
tegenstander te verontrusten. In het 
tweede deel van de set kwam Salvo 
door een paar mooie services nog 
wel in de buurt maar verloor de set 

met 22-25. De tweede set waren de 
rollen omgedraaid. Door een mooie 
servicereeks van Rianne Diepeveen 
en de mooie omloop aanval van 
Nienke van de Burg kwam Salvo 
op voorsprong en gaf deze niet 
meer af. 
Een relatief makkelijke setwinst 
met 25-10. Dit speelbeeld zette 
door in de derde set. Boni gaf wel 
wat meer weerstand maar Salvo 
met inmiddels Nadya Speek in de 
ploeg was duidelijk beter en won 
de set met 25-17. De vierde set gaf 

Boni weer gas en liet Salvo voort-
durend achter de feiten aanlopen. 
De setwinst was voor de gasten 
met 20-25. De vijfde set moest de 
beslissing brengen. Salvo startte 
enorm fel en dat leverde direct een 
puntenvoorsprong op die niet meer 
werd weggegeven. De winst ging 
met 15-11 naar Salvo dat hiermee 
weer een overwinning boekte en de 
3e plek vasthoudt. Zaterdag 18 no-
vember komt middenmoter Forza 
op bezoek. De wedstrijd start om 
15.45 uur in de Vierstee.

Irene speelt een topwedstrijd
Het was een feestelijk weekend voor de dames van Irene. Vrijdagavond was de oratie van 

professor Madelon Maurice. Zeer overtuigend en zeer duidelijk legde ze aan de hand van de 
vergelijking met aanval en verdediging bij volleybal uit hoe op microbiologisch celniveau de 

aanval van kanker veroorzakende eiwitten al dan niet de verdediging
van gezonde cellen weet te passeren. 

Net zo overtuigend als haar oratie 
waren de aanvallen die Madelon 
zaterdags op rechts op tegenstan-
der Leython afvuurde. Maar de 
professor was niet het enige feest-
varken dat het Leidse team onder 

vuur nam. Op linksvoor speelde 
de jarige Nadine Everaert mis-
schien wel de beste wedstrijd van 
haar leven, de nu 16-jarige buiten-
aanvaller speelde verdedigend en 
passend een puike pot, maar liet 

zien dat ze aanvallend ook steeds 
meer in haar mars heeft.

Inspiratie
Het hele Bilthovense team speel-
de overigens zeer geïnspireerd. 

Het team, met middenin de professor. (foto Ron Beenen)

‘We kunnen alleen maar heel tevre-
den zijn’ zei aanvoerster Madelon 
Maurice. ‘Maaike Scharrenburg 
kwam er spelverdelend goed in, 
Marit Pasterkamp was aanvallend 
bijna niet te stoppen en Jorien Ra-
biës sloeg er heel slim een aantal 
cruciale ballen in’. Door de 4-0 
overwinning van Irene blijven de 

Bilthovense dames meedraaien aan 
de top van de ranglijst. Over twee 
weken speelt Irene uit tegen het 
Zoetermeerse Zovoc: ‘Het is zaak 
om dan weer dit niveau te halen, 
maar in deze competitie wint ieder-
een van iedereen, dus we mogen ze 
zeker niet onderschatten’ voegde 
coach Erna Everaert nog toe.

SVM in het nieuw

SVM 4 werd in het nieuw gestoken door Timmer- en Onderhoudsbedrijf 
Willemse uit Maartensdijk en Duo Visie Assurantiën & Hypotheken uit 
Bilthoven. Louise Willemse en Jacques Kalverda (links achterste rij) 
namen de bedankjes in ontvangst.  

Gastles op de Aeres 
Mavo te Bilthoven

Gastdocent Frans Poot was verheugd om een gastles in de week van 
respect te mogen geven op deze nieuwe school. De leerlingen hadden 
zich voorbereid met teksten die met respect te maken hebben. Daarmee 
ging Frans met de leerlingen in gesprek. Onderwerpen als respect voor 
huidskleur, geloof, afkomst, de natuur en leefomgeving kwamen hierbij 
aan de orde. Maar ook respect in de sport en op school (bijv. pesten) 
werden genoemd. Het was een levendige les, die bij de leerlingen veel 
reacties opriep.

Frans Poot bespreekt met de leerlingen de door hen geschreven teksten. 
[foto Henk van de Bunt]
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“Wat schaft de pot?”
Woe.
15-11
Do.

16-11
Vr.

17-11
Za.

18-11
Zo.

19-11

Kipsaté met
frietjes en sla

of
Doradefilet met 

citroensaus
of

Vijgen met asperges en 
blauwschimmelkaas

uit de oven

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
22-11
Do.

23-11
Vr.

24-11
Za.

25-11
Zo.

26-11

Biefstuk met champ.
en gebakken ui

of
Duo van gebakken

zeebaars- en roodbaarsfilet 
met kappertjessaus

of
Tomaten-mozzarellataart 

met roergebakken spinazie

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Alleen nog 2de kerstdag plaatsen vrij

advertentie

Dag van de mantelzorg
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 10 november was landelijke Dag van de Mantelzorg. Steunpunt Mantelzorg De Bilt 
markeerde dit met een feestelijke en ontspannen dag voor alle mantelzorgers uit de zes kernen 

van de gemeente. Na het uitreiken van de eerste mantelzorgwaardering door wethouder
Anne Brommersma, konden alle vrijwilligers deelnemen aan diverse creatieve workshops.

De dag werd afgesloten met een drie-gangen diner.

Wie acht uur of meer per week als 
familielid, vriend of buur zorgt 
voor een inwoner van gemeente 
De Bilt, komt in aanmerking voor 
de Mantelzorgwaardering. Deze 
waardering bestaat uit vijf vou-
chers ter waarde van in totaal 50 
euro, die inwisselbaar zijn bij bij-
na alle winkeliers in gemeente De 
Bilt. Mantelzorgers kunnen niet 
alleen worden aangedragen door 
familie of vrienden, maar kunnen 
ook zichzelf aanmelden via de 
website van Mens De Bilt: www.
mensdebilt.nl 

Hersenletsel
Eén van die mantelzorgers is Ton-
ny uit Groenekan. Haar man Otto 
heeft een niet-aangeboren hersen-

letsel. ‘Vijf jaar geleden kreeg 
mijn man een herseninfarct, in 
zijn hersenstam. Hierdoor stond 
ons hele leven op zijn kop. Een 
groot gedeelte van zijn geheugen 
verdween, maar na verloop van 
tijd kwamen flarden van herinne-
ringen weer terug. En nog steeds 
kan hij zich veel dingen van vroe-
ger niet meer voor de geest halen. 
Allerlei gebieden in de hersenen 
zijn met elkaar verbonden door 
middel van ‘snelwegen’, maar bij 
Otto bestaan deze verbindingen 
nog slechts uit ‘kronkelwegen’, 
zo leg ik dat altijd uit aan ande-
ren’, vertelt Tonny. Mantelzorg 
kost veel energie, ook voor Ton-
ny. Daarom gaat zij regelmatig er 
even tussenuit, naar haar apparte-

ment in Scheveningen. Tonny: ‘Ik 
werk in Den Haag, dus ga ik re-
gelmatig even naar Scheveningen, 
lekker uitwaaien’. Ondertussen 
gaat het wel iets beter met Otto. 
Iedere woensdag speelt hij koers-
bal in het dorpshuis van Groene-
kan en ook heeft hij opnieuw zijn 
rijbewijs gehaald. Daarnaast doet 
hij vrijwilligerswerk. ‘Mijn man 
kan veel meer dan alleen vrijwilli-
gerswerk, dus daarom is hij nu op 
zoek naar ‘echt’ werk. Helaas ont-
breekt het hem aan een uitgebreid 
netwerk. Dat vind ik toch een ge-
mis bij de gemeente. Waarom stelt 
de gemeente niet een netwerk be-
schikbaar voor mensen, die iets 
minder kunnen door bijvoorbeeld 
een ongeluk of ziekte?’, vraagt 

Tonny zich vertwijfelt af. Zij ver-
volgt: ‘Mijn man is altijd ZZP’er 
geweest en maar weinig ZZP’ers 
kunnen zich een verzekering ver-
oorloven. Dat is gewoon te duur 
voor de meesten. Hij heeft daar-
om ook geen uitkering. Gelukkig 
verdien ik genoeg om voor ons 
beiden te kunnen zorgen’. 

Workshops
De hele middag was het tijd voor 
workshops voor de 80 aanwezige 
mantelzorgers. Zij konden kie-
zen uit: een herfstige bloemen-
krans maken, ontspanning met 
mindfulness en yoga, een eigen 
chocoladeletter maken, verven 
met papier, een moment voor je-
zelf (stoelmassage en nagelver-
zorging) en vogels kijken met 
Camilla Dreef (bekend van TV). 
Camiila is een echt natuurmeisje, 
zoals zijzelf aangeeft. Al op jonge 
leeftijd ging zij alleen de natuur 
in, om te vogelen (vogels kijken). 

Na het behalen van haar VWO 
ging zij naar de Universiteit van 
Amsterdam en studeerde daar 
Biologie met een minor Aardwe-
tenschappen. ‘Ik ben al mijn hele 
leven gek op natuur geweest, met 
een grote voorliefde voor vogels. 
Nu werk ik als ambassadeur bij de 
Vogelbescherming in Zeist, heb ik 
een vlog over het Haringvliet en 
komt in 2018 mijn eerste kinder-
boek uit’, vertelt Camilla. Na een 
leerzame les over vogels kijken, 
ging de groep een half uur vogels 
kijken in het Heidepark in Bilt-

hoven. Na uitleg over de werking 
van verrekijkers (hoe werkt ie nu 
precies? En hoe stel ik beide ocu-
lairen scherp?) en wat basiskennis 
over vogels herkennen, werden al 
snel de eerste grote bonte spech-
ten ontdekt in de bomen, een me-
rel vloog voorbij (alarmroep) en 
vlogen enige houtduiven plotse-
ling uit het struweel. Ook kool- en 
pimpelmees lieten zich horen tij-
dens deze wandeling. Na een half 
uur werd het toch wel erg donker 
en ging het terug richting diner.

Steunpunt Mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg is er voor 
mantelzorgers in gemeente De 
Bilt en ondersteunt mensen die 
onbetaald zorgen voor een lang-
durig of chronisch ziek familielid, 
partner, buur of vriend. Want goed 
voor jezelf zorgen is belangrijk 
om ook voor een ander te kunnen 
zorgen. Bij Steunpunt Mantelzorg 
kunt u terecht voor informatie, 
advies, ondersteuning en begelei-
ding. 

Ook organiseert het Steunpunt 
informatiebijeenkomsten, work-
shops en trainingen over verschil-
lende onderwerpen. Op de web-
site is meer informatie te vinden 
over de diverse activiteiten. 

Consulenten Mantelzorg:
Marianne Houkamp en Liesje 
Nijenhuis, tel.nr. 030-727 1556, 
mob.nr. 06-130 71 129, E-mail: 
mantelzorg@mensdebilt.nl of 
www.mwnsdebilt.nl 

Vogels kijken in het Heidepark in Bilthoven, onder leiding van Camilla 
Dreef.

Ongeveer tachtig mantelzorgers waren aanwezig tijdens de Dag van de Mantelzorg. 

Gastles op de Groen van 
Prinstererschool

door Henk van de Bunt

De kinderen in de klas van Juf Saskia van groep 7 van de Groen van Prinstererschool in
De Bilt waren al op de hoogte van de betekenis van het woord respect. Gastdocente Gitta van 

Eick, voedingskundige en bestuurslid van Stichting Kind en Voeding, vertelde dat respect 
hebben voor iets, ook respect hebben kan zijn voor je eigen buik.

Door filmpjes en in gesprek te 
gaan met de kinderen werd hen 
duidelijk gemaakt wat de be-
doeling was van de gastles: het 
bewust worden van hoe belang-
rijk het is dat je voeding met al 
je zintuigen beleeft en heel be-
wust kauwt en rustig eet. Tot slot 
mochten de kinderen mee doen 
aan een smaakquiz, waarbij zij al 
hun zintuigen konden gebruiken. 
Een quiz die de kinderen ook thuis 
tijdens de avondmaaltijd met hun 
ouders en broer en zussen kunnen 
doen.

Gitta van Eick (staand rechts 
achter): ‘Stichting Kind en Voeding 
is opgericht om ouders en kinderen 
bewust te maken van het belang van 
het eten en drinken van natuurlijke 
voeding’. [foto Reyn Schuurman]
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