
Contante betaling
in de bus stopt

Op de bus- en tramlijnen van U-OV kan vanaf 5 november niet meer met 
contant geld betaald worden. Het is dan alleen mogelijk om een kaartje 
in de bus met de pinpas te betalen. Een los reiskaartje voor de tram kan 
worden aangeschaft via de kaartverkoopautomaten op de tramhaltes. 
Kaartjes gekocht bij de automa-
ten op Utrecht Centraal en bij de 
OV Service & Tickets-winkels 
kunnen nog wel contant betaald 
worden.

Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE  Groenekan   tel. 0346-211992   website: www.vierklank.nl   e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek

Nr.  44

24e jaargang
31 oktober 2018

Een aantrekkelijke reclamedrager
met gebruikswaarde.

•  Waterfl essen met of zonder fruitfi lters
•  Sportfl essen en bidons
•  Bekers met drinktuit of rietje
•  Waterzakken
•  Voor warme of koude dranken
•  Met of zonder koelelement

Wij geven graag advies!

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

Leverbaar
vanaf

25 stuks

Bekers en bidons?

Wethouder opent
kunstexpositie BeeKk

door Guus Geebel

Voorzitter Joke van der Molen van Kunstkring BeeKk heet vrijdag 26 oktober in Kunst in de 
Kelder, onder de Bilthovense Boekhandel, de bezoekers welkom die naar de opening van de 

driedaagse kunstexpositie van de kunstkring zijn gekomen. ‘Ik wist dat er veel mensen zouden 
komen, maar ik had niet gedacht dat het er zo veel zouden zijn. Het is helemaal super.’ 

Wethouder Madeleine Bakker denkt 
dat het best spannend was om dit te 
organiseren, want hoeveel mensen 
komen er. ‘Het zijn er heel veel en 
het gaat toch ook om ontmoeten. 
Dat gebeurt hier volop in de kel-
der. Je kunt hier kunst en de kun-
stenaars ontmoeten.’ De wethouder 

ziet een grote mate van diversiteit 
in de geëxposeerde werken. ‘Ik 
zie textiel, schilderijen, prachtige 
beelden, foto’s. Het is heel mooi 
dat dit hier allemaal verzameld is. 
Daarmee stel je bewoners in de 
gelegenheid kunst van onze lokale 
kunstenaars te zien en die ontmoe-

ting te laten plaatsvinden. Ik vind 
het een geweldig initiatief en met 
groot genoegen open ik namens het 
college deze expositie.’ Ze wenst de 
bezoekers en de kunstenaars een fij-
ne ontmoeting. Het samenzijn werd 
muzikaal omlijst door Paul Deneer 
en Andrea Hessing. 

Veel bezoekers woonden de opening bij.

Wethouder Madeleine Bakker met voorzitter Joke van der Molen.

Kunst onder viaduct
Het viaduct over de Dorpsweg in 
Maartensdijk kon wel een opfris-
beurt gebruiken en na de verbreding 
van de A27 is dan nu het moment 
daar. Als echte ontwerpers moch-
ten leerlingen van Aeres VMBO 
Maartensdijk (Maud, Indy, Jeremy 

en Ida) het afgelopen schooljaar 
werken aan een ontwerp voor de 16 
pilaren onder het viaduct. Dit heb-
ben zij gedaan onder leiding van 
beeldend kunstenaar Eline Jans-
sens. Het gekozen onderwerp door 
de leerlingen: verschillende dieren, 
die voorkomen in de omgeving van 
onze school. Bijv. de das, de boom-
marter, de adder en de rivierkreeft. 

Komende weken zal het ontwerp 
samen met de leerlingen worden 
gerealiseerd. Afgelopen maandag 
was Eline Janssens op de locatie. 
Komende week zullen de leerlin-
gen de laatste hand leggen aan het 
ontwerp en nog wat accenten aan-
brengen op de pilaren zelf. 

(Arti Lammert)

Kunst in wording: De pilaren onder het viaduct over de Maartensdijkse 
Dorpsweg staan er alvast gekleurd op. [foto Henk van de Bunt]

In Bilthoven-Centrum parkeren
dan kun je een boete riskeren
plaats de schijf voor je ruit
want boa’s gaan er op uit
om dat heel streng te controleren

Guus Geebel Limerick

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

04/11 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
04/11 • 09.30u - Ds. J. Belder

04/11 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
07/11 • 14.30u en 19.30u - Ds. R.W.

de Koeijer Dankdag Gewas en Arbeid

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
04/11 • 10.30u - Ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

04/11 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
02/11 • 19.30u - Aller Zielen

Voorgangers pastores G. Weersink en 
mevr. A. v.d. Boogaard

04/11 • 10.30u - Voorgangers pastor 
Frans Zwarts

Ger. Kerk (d’Amandelboom)
04/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
04/11 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers 

04/11 • 19.00u - Ds. M. van der Poel
07/11 • 19.30u - Ds. H.E. Dankers, 

Dankdag Gewas en Arbeid

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
04/11 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Viering Heilig Avondmaal

R.K. St. Michaelkerk
02/11 • 10.00u - Aller Zielen

Gebedsviering W. Eurlings en I. Elsevier 
04/11 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering, Gezinsviering
Voorgangers: J. Vroom/J. Bosboom 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
04/11 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast, 

Dankdag Gewas en Arbeid

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan

04/11 • 15.30u - Ds. R.W. de Koeijer
07/11 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel, 

Dankdag Gewas en Arbeid

Herst. Herv. Kerk Groenekan
04/11 • 10.00u - Ds. N. v.d. Want

04/11 • 18.30u - Ds. L.D.A. Hartevelt
07/11 • 14.00u - Ds. M. van Reenen 

Dankdag Gewas en Arbeid
07/11 • 19.30u - Ds. A. den Hartog 

Dankdag Gewas en Arbeid

Onderwegkerk Blauwkapel
04/11 • 10.30u - Pastor A. van Dam

Eerstvolgende (Advents-) dienst zondag 
2 december.

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

04/11 • 11.00u - gesloten. Samendienst 
in Ontmoetingskerk Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

04/11 • 10.00u - Ds. E.E. Bouter
04/11 • 18.30u - Ds. A.C. de Kruijf 
07/11 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer, 

Dankdag Gewas en Arbeid

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

04/11 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra
07/11 • 10.00u + 19.30u - Ds. A.J. 
Britstra Dankdag Gewas en Arbeid 

PKN - Ontmoetingskerk
04/11 • 09.30u - Dhr. J. Grotendorst 

Samendienst met Kapel Holl. Rading 

St. Maartenskerk
04/11 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering, Lectoren 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

04/11 • 10.00u - Ds. B.H. Steenwijk 
04/11 • 18.30u - Dhr. A. Doornebal

PKN - Herv. Kerk
04/11 • 10.00u - Prop.

A. Verstoep Gastendienst
04/11 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

07/11 • 11.00u + 19.00u - Ds. M. van der 
Zwan Dankdag Gewas en Arbeid

‘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

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart
www.adcura.nl       0346 - 210700

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Lezing door Carel ter Linden

De Nederlandse predikant Carel 
ter Linden geeft een lezing bij de 
Bilthovense Boekhandel - over 
zijn meest recente boek ‘Bij-
belse miniaturen’ op donderdag 
1 november om 20.00 uur. Graag 
van tevoren aanmelden via info@
bilthovenseboekhandel.nl of tel. 
030 2281014.

High Tea

Vanaf november wordt elke eerste 
donderdag van de maand High 
Tea gehouden van 13.30 t/m 
15.30 uur in restaurant Bij de 
Tijd, Kamerling Onnesweg 14, 
De Bilt. Vooraf aanmelden (is 
nodig) via servicecentrumdebilt@
mensdebilt.nl of tel. 030 7440595. 

Feest in de Kroeg

Vrijdag 2 november is er in res-
taurant Bij de Tijd, Kamerling 
Onnesweg 14, De Bilt weer een 
Kroeg; dit keer in het teken van 
het 3 jarig bestaan, met een Glit-
ter Disco. Gertjan en Geert van 
The Boogie Express zijn de dj’s. 
Het is voor iedereen met een 
(lichte) verstandelijke beperking. 
Entree: 3 euro. Begeleiding is 
aanwezig. Meer info: Wilma van 
Poelgeest, tel. 030 7440595 of via 
w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl

Jazzfestival

Op zaterdag 3 november staat 
jazzliefhebbers een heuse trakta-
tie te wachten in Het Lichtruim, 
Planetenplein 2 te Bilthoven. 
Op het uitgebreide programma 
staan bekende artiesten als Kika 
Sprangers, Ack van Rooyen, Ben 
van den Dungen, Izaline Calis-
ter, Hermine Deurloo en vele 
anderen.

Uiteraard is er ook ruimte én 
alle reden om te dansen op o.a. 
de swingende muziek van The 
Weathertown Bigband en de 
Lichtruim Bigband. Het Jazz-
festival wordt georganiseerd 
ter gelegenheid van het 5-jarig 
bestaan van Het Lichtruim.
Info & tickets:
www.theaterhetlichtruim.nl.

Koffieconcert

Het maandelijks koffieconcert in 
Huize Gaudeamus zal op zon-
dag 4 november om 12.00 uur 
worden verzorgd door het Itali-
aanse Duo Ebano, bestaande uit 
Marco Danesi – klarinet en Paulo 
Gorini – piano. Uitgevoerd wordt 
muziek van Franz Danzi, Witold 
Lutoslawski, Camille Saint-Sans 
en Claude Debussy. Plaatsen 
kunnen worden gereserveerd via: 
concerten.huizegaudeamus@
gmail.com. 

Bajan en viool in 
de Centrumkerk

Op zondag 4 november om 16.00 
uur treden Robbrecht Van Cau-
wenberghe en Coraline Groen op 
in de Centrumkerk, Julianalaan 
42 te Bilthoven. Deze twee jonge 
musici spelen op bajan (een soort 
Russische accordeon) en viool. 
Op het programma staan tango’s 
van Piazzolla en Takahashi, en 
muziek van Padding en Majku-
siak. Toegang gratis; een vrijwil-
lige bijdrage is wenselijk.

Bijeenkomst

Op zondag 4 november om 
13.00 uur is er een bijeenkomst 
in het scoutingsgebouw
(Dierenriem 10).

Gestart wordt met een inloop-
lunch, om elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een brood-
je en thee, koffie of limonade. 
Daarna is er tijd om met elkaar 
God te ontmoeten, door de Bij-
bel te lezen, te bidden, te zingen. 
Iedereen is welkom, alleen of met 
een gezin, of je gewend bent om 
naar een kerk te gaan of nooit in 
een kerk bent geweest. Het eten 
wordt gedeeld, dus neem iets lek-
kers te eten mee. Voor vragen of 
voor meer info: Jelle en Germa 
Boere, tel. 0346 215311. 

Trio Bosklank in Schutsmantel

Op zondag 4 november geeft het 
ensemble Trio Bosklank een con-
cert in zorgcentrum Schutsman-
tel. Het concert begint om 15.00 
uur. Het ensemble brengt een 
gevarieerd programma met wer-
ken van o.a. Schubert, Spohr en 
Gounod. Het programma duurt 
één uur, zonder pauze. 

Gastendienst in Kerk 
Westbroek

Zondag 4 november om 10.00 
uur wordt er in de Hervorm-
de Kerk aan de Kerkdijk 12 te 
Westbroek weer een gastendienst 
gehouden. Een gastendienst richt 
zich vooral op mensen die niet 
tot een gemeente behoren, niet 
of weinig naar de kerk gaan en/
of het Evangelie niet (meer) 
kennen. Een gastendienst is een 
prima gelegenheid om eens vrij-
blijvend een kerkdienst mee te 
maken.

In Between Café

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 5 november van 9.00 
tot 11.30 uur een bijeenkomst in 
Wijkrestaurant Bij de Tijd, Prof. 
Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14, 
De Bilt. Voor meer informatie: 
inbetweencafedb@gmail.com. 
Toegang tot de workshops van 
het ‘In Between Café’ is gratis. 

Parkinson Café Bilthoven

Mensen met de ziekte van Par-
kinson en belangstellenden zijn 
welkom op maandag 5 november 
in het Parkinson Café Bilthoven 

in zorgcentrum De Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 
Hans Holtslag, theaterman en 
trainer, kreeg op 47-jarige leef-
tijd Parkinson en ontwierp in een 
drieluik van theaterprogramma’s 
zijn belevenissen, hersenspinsels 
en inzichten bij deze ziekte. Hij 
hoopt voor anderen een bron van 
inspiratie te zijn over de kwali-
teit van leven met zijn nieuwe 
voorstelling Tuitende Tranen. 
De bijeenkomst is van 14.30 tot 
16.00 uur. De toegang is vrij. Een 
vrijwillige bijdrage is welkom. 
Inlichtingen bij Harm Scholten, 
tel. 030 6564406 of mail harm@
scholten.nu. 

Lezing over Kroonjuwelen 
van Het Loo 

Tijdens de ledenavond van Groei 
en Bloei op dinsdag 6 november 
om 20.00 uur in De Koperwiek 
te Bilthoven verzorgt Jan Hut-
tinga een lezing over Kroonju-
welen van Het Loo. Huttinga is 
al 33 jaar werkzaam als jachtop-
zichter op het 10.00 ha. tellende 
landgoed. Naast zijn werk heeft 
hij als hobby natuurfotografie. 
Entree voor leden gratis.

Cliëntenraad

Het spreekuur van de Cliënten-
raad De Bilt wordt in de maand 
november gehouden op 6 en 20 
november van 10.00 tot 11.00 
uur, in wijkrestaurant Bij de Tijd 
in De Bilt, en op 8 november 
2018 in Dijkstate in Maartens-
dijk. Dit spreekuur is voor cliën-
ten die via de RSD een uitkering 
ontvangen en/of in bezit zijn van 
een U-pas. Voor info of vragen 
tel. 06 27820782 of mail
cliëntenraaddebilt@yahoo.com 

Knutselen op woensdag

In het servicecentrum van Maar-
tensdijk wordt er op woensdag 7 
november geknutseld. Kinderen 
tussen de 8-12 jaar zijn van 14.00 
tot 15.30 uur van harte welkom. 
Wel vooraf aanmelden bij Bianca 
de Valk via tel. 06-26154111 of 
mail servicecentrummaartens-
dijk@mensdebilt.nl. Kosten €5. 
Verdere info bij Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96. 
Tel. 0346-214161.
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Rondleiding op de natuurbegraafplaats van Den en Rust

Martin en Karin vierden deze 
zomer hun 50-jarig huwelijk. 
Met kinderen en kleinkinderen. 
Ze wisten toen nog niet dat ze 
een paar maanden later bezig 
zouden zijn met het voorbereiden 
van de uitvaart van Martin. 
Nooit was hij ziek en een dokter 
bezocht hij maar zelden. En nu 
was alles anders. Maar Martin en 
Karin besloten ook dit stuk van 
hun leven samen op te pakken. 
Met hun kinderen. Vorige week 
vroegen ze mij om eens kennis 
te komen maken. En zo stapte 
ik daar op een dinsdagavond de 
volle huiskamer binnen. Dat is 
spannend voor een familie, want 
het gesprek gaat tenslotte over het 
levenseinde. Ik geef iedereen een 
hand en krijg ko�e. De stemming 
is wat bedrukt, maar na verloop 
van tijd wordt er ook gelachen om 
opgehaalde herinneringen. En er 
wordt hier en daar een traantje 
weggepinkt. Het besef van het 
verlies is dan voelbaar.

We bespreken de onderdelen 
van de uitvaart. Martin en Karin 
wandelen graag. Martin wil op de 
natuurbegraafplaats in Bilthoven 
worden begraven en we maken 
een afspraak om daar samen te 
gaan kijken. Als voor het gevoel 
alles is besproken, neem ik 

“Hier wil ik begraven worden, onder die boom”. Martin kijkt zijn vrouw aan. Zij hee� tranen in 
haar ogen. Vier weken geleden werd duidelijk dat haar man niet lang te leven meer hee� en nu 
zoeken ze een plekje uit op de natuurbegraafplaats. “Dat is goed, Mart”, zegt ze. Ze steekt haar arm 
door de zijne en samen lopen ze rustig terug. Ik kijk mijn collega van de begraafplaats aan en loop 
achter ze aan. Wat een verdrietige situatie, maar ook moedig. Dit kunnen ze nog samen beslissen.

afscheid. Karin brengt me naar de 
deur. “Hij wil heel sterk zijn voor 
mij en de kinderen”, zegt ze, “maar 
hij had er zo graag nog lang van 
willen genieten”. Ze zwaait naar me 
als ik bij mijn auto nog een keer 
opkijk. Een week na ons bezoek 
aan de begraafplaats overlijdt 
Martin.

Mensen die hun eigen afscheid 
voorbereiden hebben persoonlijke 
vragen. Wordt het een crematie 
of een begrafenis? Welke wensen 
en mogelijkheden zijn er, wat zijn 
de kosten en hoe het zit met een 
eventuele uitvaartverzekering? 
Hoe werkt de afwikkeling 
van nalatenschap en is er een 
testament? Op die laatste vragen 
kan ik in grote lijnen wel antwoord 
geven, maar ik verwijs dan ook 
graag door naar Frans van Beek 
(Notarissen Houwing van Beek), 
met wie ik graag samenwerk. Op 
zaterdag 3 november is er een 
Open Dag (in het notariskantoor 
aan de Soestdijkseweg Zuid 267 
in Bilthoven) ter gelegenheid 
van het 175-jarig bestaan 
van de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie. Frans van 
Beek en ik organiseren dan van 
11.00 - 13.00 uur een bijeenkomst 
over erfrecht, executele en alles 
wat bij het regelen van een 

uitvaart komt kijken. Er is ook 
gelegenheid om tijdens een hapje 
en een drankje persoonlijke 
vragen te stellen. Na a�oop van de 
lezing zal ik u graag rondleiden 
op natuurbegraafplaats Den en 
Rust, een stuk natuurgebied van 
het Utrechts Landschap. Naast 
de bestaande bospaden is er 
één aangelegd pad dat zwevend 
boven de bosvloer over de 
natuurbegraafplaats slingert.
Iedereen die op het gebied van 
erfrecht of op het gebied van het 
regelen van een uitvaart rondloopt 
met vragen is van harte welkom! 
Zaterdag 3 november van 11.00-
13.00 uur. Vooraf graag aanmelden 
(of om meer informatie vragen) 
via info@houwingvanbeek.nl of 
telefonisch: 030-2290811.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger 

Met toestemming van nabestaanden 

06 - 10 27 55 85

advertorial

Viering Allerzielen 
door Walter Eijndhoven

Op initiatief van de Raad van Kerken De Bilt e.o., gemeente De Bilt en Tap Dela Uitvaartzorg 
is vrijdagavond 2 november weer gelegenheid om overleden dierbaren op bijzondere wijze te 

gedenken. De bijeenkomsten vinden plaats op begraafplaats en crematorium Den en Rust en in 
de Opstandingskerk, in combinatie met begraafplaats Brandenburg te Bilthoven.

'Op deze dag wordt onze verbon-
denheid met de overledenen her-
dacht', vertelt Janneke van Val-
kenburg, evenementencoördinator 
bij coöperatie Dela. Al meer dan 
duizend jaar vieren de katholieken 
deze dag in november. In 998 be-
paalt abt Odilo, afkomstig uit één 
der verbonden kloosters met Cluny, 
dat op de dag na Allerheiligen, de 
gestorvenen op bijzondere liturgi-
sche wijze herdacht moeten wor-
den. In de veertiende eeuw werd 
deze herdenkingsdag algemeen in 
de Rooms-Katholieke Kerk. De Lu-
therse Kerk herdenkt haar gestor-
venen op Eeuwigheidszondag, ook 
in november. Deze dag vindt altijd 
plaats op de laatste zondag voor het 
begin van de Advent. Tegenwoor-
dig herdenkt de Katholieke kerk, 
samen met de Protestanten, hun 
overledenen. 

Brandende kaars
'Sinds 2009 zijn wij verantwoorde-
lijk voor de viering van Allerzielen 
in gemeente De Bilt. Het eerste jaar 
kwamen 45 mensen op ons evene-
ment af, vorig jaar waren reeds meer 
dan 800 mensen aanwezig en dit jaar 

hopen wij natuurlijk op nog meer 
belangstellenden', vertelt Lauk Spel-
berg, voorganger bij de Woudkapel 
in Bilthoven. Door alle brandende 
kaarsen ziet de begraafplaats er heel 
sfeervol uit. Maar voordat iedereen 
met een brandende kaars naar het 
graf van zijn of haar geliefde gaat, 
vindt een dienst plaats in de aula van 
Den en Rust, begeleid door Lauk 
Spelberg of in de Opstandingskerk, 
begeleid door dominee Evert van 
Leersum. Tijdens de bijeenkomst in 
de ontmoetingsruimte worden tek-
sten en gedichten afgewisseld met 
harpmuziek, gespeeld door Marjan 
de Haer in de aula van Den en Rust 
en door Mieke Snoek in de Opstan-
dingskerk.

Koud en nat
Bij de uitgang van de aula worden 
kaarsen uitgereikt en kan naar het 
graf of de urn worden gelopen, in 
groepjes of alleen. 'Op Den en Rust 
staan ongeveer 2.500 fakkels, ver-
spreid over de hele begraafplaats. 
Ook op Brandenburg vindt een bij-
eenkomst plaats. Alle paden zijn 
verlicht, zodat iedereen de weg 
eenvoudig kan vinden op de be-

graafplaats. 'Natuurlijk kan het al 
best koud en nat zijn in november 
en daarom hebben wij voor onze 
gasten een tent opgezet, waar zij 
warme chocolademelk of glühwein 
kunnen verkrijgen. Bij terugkeer in 
de ontmoetingsruimte of in de hal 
van de kerk is iedereen vrij om nog 
wat na te praten met elkaar onder 
het genot van koffie of thee', ver-
volgt Van Valkenburg. 

Afstemming
Locatiemanager Huib Schreuders 
is verantwoordelijk voor het goed 
verlopen van de avond. Hij zorgt 
voor de inrichting van de aula, de 
begraafplaats moet netjes zijn, hij 
zorgt ervoor dat 2.500 brandende 
kaarsen langs de paden staan en dat 
er voldoende olie is. Ook alle voor-
drachten moeten kloppen met de 
harpmuziek, zodat alles op elkaar is 
afgestemd. 
Bij beide begraafplaatsen is de ont-
vangst vanaf 17.00 uur, de dienst 
begint om 17.30 uur en de gang 
naar het graf met kaars begint om 
18.00 uur. Op Den en Rust vindt 
ook nog een tweede bijeenkomst 
plaats, vanaf 18.00 uur. Deze begint 

dan om 18.30 uur en de gang naar 
het graf vangt dan aan om 19.00 
uur. Voor beide locaties geldt dat 

iedereen van harte welkom is, ook 
als men geen of een ander geloof 
aanhangt. 

Gift voor Steunpunt 
Vluchtelingen

Donderdag 25 oktober kreeg Steunpunt Vluchtelingen De Bilt een 
cheque van 3.000 euro overhandigd door de Ronde Tafel Bilthoven.

De opbrengst was het resultaat van een meer dan geslaagde eerste 
editie van Bilthoven Beats & Brains, een pubquiz met feest, door 
hen georganiseerd bij hockeyclub SCHC. De wens en het doel was 
om een leuke stranddag in de zomervakantie te organiseren voor 
kinderen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dat is 
ruimschoots gelukt. Maar liefst 88 statushouders en 10 vrijwilligers 
van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt genoten van de stranddag. De 
dag was mede dankzij het schitterende weer een groot succes - een 
feestje voor jong en oud!                   (Hanneke Eilers)

V.l.n.r. Wouter Vermaas, Vincent Pieterson, Hanneke Eilers, Manuella 
Nering Bögel, Boudewijn van Schaik en Pieter van Soest van de Ronde 
Tafel.

Lauk Spelberg, Evert van Leersum, Janneke van Valkenburg en Koosje 
Vos-Butijn heten iedereen van harte welkom tijdens Allerzielen.

Allerzielen.

Wat is tijd in
kader van de
menselijke

eeuwigheden.

De warmte van
een zonnestraal.
Een druppel in

de oceaan.

De levenden
en hun doden
met elkaar in

ziel verbonden.

In een alles om-
vattend bewustzijn 

dat wij soms 
God noemen.

Hoe het daarboven 
is of misschien
is boven wel

beneden.

Tussen ons in
wanneer we over

hen spreken
zonder woorden.

Aandacht voor hen
houdt ze in leven.

Blijven ze in
ons bestaan.

Inge Gorris.
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WOENSDAG 7 NOVEMBER ZIJN WIJ I.V.M. DANKDAG DE HELE DAG GESLOTEN

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

Reclame geldig vanaf 
donderdag 1 november
t/m woensdag 7 november

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Sellerie salade
Ei-bieslook salade
Filet Americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

    VOORDEEL HELE WEEK

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 6.25

Alleen vrijdag & zaterdag!

SAMEN
VOOR 7.50

HELE GRILLWORST
EN LEVERWORST

Gegrilde fricandeau
Boeren achterham
Gebraden rosbief

BOEREN BELEGEN 
KAAS

500
GRAM 6.50

ALLE VLUGKLAAR 
PRODUCTEN!
Bijv. slavinken, verse worsten, rundervinken
en hamburgers

4 + 1 
GRATIS

Australische sucade 500
GRAM 9.98

SAMEN
VOOR 10.-

500
GRAM 8.98Varkenshaas

Bourgondisch of katenhaas

500
GRAM 4.99Scharrel kipdijfilet

4 slavinken + 
4 rundervinken

RIBLAPPEN
OF HACHEE
VLEES 2

KILO 20.-
1

KILO 11.-

5
VOOR 10.-

ROOKWORSTEN

Rookworst stunt!

Al 10 jaar met goud bekroond!

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle Rauwkostsalades 
Alle Stamppotten

Per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

Chipolatataart
Nu  € 14,95

•  Zuurkoolschotel met 
worst, gehakt en jachtsaus

€ 1,49
100 gram

•  Vers gesneden (fijn of grof) 
Hollandse andijvie

€ 1,39
400 gram

•  Sap… Sap… Sap…  
Perssinaasappels

€ 2,29
zak 2 kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Desem
meergranenbrood
 € 2,49
Onze bekende
bruine tarwe bollen
5 stuks € 1,99

Luxe
Hollandse
pluksla
Per zak 150 gram

 € 1,49

Nieuw
in ons assortiment:
-  Onze eigengemaakte 

chocoladeletters 
melk en puur

-  Boerenkost, groenten 
van amandelmarsepein 

-  Borstplaat
-  Gevuld speculaas 

met amandelspijs

Alleen donderdag

Alle 40 soorten
onbespoten

Tomaten
500 gram € 1,98

Vers van de traiteur
Wij maken er een lekker wild weekend van met o.a.:
Verse Hazenpeper Hazenbout
Wild goulash Parelhoen
Eendenborst Confit Canard
Kwartel (eendenbout) 
Heerlijk met spruitjes, rode kool,
vergeten groente mix, aardappelpuree of gratin.

•  Herfstpasta 
met kip, pompoen 
en paddenstoelen

€ 1,49
100 gram
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Zaterdag 3 november – 9:30 tot 16:00

Leer Jacob Böhme en zijn complexe 
gedachtewereld kennen met voordrachten 

van Luc Panhuysen, Peter Teunis,  
Ben Huisman, Govert Snoek en Peter Huijs.

www.stichtingrozenkruis.nl

SYMPOSION

JACOB BÖHME

Conferentiecentrum Renova  
Maartensdijkseweg 1 – Bilthoven

advertentie

Workshop ‘Vogels kijken’ 
door Walter Eijndhoven

Dinsdag 23 oktober gaf Camilla Dreef, vogelaar en ambassadeur Vogelbescherming, een mini 
workshop ‘vogels kijken’ in de Bilthovense Boekhandel in Bilthoven. Kinderen én volwassenen 
genoten van haar verhalen over vogels van diverse pluimage, van goudhaantje tot lepelaar en 

van uil tot patatmeeuw en hoe zij ertoe kwam om vogelaar te worden. 

Vogels kijken kun je altijd en 
overal. Of je nu thuis, in een luie 
stoel, achter het raam zit, vanaf je 
balkon, al schoffelend in de tuin, 
of in bos, park of langs het strand 
wandelt. Tijdens de workshop 
gaat Camilla uitgebreid in op haar 
nieuwste vogelboek ‘Kwie, kwie, 
kwie, kwie’, een boek vol ver-
halen over vogels en geschreven 
voor jonge vogelaartjes, vanaf ne-
gen jaar. 

Vogelen
Camilla is al van jongsaf gek op 
de natuur, maar is pas op latere 
leeftijd gaan ‘vogelen’, vogels 
kijken dus. 'Veel gezinnen in Ne-
derland hebben een hond of een 
kat, of beide', vertelt Camilla. 
'Helaas kon ons gezin geen hond 
of kat houden, dus ging ik op zoek 
naar andere huisdieren. Ik begon 
met het verzamelen van slakken. 
Uiteindelijk had ik een bak vol 
van die dieren en mijn ouders 
spoorden mij aan om alle slakken 
toch maar weer vrij te laten, want 
dieren willen graag in vrijheid le-
ven, legden zij uit'. 
Dat laatste leek haar heel aan-
nemelijk en dus gaf Camilla alle 
slakken de vrijheid. Maar ja, wat 
nu? Als je van dieren houdt en je 
hebt geen hond of kat en wilde 
dieren leven liever buiten in het 
bos.

Zien is kennen
Via het vogelboekje ‘Zien is ken-
nen’ uit 1938 kwam zij in aanra-
king met vogels. Camilla: 'Dat 
boekje stond op de boekenplank 
van mijn vader en ik bladerde 
daar wat in en zo is mijn liefde 
voor vogels gegroeid. Overal kom 
je vogels tegen, ook als je mid-
den in de stad woont. Op een dag 
zag ik een heel mooi vogeltje in 
de tuin, maar wist echt niet wat 
dat was. Al bladerend in ‘Zien is 
kennen’ kwam ik erachter dat ik 
mijn eerste goudhaantje (kleinste 
vogel van Nederland) had gezien 
en toen was ik verkocht. 

Ik schafte allerlei vogelgidsen aan 
en werd uiteindelijk steeds be-
ter in het herkennen van vogels. 
En toch blijft vogels herkennen 
moeilijk, vooral als je op afstand 
een vogel op naam moet bren-
gen. Tjiftjaf en fitis of matkop en 
glanskop (mezensoort) zijn moei-
lijk van elkaar te onderscheiden. 
Of wat te zeggen van dat kleine 
stipje hoog in de lucht? Is dat nu 
een buizerd of een wespendief?'

Zwarte specht
Voor vogelaartjes in spe gaf Ca-
milla diverse adviezen. Begin 
eerst met vogels in de tuin en 
daarna pas met vogels in bos en 
heide, weide, park en sloot en 

plas. 'Als je die eenmaal kent, 
kun je overgaan op specifiekere 
vogelsoorten', legt Camilla uit. 
'Soorten die onregelmatig in Ne-
derland voorkomen of zelfs heel 
zeldzaam zijn. Als je de meest al-
gemene soorten kent, ga je ook de 
zang beter leren kennen en hoor je 
ook de diverse contact- en alarm-
roepen'. Graag wilde zij eens een 
zwarte specht zien, een specht 
zo groot als een kraai, helemaal 
zwart met een rood petje op zijn 
achterkop. Camilla: 'Om die vo-
gel te zien, ging ik naar het Dee-
lerwoud, op de Veluwe. 

Deze vogels houden van stille en 
grote bosgebieden. Daar, in het 
Deelerwoud zag ik mijn eerste 
zwarte specht. Na veel zoeken, 
hoorde ik opeens ‘Kwie kwie 
kwie’ en wist meteen dat is 'm'. 
Uiteindelijk zag zij deze specht 
op een boom. Dankzij deze ont-
moeting gaf zij haar nieuwste 
boek de titel ‘Kwie kwie kwie’. 

Patatmeeuw
Na haar middelbare school koos 
Camilla natuurlijk voor een studie 
biologie aan de universiteit. Ge-
durende haar studie deed zij on-
der andere onderzoek naar lepe-
laars en kleine mantelmeeuwen. 
'Tijdens mijn onderzoek naar de 
kleine mantelmeeuw kwam ik er-

Veel reparaties bij Repair Café 

Zaterdag 20 oktober was er Repair 
Café in Westbroek, waar het gezel-

lig druk was. Er kwamen allerlei 
kapotte spullen langs, zoals fietsen, 

een bolderkar, strijkijzer, bladbla-
zer, kettingzaag, enzovoorts.

Op een paar apparaten na - echt 
versleten - ging alles weer gerepa-

reerd mee naar huis.

(Diet Rademaker)

achter hoe interessant deze vogels 
zijn', vertelt zij. 'Eén van deze 
vogels broedde op Texel, maar er 
was in die periode weinig voed-
sel voorhanden. Met een zendertje 
konden wij een vrouwtje volgen 
en ontdekten dat deze vanaf Texel 
naar Amsterdam vloog en vanaf 
daar, langs de kust weer naar haar 
nest op Texel. Wij noemden deze 
vogel de ‘patatmeeuw’, omdat hij 
in Amsterdam rondscharrelde, op 
zoek naar voedsel voor haar jon-
gen'. Camilla en haar team ont-

dekte dat deze meeuw op één dag 
liefst 372 kilometer aflegde. Tot 
slot gaf Camilla Dreef nog een 
laatste advies: ‘Ga met kinderen 
veel de natuur in, want zij hou-
den van avontuur in bos en veld 
en geef hen pas op hun twaalfde 
jaar eventueel een eigen verrekij-
ker; de motoriek van kinderen is 
pas op hun twaalfde voldoende 
om een zware kijker vast te hou-
den. En wie weet worden zij dan 
ook door het vogelaarsvirus ge-
grepen'.

Vogelshow

Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven organiseerde van vrijdag 26 tot en 
met zondag 28 oktober een grote vogelshow waar bijna 300 vogels van 
de meest uiteenlopende soorten en kleuren te bewonderen zijn. Door 
keurmeesters werden de vogels gekeurd op o.a. andere kleur, vorm, 
grootte en conditie. Op de foto van Jeroen Jumelet één van de prijswin-
nende vogels. 

Camilla vertelt over haar liefde voor vogels.

Onderzoek scheurvorming zwembad 
De aannemer uit Raamsdonksveer van het nieuwe zwembad in Bilthoven, heeft besloten de bouw 

tijdelijk stil te leggen. Aanleiding is het ontstaan van scheuren in de kelder en het beton van het bad.

De aannemer doet onderzoek waar-
uit moet blijken hoe deze scheuren 
ontstaan zijn en hoe dit gerepareerd 
kan worden. Hoeveel vertraging dit 
gaat opleveren, is nog niet bekend. 
Vorige week werden de lopende 
werkzaamheden afgerond en slo-
ten bouwvakkers de bouwplaats af. 
Het bestaande combi-bad Branden-
burg blijft in bedrijf tot het nieuwe 
zwembad geopend wordt. Dit was 
gepland vóór de zomer van 2019. 
Ook de zwemlessen gaan gewoon 
door in het huidige bad.  [HvdB] Impressie van het nieuwe zwembad.



Adverteren in De Vierklank?
mail naar info@vierklank.nl

  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)
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ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

Over 7 weken staan de Kerstadvertenties weer in De Vierklank! 
Wilt u nou ook zo'n mooie Kerstgroet?
Mail dan naar info@vierklank.nl 

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe site,
vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

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

A&S Kapsalon
Ruigenhoeksedijk 15 Groenekan 0346-282999
Wij zijn altijd op de hoogte van trends en nieuws op het gebied
van haarmode voor jong en oud. [lees meer]

Hondenschool Mechtild Jansen
Groenekanseweg 173 (naast) Groenekan 06-42501025
mechtilda.m.jansen@gmail.com. Als gediplomeerd gedragstherapeut en 
dierenarts help ik hondeneigenaren en honden harmonieus met
elkaar om te leren gaan. [lees meer]

J. Veldhuizen BV
Dr. Welfferweg 11 WESTBROEK 0346-281270 info@jveldhuizen.nl
Specialist  in machinaal straatwerk en activiteiten in het grondwerk,
groen, grond en infra! [lees meer]

Yarden & Geersing Uitvaartzorg
Arnhemse Bovenweg 12-69 Zeist 06 - 10 27 55 85 koop.geersing@yarden.nl
Koop Geersing brengt ervaring en creativiteit mee.
Een goed afscheid helpt. [lees meer]

Rijwielpaleis Bilthoven
Koperwieklaan 1 Bilthoven 030-2280713 info@rijwielpaleis.nl
Al meer dan 25 jaar combineren wij vakmanschap met een
enorme passie voor techniek en innovatie! [lees meer]

DADELNOTENBROOD

€ 4,95
per stuk

€ 4,50
nu

SPECULAASSTAAF
gevuld met heerlijke amandelspijs

gevuld met rozijnen, dadels, abrikozen
en hazelnoten

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

Wij zijn op zoek naar:

WINKELMEDEWERKER (ZATERDAG)

MEDEWERKER SNIJDERIJ FULLTIME EN PARTTIME (ZATERDAG)

MEDEWERKER SPOELKEUKEN (VRIJDAG EN ZATERDAG)

MEDEWERKER KOOKKEUKEN

Ervaring is niet noodzakelijk, wij leren je graag de 
fijne kneepjes van ons mooie vak. Een grote portie 

enthousiasme, gevoel voor kwaliteit, flexibiliteit 
en affiniteit met food zijn de voornaamste 
competenties waar wij naar op zoek zijn.

Landwaart Culinair is een groeiend familiebedrijf 
met meer dan 35 medewerkers. Wij leveren 

dagelijks aan een groep selecte bedrijven door het 
hele land en direct aan de consument vanuit ons 
onlangs gerenoveerde winkel in Maartsensdijk. 

Wij werken met korte lijnen om het beste uit ons 
bedrijf te halen en bieden onze medewerkers goede 

doorgroeimogelijkheden.

Interesse?
Mail je motivatiebrief met CV naar  

info@agf-landwaart.nl t.a.v. Eelco Landwaart.

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Het jubileum matras van Avek!

Het jubileum matras van Avek!
7 zone pocketvering voor de ideale
ondersteuning en perfecte ventilatie! 
Nu het 2e matras met 50% korting!
(1 matras = 25% korting)

 B E D D E N

50%
korting

op het 2e
matras
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advertentie

Langs het tuinpad…
Sojater duikt met het (k)luchtige verhaal Langs het tuinpad… in de 
geschiedenis van Maartensdijk. In Langs het tuinpad…gaat men terug 
naar de jaren ‘70. Ook dit keer is het - zoals trouwe bezoekers van 
Sojater gewend zijn - een muzikale voorstelling. Liedjes ‘Uit de oude 
doos’, sommige een beetje afgestoft en opgepoetst voor de gelegenheid, 
sommige nog even glanzend als vroeger. 

De voorstellingen zijn op vrijdag 2 en zaterdag 3 november, vrijdag 
9 en zaterdag 10 november in De Vierstee in Maartensdijk. Aanvang 
voorstelling 20.30 uur. Kaarten zijn tel. te bestellen via telnr. 0346 
213635 of op www.sojater.nl. Het gezelschap kent ook een breng- en 
haalservice en kaarten kunnen ook gereserveerd worden bij de Primera 
in Maartensdijk. 

‘Goed voor Elkaar’ wint prijsvraag 
‘Goed voor elkaar!’ is de winnende inzending van de prijsvraag ‘Doe Mee(r) met een goed 

idee’. De gemeente De Bilt schreef de prijsvraag in juli uit om tot vernieuwende oplossingen 
te komen voor schulden en financiële problemen bij gezinnen. Na een spannende pitchronde 
werd het idee van indieners Willeke Colenbrander (Kunstenhuis) en Marieke van Nimwegen 

(Liftjeleven) door de jury als beste idee gekozen.

Rondkomen van een laag inkomen 
is voor veel mensen een lastige op-
gave. Zeker als er daarnaast sprake 
is van schulden. Dat heeft ook zijn 
weerslag op kinderen in een gezin. 

Het beperkt hen mogelijk in het 
deelnemen aan het maatschappe-
lijke leven en in hun ontwikkeling. 
Met de oproep ‘Doe Mee(r) met 
een goed idee’ vroeg de gemeente 

De Bilt enthousiaste professionals, 
vrijwilligers en organisaties om mee 
te denken over een vernieuwende 
aanpak van financiële problemen en 
schulden. Een aanpak die herhaling 
voorkomt en maatschappelijke par-
ticipatie van kinderen bevordert. Dat 
leverde zeven inzendingen op, waar-
van er uiteindelijk drie voldeden aan 
de gestelde kaders.

Pitches
Tijdens een netwerkbijeenkomst 
op dinsdag 16 oktober bij Voedsel-
bank De Bilt, in de Week van de Ar-
moede, kregen de drie overgebleven 
partijen de kans om hun ideeën te 
pitchen. De ideeën waren kort tevo-
ren gedeeld met de jury, bestaande 
uit Anne Brommersma (wethouder 
Werk en inkomen) Tonny Bitter 
(voorzitter Cliëntenraad) en Tarik 
Hamdiui (adviseur bij het Neder-
lands Jeugdinstituut). Na elke pitch 
konden jury en de netwerkpartners 
verhelderingsvragen stellen.

Goed voor Elkaar
Na rijp beraad kwam de jury una-
niem tot de keuze voor ‘Goed voor 
Elkaar’. Dit idee beoogt de vicieuze 
cirkel waarin gezinnen in financiële 
nood zich bevinden te doorbreken 

en is gericht op het bereiken van een 
duurzaam, financieel gezond leven. 
Het gaat uit van de principes: Het 
gezin is zelf verantwoordelijk en 
voert de regie over het traject en alle 
gezinsleden doen mee met zowel 
een persoonlijk plan als een gezins-
plan. Het project duurt een jaar en 
bestaat onder meer uit Liftjeleven-
bijeenkomsten (voorheen Budget-
kringen), speciale theatertrainingen 
en creatieve workshops. Want, zo 
verklaren de initiatiefnemers in hun 
pitch en ideebeschrijving: ‘Wanneer 
mensen geldzorgen hebben, geeft 
dit stress. En stress beperkt het den-
ken in mogelijkheden. Het hebben 
en ervaren van tekort doet iets met 
mensen, het heeft effect op hun be-
wegen, houding, mimiek en het den-
ken over de toekomst. Wij geloven 
dat de inzet van cultuureducatie hier 
een belangrijk en vernieuwende rol 
in speelt, omdat kunst alles in zich 
heeft om met nieuw gedrag en nieu-
we keuzes te experimenteren”.

Aandacht
De jury benoemde vooral deze ver-
nieuwende aanpak en de intensieve 

samenwerking met bestaande lo-
kale partners als doorslaggevende 
factoren voor de keuze. Wel gaven 
zij de dolblije initiatiefnemers mee 
aandacht terug te willen zien voor 
het thema ‘omgaan met geld’ voor 
kinderen. Voor de realisatie stelt de 
gemeente maximaal 40.000 euro be-
schikbaar.

Marieke van Nimwegen (links) Willeke Colenbrander (rechts) zijn de 
dolblije indieners van het winnende goede idee.

BewonersDe Leijen worden bijgepraat 
door Henk van de Bunt

Maandag 29 oktober organiseerde Wijkraad de Leijen in de recreatiezaal van De Bremhorst 
haar jaarlijkse bewonersavond. Naast de ‘bijpraat’-punten was er ditmaal ook aandacht voor 

het afscheid van voorzitter Hanneke Brosi.

Gebiedswethouder André Land-
wehr stelde zich de vraag: ‘Wat is 
de gebiedsagenda van de gemeente, 
wat betekent dit voor De Leijen 
en wat wil ik als wethouder in De 
Leijen bewerkstelligen?’ 

Die vraag werd ook ruim beant-
woord door Ewelina de Groot (ge-
meente De Bilt), toen ze vertelde 
over haar werk als gebiedsma-
kelaar: ‘De gemeente zoekt via 
gebiedsgericht werken meer aan-
sluiting met de samenleving. De 
gemeente staat voor diverse opga-
ven, zoals verduurzaming en woon-
opgaven en die willen we samen in 
en met het gebied oppakken. Daar-
bij zijn wij als lokale overheid niet 
meer de enige initiatiefnemer voor 
het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. Inwoners, onder-
nemers en organisaties kunnen en 
willen vaak ook zelf veel doen. 
Daar willen we vanuit de gemeente 
op inspelen. Als gebiedsmakelaar 
speel ik daarin een verbindende rol. 
De gemeente gaat dus op zoek naar 
meer samenwerking; door te luiste-
ren en eerst te onderzoeken welke 
issues er spelen in - in dit geval - De 
Leijen. Samen met de wijkraad ma-
ken we vanavond een inventarisa-
tie en stellen we vragen: Waar zijn 
we trots op in De Leijen? Welke 
aandachtspunten zijn er? Waarmee 
kunnen we nu aan de slag en wie is 
er aan zet? Van die input benoemen 

we thema´s voor de gebiedsagenda. 
Afhankelijk van de opbrengsten 
bepalen we samen de vervolgstap-
pen.’

Websites
Vervolgens waren er bijdragen van 
de wijkagenten Laura van der Kraa-
ts en Floris Moons, die ‘een dag uit 
het leven van...’ onder woorden 
brachten. Voor het antwoord op de 
vraag ‘Wat kun je zelf doen’ werd 
verwezen naar websites zoals www.
stopheling.nl, www.politiekeur-
merk.nl, www.veiliginternetten.nl, 
www.politie.nl, www.vraaghetde-
politie.nl en www.ondermijning.nl . 

Marlou Bours (werkzaam bij de 
omgevingsdienst Utrecht) kondig-
de een revival per 1 november van 
de Snoeproute aan. Frits Huisman, 
teamlid van de Wijkraad vertelde 
daar onlangs nog over: ‘We hebben 
hier in de wijk een zogenoemde 
snoeproute. Het Kees Boekelaantje 
noemen we zo, omdat er dagelijks 
honderden scholieren over deze 
route vanuit Utrecht fietsen. Een 
route die naar de Werkplaats en het 
Nieuwe Lyceum voert en langs de 
Plus supermarkt. Die wordt door 
veel leerlingen aangedaan om er het 
nodige te kopen en vervolgens te 
verorberen. De achtergelaten schil-
len en dozen treffen we helaas iets 
te vaak langs deze route aan. Van-
daar de naam, snoeproute’. 

Verkeer
Op de agenda stond ook een bij-
drage van over verkeer. Martin van 
der Grift (lid van de Wijkraad) ver-
telde vooraf hierover: ‘We hebben 
aangegeven ons te beperken tot een 
bijdrage van de voorzitter, waarin 
zij het standpunt over m.n. de Jan 
Steenlaan zal verduidelijken, zoals 
dat ook al eerder in het Wijkblad 
De Leijdraad uitgebreider stond 
geformuleerd. Vanuit de werkgroep 
Jan Steenlaan zijn, ondanks de in-
zet van velen, uiteindelijk voor ons 
eigenlijk geen realistische opties 
naar voren gekomen. Uit de opties 
waaruit gekozen moest worden, 
heeft de Wijkraad gekozen voor de 
optie van vrij liggende fietspaden. 
Ook heeft de Wijkraad duidelijk 
aangegeven dat het aanbrengen 
van een knip in De Leijen, waarbij 
noordelijk De Leijen uitsluitend via 
de Jan Steenlaan en Rembrandt-
laan de wijk uit kan en het zuidelijk 
deel uitsluitend via de tunnel Ley-
enseweg absoluut onacceptabel is. 
De Wijkraad ziet echter als meest 
realistische en acceptabele optie 
het voortzetten van de huidige si-
tuatie van eenrichtingsverkeer op 
de Jan Steenlaan zonder daar een 
fietsstraat van te maken. Waar no-
dig wel ondersteund door kleine 
aanvullende snelheidsbeperkende 
maatregelen op de Jan Steenlaan en 
Rembrandtlaan. Dit echter wel on-
der de voorwaarden dat het eenrich-

tingsverkeer op de Jan van Eijklaan 
tussen de Rogier van der Weyden-
laan en de Jan Provostlaan opgehe-
ven wordt om de rechtstreekse be-
reikbaarheid van De Bremhorst, het 
tegenoverliggende bedrijventerrein 
en deels ook de appartementen van 
Huize het Oosten via beide richtin-
gen van de Jan van Eijcklaan te be-
werkstelligen. En er moet hoe dan 
ook een oplossing komen om het 
sluipverkeer door de smalle straten 
van de woonwijk ten westen van de 
Massijslaan en de Jan van Eijcklaan 
naar de scholen en sportverenigin-
gen toe tegen te gaan. Uiteraard is 
de Wijkraad bereid om over ade-
quate en wenselijke oplossingen 
mee te denken.’

Afscheid
Tenslotte werd afscheid genomen 
van voorzitter Hanneke Brosi Sinds 
2002 was zij actief in de Wijkraad, 
vanaf 2009 vervulde zij de voor-
zittersrol met veel verve. Zij is al-
tijd op een positief kritische wijze 
opgekomen voor de belangen van 
de wijk. Vanwege haar verhuizing 
naar Nieuwegein zag zij zich ge-
noodzaakt de Wijkraad te verla-
ten. Wethouder André Landwehr 
sprak lovende woorden aan haar 
adres; woorden die door de overige 
aanwezigen breed werden onder-
steund. Dat was ook te merken aan 
de grote groep, die na afloop van de 
bewonersavond op feestelijke wijze 
afscheid van Hanneke nam.

Wethouder André Landwehr neemt namens gemeente, wijkraad en 
‘heeeel’ De Leijen afscheid van Hanneke Brosi.
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RIBLAPPEN 
Per 500 gram

399
Kiloprijs 7,98

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

 
 

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

DAT IS HET VOORDEEL VAN JUMBO

BAVARIA, GROLSCH, 
HERTOG JAN, AMSTEL OF 
BRAND HERFSTBOCK
Alle soorten 
2 verpakkingen

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

ALLE NIEUWE WIJNEN
Heel veel soorten waaronder  
Bloemfontein, Flor de Zalin, Terrapura,  
Viña Chela of Vega Cascajo 
Fles 750 ml

Geen 18, geen alcohol

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

Geen 18, geen alcohol

25%
KORTING

KIES & MIX VLEES OF VIS 
3 schalen met de sticker  
‘kies & mix 3 voor 7,50’

3 VOOR

750

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

ROOMBOTER 
APPELTAARTJE
Uit eigen oven  
Per stuk

299299

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018

JUMBO AARDAPPELEN
Alle soorten 
Zak 3 kilo

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

1+1
GRATIS*

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

KOOPMANS ZOETE 
BAKMIXEN
2 verpakkingen à 220-465 gram

2e
HALVE
PRIJS*

Geldig van wo 3 oktober t/m di 6 november 2018

SENSEO KOFFIEPADS
2 verpakkingen à 36 pads

2 VOOR

650

Geldig van wo 3 oktober t/m di 4 december 2018
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Uit de nalatenschap
van Blonde Dolly

door Henk van de Bunt

In de noordwestelijke bocht van de Prins Bernhardlaan (1) te Bilthoven staat de prachtige villa 
met de Latijnse naam Silvosa; de naam betekent bosrijk. Het huis stond oorspronkelijk ook in 

een grote ‘bosrijke’ tuin van 3000 vierkante meter, met veel bomen. Het is in 2018
het werkcentrum van de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond HJGB.

Emeritus predikant Henk Veldhui-
zen is geboren op de Bilthovense 
Julianalaan en vormde samen met 
zijn echtgenote van 1962 tot 1966 
het beheerdersechtpaar. Hij vertelt: 
‘Notarissen L. W. A. Duynstee te 
‘s-Gravenhage en J. L. Docter te 
Bilthoven verkochten in juni 1961 
in (voormalig) Hotel ‘De Schouw’ 
te Bilthoven publiekelijk dit pand 
met garage en tuin voor ƒ 60.500. 
De betrokkenheid van een ‘Haagse’ 
notaris kwam voort uit het gegeven, 
dat het pand onderdeel uitmaakte 
van de nalatenschap van de ver-
moorde ‘Blonde Dolly’ uit ’s Gra-
venhage’. 

Dolly
Veldhuizen vervolgt: ‘Blonde Dol-
ly kocht het huis in 1958/1959. 
Waarschijnlijk (‘zegt men’) omdat 
de grond in Den Haag te heet onder 
haar voeten werd. Ze had bij testa-
ment alles vermaakt aan een goed 
doel. Blonde Dolly was een be-
kende prostituee in Den Haag. Haar 
eigenlijke naam was Sebilla Alida 
Johanna Niemans (1927 Amster-
dam). Ze vertrok naar Den Haag en 
kwam daar als minderjarig meisje 
in de prostitutie terecht. Na ingrij-
pen van de politie kwam ze weer 
thuis in Amsterdam en volgde o.a. 
een opleiding als kostuumnaaister. 
In 1948 vertrok ze voorgoed naar 
Den Haag. Daar leidde ze een dub-
belleven: Overdag verkeerde ze in 
de betere kringen o.a. als model en 
voordrachtkunstenares, ’s avonds 
ontving ze als prostituee haar 

klanten, die uit de betere kringen 
kwamen. Ze verdiende veel geld 
en bezat verschillende huizen. Op 
30-10-1959 werd ze vermoord en 3 

dagen later dood op bed gevonden. 
In haar huis werd een groot bedrag 
aan gouden tientjes gevonden. Ze 
werd begraven op begraafplaats 
Westduin in Den Haag. De moord 
is altijd nog onopgelost. Over het 
leven van Blonde Dolly werd een 
film gemaakt, die in 1987 in de 
bioscopen draaide. De film bevatte 
veel fictie en had een matig succes 
en veel negatieve kritiek’.

Kampen
‘De HGJB kocht het huis dus uit 
een publieke verkoping, mede om-
dat het op een aantrekkelijke plek 
stond in het centrum van het land 
en dichtbij het station. Om het 

opknappen te bekostigen werd in 
het land een HGJB-actie gehou-
den onder het motto ‘Help Gauw 
Jeugd Bouw’ (waarin men de let-
ters HGJB herkent). Mijn vrouw 
en ik waren dus een viertal jaren 
beheerdersechtpaar. Het was voor 
ons werk vooral weekendwerk 
(jeugdweekends) en werk in de 
zomermaanden (vakantiekampen). 
Daardoor kon ik mijn studie theo-
logie in Utrecht voortzetten. In die 
jaren hebben we totaal ruim 4500 
jongeren te gast gehad. Ca. 20 jaar 
geleden is Silvosa opnieuw ver-
bouwd tot alleen werkcentrum van 
de HGJB. Later werd nog een klein 
deel van de tuin - waarop nu aan de 
zuidkant van Silvosa een huis ge-
bouwd is - verkocht. 

Alle zwartwit-foto’s uit de digitale 
verzameling van Rienk Miedema.

De eetzaal in het souterrain met muurschilderingen; aangebracht om 
daar eventueel ook ochtend- of avondwijdingen te houden.

Silvosa aan de Prins Bernhardlaan (1) te Bilthoven. 

Henk Veldhuizen: ‘Deze foto (1964) is uit ‘onze’ tijd; de kamer bij het 
balkon was onze huiskamer. Helemaal onderaan zie je nog een beetje de 
ramen van de eetzaal in het souterrain’. 

De slaapzaal (jongens) met op de bedden de dekens zoals deze altijd 
werden opgevouwen.

Zonnebloem boottocht
in Amsterdam

Woensdag 24 oktober maakte de Zonnebloem Bilthoven-De Bilt met 
haar gasten een rondvaart door de Amsterdamse grachten. De groep 
werd verwelkomd met koffie en cake en tussen de middag was er een 
lunch. Tijdens de rondvaart was de kapitein tevens gids. Nadat iedereen 
weer een plekje gevonden had in de bus werd de thuisreis aanvaard en 
kwam de groep rond 16.00 uur terug in De Bilt. Wie in een ‘uurtje over’ 
graag iets wil doen voor een ander kan zich aanmelden als vrijwilliger 
via zonnebloem.debilt.bilthoven@hotmail.com of tel. 030 2080211.

(Ineke van Baggem)

Tijdens de tocht wordt er lekker gegeten en gekletst.

Snoeimiddag
Oude Biltsche Meertje

Op zaterdag 3 november tussen 14.00 uur en 17.00 uur zullen 
vrijwilligers de handen weer uit de mouwen steken en het Oude 
Biltsche Meertje (locatie Klaphekweg / Gregoriuslaan, naast de 
Theresiaschool) gaan onderhouden.

Het terrein vraagt om regelmatig onderhoud en al sinds enkele jaren 
wordt dat gedaan door mensen die het Oude Biltsche Meertje een warm 
hart toedragen en het terrein graag mooi en groen willen houden. Ieder-
een is welkom om te komen helpen; hulp betekent dat het Oude Bilt-
sche Meertje weer tot aan het voorjaar een overzichtelijke, veilige en 
opgeruimde plek is waar (school-)kinderen en honden kunnen spelen 
en waar gewandeld kan worden. Het onderhoud houdt voornamelijk 
het snoeien van struiken en takken in. Gemeente De Bilt doet het gro-
vere werk en haalt het snoeiafval op.

Vrienden
Op deze snoei-middag wordt u gelijk even ‘bijgepraat’ over de inmid-
dels opgerichte Stichting Vrienden van het Oude Biltsche Meertje. 
Iedereen, jong en oud, is welkom. Neem snoeigereedschap zelf mee 
(even labelen met uw naam). Als altijd zal er afgesloten worden met 
een hapje en een drankje. Aanmelden kan via advangameren@ziggo.nl 
of gitta.van.eick@xs4all.nl. (Ad van Gameren)

Ook in 2016 zette jong en oud zich in voor het Biltsche Meertje.
[foto Henk van de Bunt]



‘Ik brand een kaarsje
ter herinnering aan jou.’

Om 17.00 uur bent u welkom in de Nieuwe Kerk De Bilt of op Den en Rust om uw 
overleden dierbare te gedenken en een kaars te branden op de begraafplaats. Voor deze 
gelegenheid sfeervol verlicht. Op Den en Rust is om 18.30 uur een extra bijeenkomst.

Nieuwe Kerk De Bilt | Begraafplaats Brandenburg | 1e Brandenburgerweg 34 | Bilthoven 

Begraafplaats & crematorium Den en Rust | Frans Halslaan 27 | Bilthoven

In samenwerking met de Raad van Kerken De Bilt e.o., Gemeente De Bilt en 
begraafplaats en crematorium Den en Rust.
 
Informatie 06 20 01 85 31 of dela.nl/evenementen Tap
Informatie 06 30 50 31 64 of dela.nl/evenementen

Vrijdag 2 november
Allerzielen

Kom nú naar de Dorresteinweg 
72b in Soest om onze rijk 
gedecoreerde kerstshow  
met eigen ogen te zien.

Tel. 035 - 6012883 - www.vaarderhoogt.nl
Ook zondags geopend, 12.00 - 17.00 uur.

Hallo buurtverbeteraar
Wil je kans maken op een donatie?

Meld je aan op ing.nl/helpnederlandvooruit

Aanmelden 
t/m 15 november
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

HEERLIJKE HERTENBIEFSTUK

Superkwaliteit. Van de bovenbil gesneden; rosé 

bakken & héél lekker met onze cranberrysaus
100 gram 3,98

RUNDERBIEFBURGERS

Van 100% rundvlees met lekkere kruiden. Topper op 

een broodje en natuurlijk bij de maaltijd
3 stuks 3,75

RUNDER ENTRECOTE

Voor de liefhebbers. Huisgerijpt heerlijk mals, zout & 

peper erbij en kort rosé bakken als biefstuk
100 gram 2,35

LAMSKOTELETJES

Super gemarineerd. Van de haaskant gesneden. Om 

kort en stevig te bakken; lekker snel klaar
100 gram 2,15

BAKBLOEDWORST

Uit de oude doos. Voor de liefhebbers. Lekker met 

appel te bakken en stroop...
100 gram 1,25

KIPGORDONBLEU

Gepaneerd of naturel. Pure kipfilet, vol gevuld met 

ham en kaas; ca. 14 -16 min. braden
100 gram 1,45
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 29 oktober t/m zaterdag 3 november. Zetfouten voorbehouden.
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Begroting 2019
In juni is het nieuwe college van start gegaan. De ambities van dit college zijn vertaald naar de 

begroting. De gemeenteraad bespreekt de begroting tijdens een speciale raadsvergadering op 

donderdag 8 november. Onderstaand leest u over de speerpunten van het college voor komend jaar.

Financiën op orde
De Nederlandse economie trekt aan. We krijgen meer geld van het Rijk, maar met die extra middelen moeten we 
onder andere de uitvoering van landelijke afspraken op het gebied van duurzaamheid bekostigen en de tekorten in 
het sociaal domein opvangen.  Daarnaast zijn er nog steeds bezuinigingen nodig om de begroting sluitend te krijgen. 
De eerste begroting van de nieuwe raadsperiode kenmerkt zich daarom naast ambitie door realisme: De Bilt stelt 
duidelijke doelen en trekt de portemonnee voor nieuwe taken. Ook gaan we voor langdurige stabiliteit door nieuwe 
plannen realistisch te begroten, minder te lenen en kritisch te zijn op onze uitgaven.

Samen werken in de gebieden
In 2018 is de structuur van de gemeentelijke organisatie veranderd. Verschillende expertises zijn rondom de 
kernen samengevoegd in gebiedsteams. Dat maakt dat we bij het realiseren van opgaven en ambities beter in 
kunnen spelen op wat er in de kernen leeft. Komende jaren gaan we graag nog intensiever met inwoners en 
ondernemers samenwerken om te zorgen dat het � jn wonen, werken en verblijven is in de hele gemeente.

Verlagen tekort Jeugdzorg
Net als veel andere gemeenten hebben ook wij te maken met aanzienlijke tekorten op het gebied van jeugdhulp. 
Een taskforce met deelnemers vanuit onder andere de gemeenteraad heeft maatregelen benoemd voor het 
verlagen van het tekort met behoud van goede zorg voor de inwoners. Het college maakt een keuze uit de 
maatregelen en vraagt de gemeenteraad om daar eind 2018 een besluit over te nemen. In 2019 starten we met de 
uitwerking van de maatregelen. 
 
Aandacht voor mensen met een laag inkomen en schulden
Onze gemeente kent verschillende organisaties die mensen met een laag inkomen en schulden helpen. Dit doen 
zij bijvoorbeeld door het aanbieden van regelingen of advies. Deze organisaties vormen samen een breed netwerk. 
In dit netwerk bedenken we nieuwe en vernieuwende manieren om mensen die het � nancieel echt moeilijk 
hebben nog beter op weg te kunnen helpen.

Nieuwe organisatie beheer binnensportaccommodaties
In 2019 nemen we het nieuwe zwembad in gebruik waarin alle gebruikers van het huidige zwembad terecht 
kunnen. We willen samen met een deskundige partij een nieuwe organisatie oprichten die het dagelijkse beheer 
en de exploitatie van het nieuwe zwembad, de multifunctionele accommodatie De Vierstee en de Kees Boekehal 
op zich neemt. Als gemeente worden we voor de helft eigenaar van de nieuwe organisatie zodat wij kunnen blijven 
sturen op het maatschappelijke gebruik van de accommodaties. In 2019 wordt deze samenwerking uitgewerkt 
zodat, na goedkeuring van de gemeenteraad, de nieuwe organisatie eind dat jaar kan starten. 

Aanpak ondermijnende criminaliteit
Bij ondermijnende criminaliteit komen onder- en bovenwereld samen. Deze vorm van criminaliteit is vaak niet 
zichtbaar. Voorbeelden zijn hennepteelt, cybercrime en belastingontduiking. Iedereen kan daar bewust of 
onbewust mee in aanraking komen. Criminelen hebben namelijk andere mensen nodig om hun activiteiten uit te 
kunnen voeren. Wij werken nauw samen met andere (veiligheids)organisaties. Door kennis en informatie te delen 
worden netwerken in kaart gebracht en georganiseerde criminaliteit stoppen of dwarsbomen.

Meer woningen bouwen  
De Bilt is een aantrekkelijke gemeente, waar veel mensen willen wonen. De wachtlijst voor 
sociale huurwoningen is daardoor lang en de vraag naar koopwoningen neemt toe. Er zijn dus 
veel nieuwe woningen nodig. We gaan de komende jaren voor het realiseren van 845 woningen, 
waarvan 450 in de sociale huur. Dat betekent dat het komende jaar in alle kernen locaties 
worden gekozen voor woningbouw. 

Doorontwikkeling centrum Bilthoven 
In Bilthoven wordt op meerdere locaties gewerkt aan de vernieuwing van het centrum. Op De 
Kwinkelier en het Vinkenplein worden nieuw winkels en woningen gebouwd. Aansluitend op de 
bouw gaan we eind volgend jaar starten met de herinrichting van het Vinkenplein tot een mooi 
dorpshart. 

OV knooppunt Bilthoven
Station Bilthoven speelt een belangrijke rol in de bereikbaarheid van het centrum van Bilthoven, 
maar is ook regionaal van belang. Het fungeert als OV knooppunt voor de oostkant van Utrecht 
en in het bijzonder voor de Uithof. De komende jaren willen wij de verkeersknelpunten in de 
omgeving van het station in een groter geheel bekijken en maatregelen uitwerken die elkaar 
aanvullen en versterken.  

Een duurzaam De Bilt 
De komende jaren werken we verder toe naar 
een energieneutraal De Bilt in 2030. In 2019 
gaan we in overleg met inwoners en partners 
werken aan de gemeentelijke warmtevisie: een 
meerjarenplan om gefaseerd van aardgas af te 
komen. Hoe gaan we dat doen, welke 
alternatieve energiebronnen zijn er dan 
mogelijk en in welke wijken starten we? Met 
provincie, gemeenten en waterschappen werken we daarnaast samen aan de nationale 
doelstellingen om de e� ecten van klimaatverandering tegen te gaan. Ook stellen we een plan 
op voor circulaire economie, hoe kunnen we producten en grondsto� en maximaal 
hergebruiken en hoe kopen we als gemeente duurzaam in? 

Wonen en leefomgeving

Samenleving

Bestuur en dienstverlening

Hoeveel betaal ik in 2019 aan:
(bij WOZ van € 475.000 en meerpersoonshuishouden)

OZB    € 525
Afvalsto� enhe�  ng € 267
Rioolrecht  € 258

Prioriteiten 

- Meer woningen
- Financiën op orde
- Een duurzame toekomst
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De fracties aan het woord
Op 8 november bespreekt de gemeenteraad van De Bilt de Begroting 2019. De fracties van de politieke partijen gaan met elkaar in 
debat over de verdeling van de � nanciële middelen van de gemeente voor het komende jaar. In deze begrotingsspecial leest u wat 
de fracties in de gemeenteraad van de begroting en het beleid vinden.  
Bent u benieuwd naar het debat? U bent van harte welkom om bij de raadsvergadering aanwezig te zijn.
De begrotingsraad vindt plaats op donderdag 8 november a.s., aanvang om 16.00 uur. U kunt de vergadering ook live volgen op 
https://debilt.raadsinformatie.nl.

Begroting 2019

Het is medio oktober, herfst, ruim 20 
graden en na een lange en warme zomer 
met weinig regen komt de natuur 
moeizaam bij. Bomen verspreiden veel 
eikels en noten, een signaal dat ze het 
moeilijk hebben. Klimaatadaptie noemt men 
dat. De mens kan het klimaat niet naar zijn hand 
zetten. Ook wij moeten ons aanpassen.

Beter De Bilt vindt dat u daarbij betrokken moet worden, wij zijn met z’n 
allen aan zet!

Duurzame mobiliteit: De bereikbaarheid staat onder druk. Onze regio 
slibt dicht. Velen passen zich aan door gebruik te maken van OV of een 
E-bike. De infrastructuur is echter nog berekend op autogebruik. Wij willen 
daarover met u in gesprek. Welke ideeën leven bij u? Over parkeren? Over 
sluipverkeer?
Bouwen voor De Bilt: Bouwen voor onze starters, jonge gezinnen en 
voor ouderen die willen doorstromen. Tijd voor experimenten: tiny 
houses en multifunctionele woningen (voor jong en oud) op de HF Witte, 
Schapenweide of in de kernen bijvoorbeeld.
Groene gemeente: Ons groen moet beter worden onderhouden. Onze 
motie boom voor elke gekapte boom en invoering van de lokale 
boomplantdag voor scholieren moet uitgevoerd worden. Bomen nemen 
CO2 op! Wij zijn voor biodiversiteit, oases voor insecten, bijen, vlinders en 
weidevogels. En meer speelruimte voor kinderen!
Goede zorg: Het spaarpotje voor het sociaal domein is leeg. De 
opgebouwde miljoenen zijn verdampt. We moeten beter monitoren waar 
we zorggeld aan uitgeven. Het moet naar degenen die de zorg écht nodig 
hebben. Wij steunen al onze vrijwilligers en mantelzorgers.
Over energie en afval: We zien steeds meer zonnepanelen op de daken. We 
zijn op de goede weg. Windmolens zien wij op zee. De afvalsto� enscheiding 
loopt beter, maar wij constateren dat het college de hogere kosten van de 
afvalsto� enhe�  ng in 2019 bij de burger legt. Dat was niet de afspraak!
Financieel: De jarenlange kritiek van Beter De Bilt over het dalende eigen 
vermogen en de hoge schuldenlast door 
langlopende leningen wordt nu gehoord. 
Minder geld betekent aanpassen, beter 
nadenken over uitgaven.

Ideeën zijn welkom: info@beterdebilt.nl
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dat. De mens kan het klimaat niet naar zijn hand 

Elk goed idee verdient aandacht!

Na de verkiezingen van maart 2018 was het 
weer ‘business as usual’: de grote winnaar 
van die verkiezingen, Forza, werd slechts 
een uurtje uitgenodigd voor een gesprek, en 
de kartelpartijen sloten de rijen: ze kiezen als 
vanouds voor hoogbouw, meer reclame op straat 
en meer chemische industrie op de Schapenweide.

Hoogbouw rond H.F. Witte?
In oktober werd duidelijk dat het college 90 sociale huurwoningen wil bouwen 
in 5 ¡ ats rond het H.F. Wittecentrum: 4 ¡ ats van 4 lagen, 1 zelfs van 6 lagen. 
De omwonenden waren verbijsterd: zij dachten afspraken te hebben gemaakt 
voor een gezellige wijk met gezinswoningen: laagbouw dus. Toen de bewoners 
na 2 dagen al 100 handtekeningen tegen hoogbouw hadden opgehaald gaf de 
wethouder toe dat ‘dit toch echt de huidige denkrichting van het college was’ 
en zei dat ‘alles nog kon veranderen’. Gelooft u het? Forza houdt het scherp in 
de gaten!

Schapenweide gebruiken voor industrie?
Forza is hier zwaar op tegen: gebruik die ruimte liever voor woningbouw voor de 
Biltse bevolking. Helaas kiest dit college voor (biochemische) industrie.

Voorrang huurwoning asielzoekers afscha� en
Statushouders krijgen in onze gemeente nog steeds voorrang op eigen 
burgers, die gemiddeld 10,5 jaar wachten: niet eerlijk. Forza heeft daarom 
onlangs voorgesteld om asielzoekers en Biltenaren gelijk te behandelen: die 
voorrangsregel moet weg, iedereen gelijke kansen! Vrijwel de hele raad was 
tegen, en de Biltse burger staat in de kou.

Politie en boa’s zichtbaar op straat
68% van de burgers geeft aan ontevreden te zijn over handhaving. Forza wil dat 
boa’s en politie zichtbaar terugkomen op straat, en niet alleen waarschuwen 
maar ook echt bonnen schrijven. Er is te veel overlast: hangjongeren, scheuren 
door de wijk, vuurwerk afsteken, alles lijkt te mogen in De Bilt.

Naar 59.000 inwoners in De Bilt?
Volgens schattingen groeit Nederland naar 20 
of 24 miljoen inwoners deze eeuw, tot 17.000 
inwoners in De Bilt erbij! Ziet u de Vinexwijken al 
voor u, en de hoogbouw? Forza wil onze dorpen 
beschermen. Doet u mee? info@forzadebilt.nl

 op straat 
 op de Schapenweide.

Forza bezorgd over de toekomst 
van onze dorpen

De programmabegroting 2019 en 
meerjarenraming zijn de � nanciële 
start van de nieuwe coalitie waarvan 
het CDA deel uit maakt.

Drie voor het CDA belangrijke ambities uit 
het coalitieakkoord willen wij noemen.

Ten eerste woningbouw! Meer dan 10 jaar wachten op een sociale 
huur- of koopwoning vindt het CDA te lang. Ook voor de kleine kernen 
is woningbouw noodzakelijk. We moeten alles in het werk stellen om 
te komen tot goede en wenselijke bouwprojecten! Nog in 2019 dienen 
daarvoor locaties aangewezen te worden.

Ten tweede blijft de � nanciële positie van de gemeente een 
zorgenkind! Dit dwingt tot keuzes. Vanwege de problematiek in het 
sociaal domein, de gewijzigde organisatiestructuur en de nieuwe 
ambities uit het coalitieakkoord is de begroting op alle onderdelen 
goed tegen het licht gehouden.
De nieuwe wijze van taakgericht begroten, juicht het CDA toe. 
Naast het verkrijgen van meer inzicht wordt gestuurd op structurele 
verbetering van de � nanciën.

Het derde zeer belangrijke punt voor het CDA is ook één van 
onze speerpunten uit het verkiezingsprogramma: ondersteuning 
voor onze vrijwilligers! Het CDA blijft inwoners uitnodigen en 
aanmoedigen om mee te doen met activiteiten die onze samenleving 
verrijken en versterken.
Het CDA vraagt zich af of het eisen van bepaalde vergunningen echt 
nodig is. We willen soepel omgaan met evenementenvergunningen 
en vergunningen waar vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in 
het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten. 
We kijken kritisch naar de kosten: � nanciën moeten geen obstakel 
zijn. Ondersteuning bij de Avondvierdaagse, ALS Lenteloop, een 
lampionnenoptocht of een buurtevenement zijn voorbeelden.

Het CDA zal veel aandacht en energie geven aan voor de inwoner 
belangrijke onderwerpen. Het CDA is 
altijd dichtbij! We blijven werken aan 
onze mooie gemeente, samen met onze 
inwoners!

Drie voor het CDA belangrijke ambities uit 

Samen bouwen aan een topklimaat

Energieneutraal in 2030 of woningbouw 
in 2030? Het eerste te ambitieus, het 
tweede desastreus. Iedereen weet dat 
het eerste niet haalbaar is. Iedereen 
weet dat het tweede te laat is. Als het 
aan de SGP ligt: bijstellen en opstellen die 
plannen. Aangaan die uitdagingen! Realistisch 
als het gaat om energieneutraliteit. Daadkrachtig als het gaat om 
woningbouw.

Je zou verwachten dat het college stevig inzet op woningbouw. De 
wachttijd voor een sociale huurwoning loopt steeds verder op. Met 
name in de kleinere kernen is dringend behoefte aan betaalbare 
woningen. Nog steeds is en blijft de SGP van mening dat nieuwe 
woningen nodig zijn om voorzieningen in de kleine kernen in stand 
te kunnen houden. Ook de voorliggende begroting laat op dit punt 
weinig concreets zien. Worden concrete plannen doorgeschoven 
naar 2030? Laat het college de leefbaarheid van de kernen op het spel 
staan? De SGP ziet dat graag anders. College, laat daadkracht zien! 
Liefst in 2020 de schop in de grond!

Energie neutraal in 2030, dat is waar het college op inzet. Te 
ambitieus en niet realistisch vindt de SGP-fractie. Waarom moet De 
Bilt minstens 20 jaar voorlopen op de ambities van de Rijksoverheid? 
Het zal de inwoners van De Bilt op hoge kosten jagen, voor velen 
zelfs onbetaalbaar zijn. De gemeente zelf heeft trouwens ook geen 
geld om deze doelstelling waar te kunnen maken. Nederland heeft 
er ongeveer 40 jaar over gedaan om iedereen aangesloten te krijgen 
op het aardgas. Deze transitie dan in De Bilt al in 2030 voor elkaar? 
Ongeloofwaardig en niet realistisch. De SGP is tegen verspilling van 
grondsto� en en voor duurzaamheid maar volledig draaien op wind- 
en zonne-energie is een utopie. Een aanbodgericht systeem zal nooit 
aansluiten op de vraag. Met andere woorden, de vraag naar energie is 
er op andere momenten dan wind- en zonne-energie het levert. Het 
wordt hoog tijd er goed over na te denken hoe wij op de lange termijn 
de energiebehoefte verantwoord kunnen invullen. Waarbij de levering 
ook gegarandeerd kan worden op het moment dat de vraag er is. De 
SGP denkt graag mee.

Energieneutraal in 2030 of woningbouw 
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Ambities contra realiteit

Ondanks de vastgelopen woningmarkt 
blijft de coalitie blind en doof voor onze 
woningzoekenden. Er is nu een tekort 
van minstens 3000 betaalbare woningen. 
Dat zegt de SP niet, dat zegt de wachttijd 
voor woningzoekenden. Duidelijk is wel 
dat de VVD niet wil dat er woningbouw op de 
Schapenweide (bij het RIVM) gaat plaatsvinden. In de begroting wordt 
aangekondigd dat daar kantoren gebouwd gaan worden. Dat is onzin 
want de provincie heeft nog steeds veel te veel leegstaande kantoren en 
verbiedt dan ook nieuwe kantoorpanden. Hierdoor mist de gemeente 
een kans om eindelijk ¡ ink wat woningen te bouwen; niet alleen sociaal 
maar ook middeldure huur en goedkope koop zijn dringend nodig.

Larenstein blijft moeilijk voor de gemeente. Het ene moment wordt ons 
trots verteld dat alles verkocht is, daarna blijken er toch onverkochte 
kavels te zijn. Ondertussen ¡ addert de coalitie vrolijk langs hun 
luchtkastelen op de Schapenweide. Wat zij OOK vergeet, is dat meer 
kantoren meer verkeer in de spits betekent. Nog meer � les dus.

De SP is teleurgesteld dat invoering van het Verkeerscirculatieplan zo 
traag en versnipperd gaat. Hierdoor staat onze gemeente nog steeds 
dagelijks in de � le. Sterker, er zijn nieuwe plekken in onze gemeente 
die onze aandacht vragen. De Planetenbaan wordt regelmatig door 
automobilisten als racebaan gebruikt. Hier zal de gemeente nu eindelijk 
eens werk van moeten maken, zo niet dan zal de SP dat doen.

De coalitie wil wel meer langzaam verkeer (lees: � etsen en wandelen) 
en OV maar vergeet dat dit op veel plekken een andere weginrichting 
zal vragen. Dat gaat geld kosten. Geld dat niet gereserveerd is. Ook is 
bij de provincie niet gevraagd om verbetering van ons OV. Dat toont de 
gemeentelijke prioriteiten.

Als laatste punt wil de SP een duidelijke verbetering van communicatie 
van deze gemeente. We worden van elke scheet van de wethouders 
op de hoogte gehouden, maar cruciale informatie bereikt regelmatig 
of de belanghebbenden niet, of is te 
onduidelijk of duidelijk onjuist. Gelukkig 
is dit besef ook bij het college aan het 
doorbreken. Nu nog oplossen!
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Luchtkastelen

Gemeente De Bilt investeert in 2019 
in woningbouw, bereikbaarheid en 
duurzaamheid. De VVD De Bilt ziet het 
komende jaar als een uitdaging en als een 
jaar om grip op de � nanciën te krijgen.

Het streven naar voldoende woningen voor starters, 
ouderen en kwetsbare groepen is een belangrijk fundament van het 
coalitieakkoord. Alleen wettelijke taken, verplichte afspraken en 
onderdelen van het coalitieakkoord worden dit jaar uitgevoerd. Daarmee 
blijft de begroting sluitend, worden de lasten voor inwoners en bedrijven 
laag gehouden en worden ook schulden afgelost. 

De VVD ziet een spanningsveld ontstaan op het gebied van 
duurzaamheid. In 2019 moeten de gemeenten in de regio een duidelijk 
energieaanbod aan de provincie doen. Dit gaat bijvoorbeeld om 
windmolens en zonneweiden. De gemeente zal hiervoor begin 2019 grote 
stappen moeten zetten met inwoners en bedrijven. Daarnaast mogen 
inwoners niet verplicht worden om dure investeringen te tre� en aan hun 
woningen. De VVD vraagt zich af hoe met het voorgenomen budget voor 
duurzaamheid de hoge ambitie voor duurzaamheid en CO2-neutraal 
gehaald gaat worden. 

Er gaat veel geld naar het sociaal domein. Dit geld wordt gebruikt 
voor een toenemend aantal jeugdigen dat zorg nodig heeft, een 
toenemend aantal uitkeringsgerechtigden en een toenemende vraag naar 
huishoudelijke hulp bij ouderen. Goede zorg voor deze doelgroepen is 
belangrijk maar vraagt ook om voorkomen van eindeloos doorverwijzen, 
fraudepreventie, monitoring en ‘strenger’ aan de poort zijn. Het college 
heeft een Taskforce gevraagd hoe meer grip gekregen kan worden op 
deze uitgaven in het sociaal domein. VVD De Bilt ondersteunt het college 
in deze aanpak en hoopt dat meer grip op de uitgaven het gevolg zijn het 
komende jaar.

VVD De Bilt blijft vinger aan de pols houden op 
de uitgaven van het college. Los van de zorgen 
over de kosten voor het zwembad, is voor de VVD 
een goede balans belangrijk. Een balans tussen 
investeringen met publiek geld en concreet 
resultaat voor onze inwoners. 
Denk mee: l.kok@debilt.nl
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Het streven naar voldoende woningen voor starters, 

Weloverwogen en degelijk

Wat is De Bilt toch een geweldige 
gemeente! Het is echt hartverwarmend 
hoeveel mensen zich inzetten voor hun 
omgeving en voor hun medemens. 
Je vindt ze als mantelzorger en je komt 
ze tegen op onze scholen en bij onze 
sportverenigingen. Je vindt ze bij de wijk- en 
dorpsraden, bij de Voedselbank en bij het Steunpunt Vluchtelingen. 
Begin oktober was er de Duurzame Biltse Week en op 
www.duurzaamdebilt.nl vind je een indrukwekkend aantal initiatieven 
en activiteiten, bijna allemaal opgezet door vrijwilligers. Ook de jeugd 
doet mee en knokt voor meer speelvoorzieningen of zet zich in om 
plastic uit te bannen. 

Op 8 november a.s. behandelt de gemeenteraad de begroting voor 
2019. Dan gaat het om de ondersteuning van al dit soort initiatieven: 
met ruimte, met kennis, met geld. En om wat de gemeente De Bilt 
zelf doet om te werken aan een optimaal woon- en leefklimaat. 
Dat betekent zorgen dat mensen die het moeilijk hebben toch mee 
kunnen doen. Dat er meer te doen is voor jongeren. Dat er betaalbare 
woningen worden gebouwd zonder aantasting van de natuur. Dat 
kinderen veilig op de � ets naar school kunnen. Dat we met z’n allen 
minder energie gaan gebruiken en meer energie duurzaam gaan 
opwekken. Dat er meer geld komt voor groenonderhoud met veel oog 
voor biodiversiteit.

GroenLinks heeft hiervoor veel plannen en steeds meer kiezers willen 
graag dat die worden uitgevoerd. Daar zetten we ons elke dag voor 
in. In de raad én samen met CDA, D66 en VVD in het college van B & W. 

Het college is erin geslaagd in korte tijd een prima begroting op 
te stellen. Zonder grote lastenverzwaring en toch met voldoende 
� nanciële ruimte om een aantal breed gedragen ambities te 
realiseren. We rekenen erop dat ook de andere partijen die ambities 
steunen en dat het college aan de slag kan met het uitvoeren van alle 
mooie plannen. ‘Samen bouwen aan 
een topklimaat’, zo luidt het motto 
van dit college. Volgende week zetten 
we daarvoor samen een belangrijke 
volgende stap!
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De gemeente: dat zijn we samen!

De gemeentelijke plannen voor de 
komende periode zijn gepresenteerd in 
de nieuwe begroting. Wat gaat de 
komende tijd gebeuren en hoeveel geld 
trekken we daarvoor uit? Er loopt van alles, 
soms goed, soms niet goed. Speerpunten 
voor de Fractie Brouwer zijn het sociaal domein 
inclusief onderwijs, leefbaarheid & duurzaamheid en communicatie met 
de inwoners.

Binnen het sociaal domein zijn WMO, Jeugdwet en Participatiewet nu 
verder geïntegreerd, dat is goed. Er zijn vaak meer problemen die tegelijk 
spelen, en zo lijkt het minder moeilijk een integrale aanpak te kiezen. Er 
zijn goede verhalen te vertellen, maar er kan nog veel verbeterd worden. 
Belangrijk is dat de organisaties die hierbij onmisbaar zijn, voldoende 
geld krijgen om hun werk goed te doen. Vooral is het belangrijk dat de 
inwoner centraal staat: hoe wordt hij het beste geholpen? Ik pleit ervoor 
dat we daarbij als gemeente écht open staan voor nieuwe methoden om 
problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen aanpakken. Een 
breed gedragen aanpak van de zorgvraag zal een grote maatschappelijke 
waarde hebben. De grote maatschappelijke opgaven vragen om een 
overkoepelende visie.

De kernen moeten zodanig worden ingericht dat alle mensen van jong 
tot oud veilig en plezierig samen kunnen leven. Hierbij kunnen we 
denken aan een kindvriendelijke of dementievriendelijke inrichting. 
Beter passen op elkaar helpt ook. Weet je hoe het met je eenzame 
buurman gaat? Ben jij die automobilist die � etsers voorrang geeft waar 
je dat hoort te doen? Verder zie ik ‘veel groen’ voor me, met biodiversiteit 
als een heel belangrijk aandachtspunt. Duurzaamheid is niet alleen 
energieneutraliteit, ook al hebben we daar snel een ¡ inke slag te slaan, 
maar ook het tegengaan van voedselverspilling en hergebruik van spullen.

En dan de communicatie… Op de 
algemene communicatie wordt bezuinigd. 
Wordt er wel voldoende geïnvesteerd in 
communicatie binnen de vele projecten die 
de gemeente uitvoert? Voor een gemeente 
die burgers meer wil laten participeren, 
is het belangrijk op de juiste manier 
informatie te geven en vragen.
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Inwoners centraal

De gemeenteraad hoort graag uw mening
Wilt u meepraten over de begroting? De gemeenteraad van De Bilt nodigt u van harte uit om in te spreken. Iedere inspreker krijgt daarvoor 
maximaal 5 minuten spreektijd. Na uw inspraakreactie, kunnen de raads- en commissieleden korte verhelderende vragen aan u stellen. 
Wilt u inspreken of heeft u vragen over het inspreken, neemt u dan contact op met de raadsgri�  e. U kunt tijdens kantooruren bellen naar 
030-2289164 of e-mailen naar raadsgri�  e@debilt.nl. Uw betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.
De Begroting 2019 en bijbehorende stukken vindt u op https://debilt.raadsinformatie.nl.

Uit deze begroting kan PvdA De Bilt niet 
a¡ eiden met welke visie dit college aan de 
slag gaat.
Het college geeft aan 3 prioriteiten te 
hebben: woningbouw, een goede � nanciële 
positie en duurzaamheid. De � nanciële positie 
verbetert inderdaad en in duurzaamheid wordt enorm 
geïnvesteerd, een goede zaak natuurlijk, maar wrang als je de keerzijde van 
de medaille ziet.

De plannen voor woningbouw worden in deze begroting weer verder naar 
achteren geschoven, terwijl je in onze gemeente 10,5 jaar op de wachtlijst 
moet staan voor een sociale huurwoning. Daarnaast vindt PvdA De Bilt het 
een groot gemis dat zorg en werk niet als prioriteit worden genoemd. De 
kwaliteit van zorg en het oplopend aantal bijstandsgerechtigden in De Bilt 
(stijging van 20% in 2019) baart ons zorgen.

De door de coalitie aangekondigde verkoop van Jagtlust (niet duurzaam 
genoeg), waar PvdA De Bilt mordicus tegen is, is nog niet verwerkt in de 
begroting. PvdA De Bilt zal hierover vragen stellen.

De komende 5 jaar wordt er jaarlijks gemiddeld 2 miljoen euro bezuinigd op 
o.a. wegen-, groen- en speeltuinonderhoud. Speelvoorzieningen zijn er in 
onze gemeente te weinig en ze zijn vaak verouderd, groen wordt niet goed 
onderhouden. Waarom bezuinigt het college hier juist op? De Bilt heeft nu al 
minder speelplekken dan andere Utrechtse gemeenten! Ook op onderhoud 
van sportaccommodaties, exploitatie van dorpshuizen (overdragen/
subsidiestop) en op het sociaal domein wordt fors bezuinigd. Het rioolrecht 
wordt verhoogd met BTW, de leges worden verhoogd (ook voor evenementen) 
en subsidies worden niet langer standaard geïndexeerd. 

Wat moet er anders?
Woningbouw wordt wel als ambitie genoemd, maar het aanwijzen van 
locaties hiervoor gebeurt pas in 2020, dat moet echt sneller want in 2026 
moeten er 845 nieuwe woningen in onze gemeente staan. Ook zorg, werk en 
armoedebestrijding moeten nu echt opgepakt worden, deze vraagstukken 
worden nu vooral � nancieel benaderd. PvdA De 
Bilt wil bestaande plannen sneller uitvoeren en 
nieuwe lokale plannen voor zorg en werk snel 
ontwikkelen. 

positie en duurzaamheid. De � nanciële positie 
verbetert inderdaad en in duurzaamheid wordt enorm 

Begroting 2019 geeft nog weinig 
duidelijkheid

De Bilt onderscheidt zich van Utrecht met 
een groen leefklimaat, plek voor recreatie 
in het landschap en onze bossen. Onze 
gemeente heeft een grote variëteit aan 
winkels, maar ook een rijk cultuuraanbod en 
een verscheidenheid aan horecavoorzieningen. 
In Bilthoven Centrum ziet D66 kansen voor een groen 
Vinkenplein met gezellige terrasjes en ruimte voor cultuur.

Aandacht voor cultuur is er in alle kernen. Onze inwoners zetten 
zich vrijwillig in bij de verschillende (culturele) verenigingen die onze 
gemeente rijk is. Daar zijn we niet alleen blij mee, maar ook trots op! 
Bij het woord trots denken we aan Het Lichtruim. De plek waar cultuur, 
ontmoeten, kennis en samenleven samenkomen. Iets wat nog beter tot 
zijn recht zal komen met een � jne horecavoorziening en een centraal 
aanspreekpunt.

De Bilt is een � jne gemeente om in te wonen, maar ligt in de snelst 
groeiende regio van ons land. De woningmarkt staat onder spanning, 
dat zie je aan de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de 
snel stijgende prijzen voor koopwoningen. D66 wil voorkomen dat 
op termijn alleen mensen met hogere inkomens woonruimte in onze 
gemeente kunnen vinden. We zetten ons in om een versnelling te geven 
aan het bouwen van woningen (ook goedkope en middelhoge huur). 
D66 wil gezien het grote aantal senioren in onze gemeente experimenten 
stimuleren die langer zelfstandig wonen van ouderen gemakkelijker 
maken.

In de afgelopen raadsperiode hebben we geïnvesteerd in een nieuw 
zwembad, renovatie van de Vierstee en in het Nieuwe Lyceum. Gezien 
onze hoge schuldenlast, ontwikkelingen in de kosten van de jeugdzorg en 
de wens voor een � nancieel gezonde toekomst is een pas op de plaats nu 
noodzakelijk. Wij willen verder met onze lokale investeringsagenda zodra 
de � nanciële ruimte dat toelaat. Juist blijven investeren en vernieuwen, 
met name in duurzaamheid, rendeert op de lange termijn het best en 
draagt bij aan onze lokale ambities voor een energieneutraal De Bilt in 
2030. 

D66 kiest voor gezonde gemeente� nanciën 
zodat onze ambities betaalbaar zijn voor de 
volgende generatie.
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Verder dan vandaag

20 jaar geleden was de meerderheid 
van de Biltse raad van mening, dat 
De Bilt “vol” was, terwijl slechts 20% 
van ons grondgebied bebouwd is. De 
gevolgen van dat standpunt moeten we 
nu dragen. Er werden nauwelijks nieuwe 
huur- en koophuizen gebouwd. Om niet zelf te 
hoeven  bouwen,  maar toch iets voor de eigen inwoners te doen, 
vormde de gemeente met de stad Utrecht en omliggende gemeenten 
een gemeenschappelijke woonmarkt. Wie niet in De Bilt voor een 
sociale huurwoning terecht kon, moest maar in de 9 (later 15) andere 
gemeenten gaan wonen. Kennelijk werd over het hoofd gezien dat 
inwoners uit die andere gemeenten zich dan ook in De Bilt konden 
vestigen. En omdat De Bilt een heel prettig woonklimaat heeft, werd 
dat ook gedaan. Met als gevolg dat onze eigen inwoners inmiddels 
bijna 11 jaar op een sociale huurwoning in De Bilt moeten wachten. 
Onaanvaardbaar! Er werden ook nauwelijks duurdere huur- en 
koopwoningen gebouwd, waardoor ook daar nu een vreselijk tekort 
aan is. Bestaande koopwoningen zijn langzamerhand onbetaalbaar 
voor starters.

Tevens werd het standpunt ingenomen, dat onze inwoners heel goed 
buiten de provincie (o.a. Flevoland) konden wonen. Men vergat 
gemakshalve maar even, dat je er dan gelijk minstens een achtbaans 
snelweg naar toe moet leggen. Want die mensen moeten wel werken 
en dat is voornamelijk in de Randstad.

Het gebrek aan realistische toekomstvisie en aan bestuurlijke moed 
breekt ons nu op. Wij hebben bij de start van dit college gesteld, dat 
wij dit college voornamelijk zullen afrekenen op het aantal opgeleverde 
woningen in deze collegeperiode. Tot op heden is het oorverdovend stil 
en is men alleen nog maar aan het broeden op plaatsen waar eventueel 
gebouwd kan worden. Men zoekt het vooral binnen de bebouwde 
omgeving, maar als het plannetje van 6 woningen 
in Groenekan maatgevend is voor de moeite die dat 
kost en voor de weerstand van de omwonenden, dan 
staan ons nog roerige jaren te wachten!

Bilts Belang wil zo snel mogelijk aan de slag op 
locaties waar op korte termijn en in hoog tempo 
veel en gevarieerd gebouwd kan worden.

nauwelijks nieuwe 
 gebouwd. Om niet zelf te 

Is De Bilt vol?

Het is goed wonen en werken in De Bilt. 
Dat wil de ChristenUnie zo houden. 
Ook voor onze kinderen. Dat vraagt 
om een uitgebalanceerd gemeentelijk 
beleid. De ChristenUnie beoordeelt 
daarom de begroting op de speerpunten uit 
ons verkiezingsprogramma. Dit betekent voor de 
ChristenUnie in 2019 onder meer:
•  Financiën lijken op orde, maar wij willen géén bovenmatige 

belastingverhoging.
•  Evaluatie en actualisering van de nota Burgerparticipatie: betrek burgers 

en organisaties tijdig en volledig bij nieuwe ontwikkelingen! Wijk-, 
dorpsraden en bewonersverenigingen dienen (ook � nancieel) goed 
gefaciliteerd te worden. 

•  Actualisatie Inkoopbeleid: betrek plaatselijk bedrijfsleven en ZZP’ers 
goed bij gemeentelijke inkoop en aanbesteding. Beoordeel nieuwe 
mogelijkheden voor social return en duurzaam inkopen. 

•  Een voortvarende bouw van � nancieel aantrekkelijke koop- en 
huurwoningen voor starters en lagere en middeninkomens. De 
starterslening moet dit adequaat blijven ondersteunen. Wij zijn voor een 
leegstandsverordening om de leegstaande kantoren en winkels actief om 
te vormen naar woningen.

•  Binnen het Sociaal Domein moet voldoende budget beschikbaar 
blijven om de bereikbaarheid van ondersteuning en zorg voor de meest 
kwetsbare mensen te garanderen. Dit gaat vooral om ouderenzorg, 
jeugdzorg en terminale zorg.

•  Armoedebestrijding en schuldhulpverlening moeten goed toegankelijk 
zijn, ook voor ZZP’ers. 

•  Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat iedereen meedoet in het 
maatschappelijke leven. Daarom dringen wij aan op een samenhangende 
inclusieagenda om zo echte stappen te zetten naar de inclusieve 
samenleving. De doelgroep moet hier actief bij betrokken worden.

•  Wij staan achter het huidige afvalinzamelingbeleid, maar staan open 
voor verdere technische ontwikkelingen op dit gebied. Omschakeling 
van voor- naar nascheiding behoort daarbij voor de ChristenUnie tot de 
mogelijkheden.

•  Wij werken mee aan een energie-neutrale gemeente in 2030 en willen dat 
hier tijdig goed beleid voor 
wordt ontwikkeld.

De Bilt: Samen waardevol!! 
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ons verkiezingsprogramma. Dit betekent voor de ons verkiezingsprogramma. Dit betekent voor de ons verkiezingsprogramma. Dit betekent voor de 

De Bilt: een samenleving met
toekomst
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De fracties aan het woord
Op 8 november bespreekt de gemeenteraad van De Bilt de Begroting 2019. De fracties van de politieke partijen gaan met elkaar in 
debat over de verdeling van de � nanciële middelen van de gemeente voor het komende jaar. In deze begrotingsspecial leest u wat 
de fracties in de gemeenteraad van de begroting en het beleid vinden.  
Bent u benieuwd naar het debat? U bent van harte welkom om bij de raadsvergadering aanwezig te zijn.
De begrotingsraad vindt plaats op donderdag 8 november a.s., aanvang om 16.00 uur. U kunt de vergadering ook live volgen op 
https://debilt.raadsinformatie.nl.

Begroting 2019

Het is medio oktober, herfst, ruim 20 
graden en na een lange en warme zomer 
met weinig regen komt de natuur 
moeizaam bij. Bomen verspreiden veel 
eikels en noten, een signaal dat ze het 
moeilijk hebben. Klimaatadaptie noemt men 
dat. De mens kan het klimaat niet naar zijn hand 
zetten. Ook wij moeten ons aanpassen.

Beter De Bilt vindt dat u daarbij betrokken moet worden, wij zijn met z’n 
allen aan zet!

Duurzame mobiliteit: De bereikbaarheid staat onder druk. Onze regio 
slibt dicht. Velen passen zich aan door gebruik te maken van OV of een 
E-bike. De infrastructuur is echter nog berekend op autogebruik. Wij willen 
daarover met u in gesprek. Welke ideeën leven bij u? Over parkeren? Over 
sluipverkeer?
Bouwen voor De Bilt: Bouwen voor onze starters, jonge gezinnen en 
voor ouderen die willen doorstromen. Tijd voor experimenten: tiny 
houses en multifunctionele woningen (voor jong en oud) op de HF Witte, 
Schapenweide of in de kernen bijvoorbeeld.
Groene gemeente: Ons groen moet beter worden onderhouden. Onze 
motie boom voor elke gekapte boom en invoering van de lokale 
boomplantdag voor scholieren moet uitgevoerd worden. Bomen nemen 
CO2 op! Wij zijn voor biodiversiteit, oases voor insecten, bijen, vlinders en 
weidevogels. En meer speelruimte voor kinderen!
Goede zorg: Het spaarpotje voor het sociaal domein is leeg. De 
opgebouwde miljoenen zijn verdampt. We moeten beter monitoren waar 
we zorggeld aan uitgeven. Het moet naar degenen die de zorg écht nodig 
hebben. Wij steunen al onze vrijwilligers en mantelzorgers.
Over energie en afval: We zien steeds meer zonnepanelen op de daken. We 
zijn op de goede weg. Windmolens zien wij op zee. De afvalsto� enscheiding 
loopt beter, maar wij constateren dat het college de hogere kosten van de 
afvalsto� enhe�  ng in 2019 bij de burger legt. Dat was niet de afspraak!
Financieel: De jarenlange kritiek van Beter De Bilt over het dalende eigen 
vermogen en de hoge schuldenlast door 
langlopende leningen wordt nu gehoord. 
Minder geld betekent aanpassen, beter 
nadenken over uitgaven.

Ideeën zijn welkom: info@beterdebilt.nl
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Elk goed idee verdient aandacht!

Na de verkiezingen van maart 2018 was het 
weer ‘business as usual’: de grote winnaar 
van die verkiezingen, Forza, werd slechts 
een uurtje uitgenodigd voor een gesprek, en 
de kartelpartijen sloten de rijen: ze kiezen als 
vanouds voor hoogbouw, meer reclame op straat 
en meer chemische industrie op de Schapenweide.

Hoogbouw rond H.F. Witte?
In oktober werd duidelijk dat het college 90 sociale huurwoningen wil bouwen 
in 5 ¡ ats rond het H.F. Wittecentrum: 4 ¡ ats van 4 lagen, 1 zelfs van 6 lagen. 
De omwonenden waren verbijsterd: zij dachten afspraken te hebben gemaakt 
voor een gezellige wijk met gezinswoningen: laagbouw dus. Toen de bewoners 
na 2 dagen al 100 handtekeningen tegen hoogbouw hadden opgehaald gaf de 
wethouder toe dat ‘dit toch echt de huidige denkrichting van het college was’ 
en zei dat ‘alles nog kon veranderen’. Gelooft u het? Forza houdt het scherp in 
de gaten!

Schapenweide gebruiken voor industrie?
Forza is hier zwaar op tegen: gebruik die ruimte liever voor woningbouw voor de 
Biltse bevolking. Helaas kiest dit college voor (biochemische) industrie.

Voorrang huurwoning asielzoekers afscha� en
Statushouders krijgen in onze gemeente nog steeds voorrang op eigen 
burgers, die gemiddeld 10,5 jaar wachten: niet eerlijk. Forza heeft daarom 
onlangs voorgesteld om asielzoekers en Biltenaren gelijk te behandelen: die 
voorrangsregel moet weg, iedereen gelijke kansen! Vrijwel de hele raad was 
tegen, en de Biltse burger staat in de kou.

Politie en boa’s zichtbaar op straat
68% van de burgers geeft aan ontevreden te zijn over handhaving. Forza wil dat 
boa’s en politie zichtbaar terugkomen op straat, en niet alleen waarschuwen 
maar ook echt bonnen schrijven. Er is te veel overlast: hangjongeren, scheuren 
door de wijk, vuurwerk afsteken, alles lijkt te mogen in De Bilt.

Naar 59.000 inwoners in De Bilt?
Volgens schattingen groeit Nederland naar 20 
of 24 miljoen inwoners deze eeuw, tot 17.000 
inwoners in De Bilt erbij! Ziet u de Vinexwijken al 
voor u, en de hoogbouw? Forza wil onze dorpen 
beschermen. Doet u mee? info@forzadebilt.nl

 op straat 
 op de Schapenweide.

Forza bezorgd over de toekomst 
van onze dorpen

De programmabegroting 2019 en 
meerjarenraming zijn de � nanciële 
start van de nieuwe coalitie waarvan 
het CDA deel uit maakt.

Drie voor het CDA belangrijke ambities uit 
het coalitieakkoord willen wij noemen.

Ten eerste woningbouw! Meer dan 10 jaar wachten op een sociale 
huur- of koopwoning vindt het CDA te lang. Ook voor de kleine kernen 
is woningbouw noodzakelijk. We moeten alles in het werk stellen om 
te komen tot goede en wenselijke bouwprojecten! Nog in 2019 dienen 
daarvoor locaties aangewezen te worden.

Ten tweede blijft de � nanciële positie van de gemeente een 
zorgenkind! Dit dwingt tot keuzes. Vanwege de problematiek in het 
sociaal domein, de gewijzigde organisatiestructuur en de nieuwe 
ambities uit het coalitieakkoord is de begroting op alle onderdelen 
goed tegen het licht gehouden.
De nieuwe wijze van taakgericht begroten, juicht het CDA toe. 
Naast het verkrijgen van meer inzicht wordt gestuurd op structurele 
verbetering van de � nanciën.

Het derde zeer belangrijke punt voor het CDA is ook één van 
onze speerpunten uit het verkiezingsprogramma: ondersteuning 
voor onze vrijwilligers! Het CDA blijft inwoners uitnodigen en 
aanmoedigen om mee te doen met activiteiten die onze samenleving 
verrijken en versterken.
Het CDA vraagt zich af of het eisen van bepaalde vergunningen echt 
nodig is. We willen soepel omgaan met evenementenvergunningen 
en vergunningen waar vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in 
het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten. 
We kijken kritisch naar de kosten: � nanciën moeten geen obstakel 
zijn. Ondersteuning bij de Avondvierdaagse, ALS Lenteloop, een 
lampionnenoptocht of een buurtevenement zijn voorbeelden.

Het CDA zal veel aandacht en energie geven aan voor de inwoner 
belangrijke onderwerpen. Het CDA is 
altijd dichtbij! We blijven werken aan 
onze mooie gemeente, samen met onze 
inwoners!

Drie voor het CDA belangrijke ambities uit 

Samen bouwen aan een topklimaat

Energieneutraal in 2030 of woningbouw 
in 2030? Het eerste te ambitieus, het 
tweede desastreus. Iedereen weet dat 
het eerste niet haalbaar is. Iedereen 
weet dat het tweede te laat is. Als het 
aan de SGP ligt: bijstellen en opstellen die 
plannen. Aangaan die uitdagingen! Realistisch 
als het gaat om energieneutraliteit. Daadkrachtig als het gaat om 
woningbouw.

Je zou verwachten dat het college stevig inzet op woningbouw. De 
wachttijd voor een sociale huurwoning loopt steeds verder op. Met 
name in de kleinere kernen is dringend behoefte aan betaalbare 
woningen. Nog steeds is en blijft de SGP van mening dat nieuwe 
woningen nodig zijn om voorzieningen in de kleine kernen in stand 
te kunnen houden. Ook de voorliggende begroting laat op dit punt 
weinig concreets zien. Worden concrete plannen doorgeschoven 
naar 2030? Laat het college de leefbaarheid van de kernen op het spel 
staan? De SGP ziet dat graag anders. College, laat daadkracht zien! 
Liefst in 2020 de schop in de grond!

Energie neutraal in 2030, dat is waar het college op inzet. Te 
ambitieus en niet realistisch vindt de SGP-fractie. Waarom moet De 
Bilt minstens 20 jaar voorlopen op de ambities van de Rijksoverheid? 
Het zal de inwoners van De Bilt op hoge kosten jagen, voor velen 
zelfs onbetaalbaar zijn. De gemeente zelf heeft trouwens ook geen 
geld om deze doelstelling waar te kunnen maken. Nederland heeft 
er ongeveer 40 jaar over gedaan om iedereen aangesloten te krijgen 
op het aardgas. Deze transitie dan in De Bilt al in 2030 voor elkaar? 
Ongeloofwaardig en niet realistisch. De SGP is tegen verspilling van 
grondsto� en en voor duurzaamheid maar volledig draaien op wind- 
en zonne-energie is een utopie. Een aanbodgericht systeem zal nooit 
aansluiten op de vraag. Met andere woorden, de vraag naar energie is 
er op andere momenten dan wind- en zonne-energie het levert. Het 
wordt hoog tijd er goed over na te denken hoe wij op de lange termijn 
de energiebehoefte verantwoord kunnen invullen. Waarbij de levering 
ook gegarandeerd kan worden op het moment dat de vraag er is. De 
SGP denkt graag mee.

Energieneutraal in 2030 of woningbouw 
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Ambities contra realiteit

Ondanks de vastgelopen woningmarkt 
blijft de coalitie blind en doof voor onze 
woningzoekenden. Er is nu een tekort 
van minstens 3000 betaalbare woningen. 
Dat zegt de SP niet, dat zegt de wachttijd 
voor woningzoekenden. Duidelijk is wel 
dat de VVD niet wil dat er woningbouw op de 
Schapenweide (bij het RIVM) gaat plaatsvinden. In de begroting wordt 
aangekondigd dat daar kantoren gebouwd gaan worden. Dat is onzin 
want de provincie heeft nog steeds veel te veel leegstaande kantoren en 
verbiedt dan ook nieuwe kantoorpanden. Hierdoor mist de gemeente 
een kans om eindelijk ¡ ink wat woningen te bouwen; niet alleen sociaal 
maar ook middeldure huur en goedkope koop zijn dringend nodig.

Larenstein blijft moeilijk voor de gemeente. Het ene moment wordt ons 
trots verteld dat alles verkocht is, daarna blijken er toch onverkochte 
kavels te zijn. Ondertussen ¡ addert de coalitie vrolijk langs hun 
luchtkastelen op de Schapenweide. Wat zij OOK vergeet, is dat meer 
kantoren meer verkeer in de spits betekent. Nog meer � les dus.

De SP is teleurgesteld dat invoering van het Verkeerscirculatieplan zo 
traag en versnipperd gaat. Hierdoor staat onze gemeente nog steeds 
dagelijks in de � le. Sterker, er zijn nieuwe plekken in onze gemeente 
die onze aandacht vragen. De Planetenbaan wordt regelmatig door 
automobilisten als racebaan gebruikt. Hier zal de gemeente nu eindelijk 
eens werk van moeten maken, zo niet dan zal de SP dat doen.

De coalitie wil wel meer langzaam verkeer (lees: � etsen en wandelen) 
en OV maar vergeet dat dit op veel plekken een andere weginrichting 
zal vragen. Dat gaat geld kosten. Geld dat niet gereserveerd is. Ook is 
bij de provincie niet gevraagd om verbetering van ons OV. Dat toont de 
gemeentelijke prioriteiten.

Als laatste punt wil de SP een duidelijke verbetering van communicatie 
van deze gemeente. We worden van elke scheet van de wethouders 
op de hoogte gehouden, maar cruciale informatie bereikt regelmatig 
of de belanghebbenden niet, of is te 
onduidelijk of duidelijk onjuist. Gelukkig 
is dit besef ook bij het college aan het 
doorbreken. Nu nog oplossen!
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Luchtkastelen

Gemeente De Bilt investeert in 2019 
in woningbouw, bereikbaarheid en 
duurzaamheid. De VVD De Bilt ziet het 
komende jaar als een uitdaging en als een 
jaar om grip op de � nanciën te krijgen.

Het streven naar voldoende woningen voor starters, 
ouderen en kwetsbare groepen is een belangrijk fundament van het 
coalitieakkoord. Alleen wettelijke taken, verplichte afspraken en 
onderdelen van het coalitieakkoord worden dit jaar uitgevoerd. Daarmee 
blijft de begroting sluitend, worden de lasten voor inwoners en bedrijven 
laag gehouden en worden ook schulden afgelost. 

De VVD ziet een spanningsveld ontstaan op het gebied van 
duurzaamheid. In 2019 moeten de gemeenten in de regio een duidelijk 
energieaanbod aan de provincie doen. Dit gaat bijvoorbeeld om 
windmolens en zonneweiden. De gemeente zal hiervoor begin 2019 grote 
stappen moeten zetten met inwoners en bedrijven. Daarnaast mogen 
inwoners niet verplicht worden om dure investeringen te tre� en aan hun 
woningen. De VVD vraagt zich af hoe met het voorgenomen budget voor 
duurzaamheid de hoge ambitie voor duurzaamheid en CO2-neutraal 
gehaald gaat worden. 

Er gaat veel geld naar het sociaal domein. Dit geld wordt gebruikt 
voor een toenemend aantal jeugdigen dat zorg nodig heeft, een 
toenemend aantal uitkeringsgerechtigden en een toenemende vraag naar 
huishoudelijke hulp bij ouderen. Goede zorg voor deze doelgroepen is 
belangrijk maar vraagt ook om voorkomen van eindeloos doorverwijzen, 
fraudepreventie, monitoring en ‘strenger’ aan de poort zijn. Het college 
heeft een Taskforce gevraagd hoe meer grip gekregen kan worden op 
deze uitgaven in het sociaal domein. VVD De Bilt ondersteunt het college 
in deze aanpak en hoopt dat meer grip op de uitgaven het gevolg zijn het 
komende jaar.

VVD De Bilt blijft vinger aan de pols houden op 
de uitgaven van het college. Los van de zorgen 
over de kosten voor het zwembad, is voor de VVD 
een goede balans belangrijk. Een balans tussen 
investeringen met publiek geld en concreet 
resultaat voor onze inwoners. 
Denk mee: l.kok@debilt.nl
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Het streven naar voldoende woningen voor starters, 

Weloverwogen en degelijk

Wat is De Bilt toch een geweldige 
gemeente! Het is echt hartverwarmend 
hoeveel mensen zich inzetten voor hun 
omgeving en voor hun medemens. 
Je vindt ze als mantelzorger en je komt 
ze tegen op onze scholen en bij onze 
sportverenigingen. Je vindt ze bij de wijk- en 
dorpsraden, bij de Voedselbank en bij het Steunpunt Vluchtelingen. 
Begin oktober was er de Duurzame Biltse Week en op 
www.duurzaamdebilt.nl vind je een indrukwekkend aantal initiatieven 
en activiteiten, bijna allemaal opgezet door vrijwilligers. Ook de jeugd 
doet mee en knokt voor meer speelvoorzieningen of zet zich in om 
plastic uit te bannen. 

Op 8 november a.s. behandelt de gemeenteraad de begroting voor 
2019. Dan gaat het om de ondersteuning van al dit soort initiatieven: 
met ruimte, met kennis, met geld. En om wat de gemeente De Bilt 
zelf doet om te werken aan een optimaal woon- en leefklimaat. 
Dat betekent zorgen dat mensen die het moeilijk hebben toch mee 
kunnen doen. Dat er meer te doen is voor jongeren. Dat er betaalbare 
woningen worden gebouwd zonder aantasting van de natuur. Dat 
kinderen veilig op de � ets naar school kunnen. Dat we met z’n allen 
minder energie gaan gebruiken en meer energie duurzaam gaan 
opwekken. Dat er meer geld komt voor groenonderhoud met veel oog 
voor biodiversiteit.

GroenLinks heeft hiervoor veel plannen en steeds meer kiezers willen 
graag dat die worden uitgevoerd. Daar zetten we ons elke dag voor 
in. In de raad én samen met CDA, D66 en VVD in het college van B & W. 

Het college is erin geslaagd in korte tijd een prima begroting op 
te stellen. Zonder grote lastenverzwaring en toch met voldoende 
� nanciële ruimte om een aantal breed gedragen ambities te 
realiseren. We rekenen erop dat ook de andere partijen die ambities 
steunen en dat het college aan de slag kan met het uitvoeren van alle 
mooie plannen. ‘Samen bouwen aan 
een topklimaat’, zo luidt het motto 
van dit college. Volgende week zetten 
we daarvoor samen een belangrijke 
volgende stap!

sportverenigingen. Je vindt ze bij de wijk- en 

De gemeente: dat zijn we samen!

De gemeentelijke plannen voor de 
komende periode zijn gepresenteerd in 
de nieuwe begroting. Wat gaat de 
komende tijd gebeuren en hoeveel geld 
trekken we daarvoor uit? Er loopt van alles, 
soms goed, soms niet goed. Speerpunten 
voor de Fractie Brouwer zijn het sociaal domein 
inclusief onderwijs, leefbaarheid & duurzaamheid en communicatie met 
de inwoners.

Binnen het sociaal domein zijn WMO, Jeugdwet en Participatiewet nu 
verder geïntegreerd, dat is goed. Er zijn vaak meer problemen die tegelijk 
spelen, en zo lijkt het minder moeilijk een integrale aanpak te kiezen. Er 
zijn goede verhalen te vertellen, maar er kan nog veel verbeterd worden. 
Belangrijk is dat de organisaties die hierbij onmisbaar zijn, voldoende 
geld krijgen om hun werk goed te doen. Vooral is het belangrijk dat de 
inwoner centraal staat: hoe wordt hij het beste geholpen? Ik pleit ervoor 
dat we daarbij als gemeente écht open staan voor nieuwe methoden om 
problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen aanpakken. Een 
breed gedragen aanpak van de zorgvraag zal een grote maatschappelijke 
waarde hebben. De grote maatschappelijke opgaven vragen om een 
overkoepelende visie.

De kernen moeten zodanig worden ingericht dat alle mensen van jong 
tot oud veilig en plezierig samen kunnen leven. Hierbij kunnen we 
denken aan een kindvriendelijke of dementievriendelijke inrichting. 
Beter passen op elkaar helpt ook. Weet je hoe het met je eenzame 
buurman gaat? Ben jij die automobilist die � etsers voorrang geeft waar 
je dat hoort te doen? Verder zie ik ‘veel groen’ voor me, met biodiversiteit 
als een heel belangrijk aandachtspunt. Duurzaamheid is niet alleen 
energieneutraliteit, ook al hebben we daar snel een ¡ inke slag te slaan, 
maar ook het tegengaan van voedselverspilling en hergebruik van spullen.

En dan de communicatie… Op de 
algemene communicatie wordt bezuinigd. 
Wordt er wel voldoende geïnvesteerd in 
communicatie binnen de vele projecten die 
de gemeente uitvoert? Voor een gemeente 
die burgers meer wil laten participeren, 
is het belangrijk op de juiste manier 
informatie te geven en vragen.
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Inwoners centraal

De gemeenteraad hoort graag uw mening
Wilt u meepraten over de begroting? De gemeenteraad van De Bilt nodigt u van harte uit om in te spreken. Iedere inspreker krijgt daarvoor 
maximaal 5 minuten spreektijd. Na uw inspraakreactie, kunnen de raads- en commissieleden korte verhelderende vragen aan u stellen. 
Wilt u inspreken of heeft u vragen over het inspreken, neemt u dan contact op met de raadsgri�  e. U kunt tijdens kantooruren bellen naar 
030-2289164 of e-mailen naar raadsgri�  e@debilt.nl. Uw betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.
De Begroting 2019 en bijbehorende stukken vindt u op https://debilt.raadsinformatie.nl.

Uit deze begroting kan PvdA De Bilt niet 
a¡ eiden met welke visie dit college aan de 
slag gaat.
Het college geeft aan 3 prioriteiten te 
hebben: woningbouw, een goede � nanciële 
positie en duurzaamheid. De � nanciële positie 
verbetert inderdaad en in duurzaamheid wordt enorm 
geïnvesteerd, een goede zaak natuurlijk, maar wrang als je de keerzijde van 
de medaille ziet.

De plannen voor woningbouw worden in deze begroting weer verder naar 
achteren geschoven, terwijl je in onze gemeente 10,5 jaar op de wachtlijst 
moet staan voor een sociale huurwoning. Daarnaast vindt PvdA De Bilt het 
een groot gemis dat zorg en werk niet als prioriteit worden genoemd. De 
kwaliteit van zorg en het oplopend aantal bijstandsgerechtigden in De Bilt 
(stijging van 20% in 2019) baart ons zorgen.

De door de coalitie aangekondigde verkoop van Jagtlust (niet duurzaam 
genoeg), waar PvdA De Bilt mordicus tegen is, is nog niet verwerkt in de 
begroting. PvdA De Bilt zal hierover vragen stellen.

De komende 5 jaar wordt er jaarlijks gemiddeld 2 miljoen euro bezuinigd op 
o.a. wegen-, groen- en speeltuinonderhoud. Speelvoorzieningen zijn er in 
onze gemeente te weinig en ze zijn vaak verouderd, groen wordt niet goed 
onderhouden. Waarom bezuinigt het college hier juist op? De Bilt heeft nu al 
minder speelplekken dan andere Utrechtse gemeenten! Ook op onderhoud 
van sportaccommodaties, exploitatie van dorpshuizen (overdragen/
subsidiestop) en op het sociaal domein wordt fors bezuinigd. Het rioolrecht 
wordt verhoogd met BTW, de leges worden verhoogd (ook voor evenementen) 
en subsidies worden niet langer standaard geïndexeerd. 

Wat moet er anders?
Woningbouw wordt wel als ambitie genoemd, maar het aanwijzen van 
locaties hiervoor gebeurt pas in 2020, dat moet echt sneller want in 2026 
moeten er 845 nieuwe woningen in onze gemeente staan. Ook zorg, werk en 
armoedebestrijding moeten nu echt opgepakt worden, deze vraagstukken 
worden nu vooral � nancieel benaderd. PvdA De 
Bilt wil bestaande plannen sneller uitvoeren en 
nieuwe lokale plannen voor zorg en werk snel 
ontwikkelen. 

positie en duurzaamheid. De � nanciële positie 
verbetert inderdaad en in duurzaamheid wordt enorm 

Begroting 2019 geeft nog weinig 
duidelijkheid

De Bilt onderscheidt zich van Utrecht met 
een groen leefklimaat, plek voor recreatie 
in het landschap en onze bossen. Onze 
gemeente heeft een grote variëteit aan 
winkels, maar ook een rijk cultuuraanbod en 
een verscheidenheid aan horecavoorzieningen. 
In Bilthoven Centrum ziet D66 kansen voor een groen 
Vinkenplein met gezellige terrasjes en ruimte voor cultuur.

Aandacht voor cultuur is er in alle kernen. Onze inwoners zetten 
zich vrijwillig in bij de verschillende (culturele) verenigingen die onze 
gemeente rijk is. Daar zijn we niet alleen blij mee, maar ook trots op! 
Bij het woord trots denken we aan Het Lichtruim. De plek waar cultuur, 
ontmoeten, kennis en samenleven samenkomen. Iets wat nog beter tot 
zijn recht zal komen met een � jne horecavoorziening en een centraal 
aanspreekpunt.

De Bilt is een � jne gemeente om in te wonen, maar ligt in de snelst 
groeiende regio van ons land. De woningmarkt staat onder spanning, 
dat zie je aan de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de 
snel stijgende prijzen voor koopwoningen. D66 wil voorkomen dat 
op termijn alleen mensen met hogere inkomens woonruimte in onze 
gemeente kunnen vinden. We zetten ons in om een versnelling te geven 
aan het bouwen van woningen (ook goedkope en middelhoge huur). 
D66 wil gezien het grote aantal senioren in onze gemeente experimenten 
stimuleren die langer zelfstandig wonen van ouderen gemakkelijker 
maken.

In de afgelopen raadsperiode hebben we geïnvesteerd in een nieuw 
zwembad, renovatie van de Vierstee en in het Nieuwe Lyceum. Gezien 
onze hoge schuldenlast, ontwikkelingen in de kosten van de jeugdzorg en 
de wens voor een � nancieel gezonde toekomst is een pas op de plaats nu 
noodzakelijk. Wij willen verder met onze lokale investeringsagenda zodra 
de � nanciële ruimte dat toelaat. Juist blijven investeren en vernieuwen, 
met name in duurzaamheid, rendeert op de lange termijn het best en 
draagt bij aan onze lokale ambities voor een energieneutraal De Bilt in 
2030. 

D66 kiest voor gezonde gemeente� nanciën 
zodat onze ambities betaalbaar zijn voor de 
volgende generatie.
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Verder dan vandaag

20 jaar geleden was de meerderheid 
van de Biltse raad van mening, dat 
De Bilt “vol” was, terwijl slechts 20% 
van ons grondgebied bebouwd is. De 
gevolgen van dat standpunt moeten we 
nu dragen. Er werden nauwelijks nieuwe 
huur- en koophuizen gebouwd. Om niet zelf te 
hoeven  bouwen,  maar toch iets voor de eigen inwoners te doen, 
vormde de gemeente met de stad Utrecht en omliggende gemeenten 
een gemeenschappelijke woonmarkt. Wie niet in De Bilt voor een 
sociale huurwoning terecht kon, moest maar in de 9 (later 15) andere 
gemeenten gaan wonen. Kennelijk werd over het hoofd gezien dat 
inwoners uit die andere gemeenten zich dan ook in De Bilt konden 
vestigen. En omdat De Bilt een heel prettig woonklimaat heeft, werd 
dat ook gedaan. Met als gevolg dat onze eigen inwoners inmiddels 
bijna 11 jaar op een sociale huurwoning in De Bilt moeten wachten. 
Onaanvaardbaar! Er werden ook nauwelijks duurdere huur- en 
koopwoningen gebouwd, waardoor ook daar nu een vreselijk tekort 
aan is. Bestaande koopwoningen zijn langzamerhand onbetaalbaar 
voor starters.

Tevens werd het standpunt ingenomen, dat onze inwoners heel goed 
buiten de provincie (o.a. Flevoland) konden wonen. Men vergat 
gemakshalve maar even, dat je er dan gelijk minstens een achtbaans 
snelweg naar toe moet leggen. Want die mensen moeten wel werken 
en dat is voornamelijk in de Randstad.

Het gebrek aan realistische toekomstvisie en aan bestuurlijke moed 
breekt ons nu op. Wij hebben bij de start van dit college gesteld, dat 
wij dit college voornamelijk zullen afrekenen op het aantal opgeleverde 
woningen in deze collegeperiode. Tot op heden is het oorverdovend stil 
en is men alleen nog maar aan het broeden op plaatsen waar eventueel 
gebouwd kan worden. Men zoekt het vooral binnen de bebouwde 
omgeving, maar als het plannetje van 6 woningen 
in Groenekan maatgevend is voor de moeite die dat 
kost en voor de weerstand van de omwonenden, dan 
staan ons nog roerige jaren te wachten!

Bilts Belang wil zo snel mogelijk aan de slag op 
locaties waar op korte termijn en in hoog tempo 
veel en gevarieerd gebouwd kan worden.
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Is De Bilt vol?

Het is goed wonen en werken in De Bilt. 
Dat wil de ChristenUnie zo houden. 
Ook voor onze kinderen. Dat vraagt 
om een uitgebalanceerd gemeentelijk 
beleid. De ChristenUnie beoordeelt 
daarom de begroting op de speerpunten uit 
ons verkiezingsprogramma. Dit betekent voor de 
ChristenUnie in 2019 onder meer:
•  Financiën lijken op orde, maar wij willen géén bovenmatige 

belastingverhoging.
•  Evaluatie en actualisering van de nota Burgerparticipatie: betrek burgers 

en organisaties tijdig en volledig bij nieuwe ontwikkelingen! Wijk-, 
dorpsraden en bewonersverenigingen dienen (ook � nancieel) goed 
gefaciliteerd te worden. 

•  Actualisatie Inkoopbeleid: betrek plaatselijk bedrijfsleven en ZZP’ers 
goed bij gemeentelijke inkoop en aanbesteding. Beoordeel nieuwe 
mogelijkheden voor social return en duurzaam inkopen. 

•  Een voortvarende bouw van � nancieel aantrekkelijke koop- en 
huurwoningen voor starters en lagere en middeninkomens. De 
starterslening moet dit adequaat blijven ondersteunen. Wij zijn voor een 
leegstandsverordening om de leegstaande kantoren en winkels actief om 
te vormen naar woningen.

•  Binnen het Sociaal Domein moet voldoende budget beschikbaar 
blijven om de bereikbaarheid van ondersteuning en zorg voor de meest 
kwetsbare mensen te garanderen. Dit gaat vooral om ouderenzorg, 
jeugdzorg en terminale zorg.

•  Armoedebestrijding en schuldhulpverlening moeten goed toegankelijk 
zijn, ook voor ZZP’ers. 

•  Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat iedereen meedoet in het 
maatschappelijke leven. Daarom dringen wij aan op een samenhangende 
inclusieagenda om zo echte stappen te zetten naar de inclusieve 
samenleving. De doelgroep moet hier actief bij betrokken worden.

•  Wij staan achter het huidige afvalinzamelingbeleid, maar staan open 
voor verdere technische ontwikkelingen op dit gebied. Omschakeling 
van voor- naar nascheiding behoort daarbij voor de ChristenUnie tot de 
mogelijkheden.

•  Wij werken mee aan een energie-neutrale gemeente in 2030 en willen dat 
hier tijdig goed beleid voor 
wordt ontwikkeld.

De Bilt: Samen waardevol!! 
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De Bilt: een samenleving met
toekomst



Tap
Ons ervaren team staat klaar om samen met u invulling 
te geven aan alle wensen. Ook als het afscheid niet of 
elders verzekerd is. Kijk op dela.nl/bilthoven of 
bel 030 200 45 30. Wij helpen u graag.

‘Het afscheid dat DELA regelde was prachtig.   
 En we waren niet eens verzekerd.’

‘Geregeld naar wens’ door Sanne Jacobs van DELA

14

Hoe werkt het?

1. Bel 0800 - 0200 159 en maak een afspraak tijdens onze actieperiode*. 

2. Lever deze bon in tijdens uw afspraak vóór 15 december.

3. De winnaars ontvangen op 21 december een persoonlijk bericht. 

*1 oktober t/m 14 december 

Naam:

E-mail:

In 2018 nog recht
op vergoeding?

Boek nu uw afspraak en maak kans op  
2 kaarten voor het circus in het  

Koninklijk Theater Carre op 4 januari.

Is uw eigen risico voor dit jaar al volledig verbruikt? En bent u van plan een 

hoorapparaat aan te schaffen? Doe dit dan nog dit kalenderjaar, en maak 

slim gebruik van uw recht op vergoeding. 

 

Energieneutraal wonen?
Eigenlijk niets bijzonders!

Op 3 en 10 november opent een groot aantal 
duurzame huizen de deuren tijdens de
Nationale Duurzame Huizenroute. Ook in
De Bilt en omgeving zijn woningen te
bezoeken. In samenwerking met energie-
coöperatie BENG! stellen Bram en Belinda 
op zaterdagmiddag 3 november hun energie-
neutrale huis open aan de Waterweg 125 A 
in De Bilt van 13.30 tot 16.00 uur. Energie-
ambassadeurs van BENG! zijn aanwezig om 
vragen te beantwoorden over duurzaam
wonen. Meer informatie en inschrijven voor 
bezoek op: www.duurzamehuizenroute.nl/
debilt.

De bouw van de energieneutrale woning was 
vorig jaar bijna niet te missen voor wie door de 
Waterweg reed. Ook via sociale media lieten 
Bram en Belinda van zich horen: ze delen graag 
hun ervaringen. Bram de Deugd: “Ik wil vooral 
dat mensen geïnspireerd raken en dat ze zien dat 
energieneutraal wonen eigenlijk niets bijzonders 
is, behalve dan dat het comfort van de woning 
heel groot is.” Begin dit jaar is de energie-
neutrale woning opgeleverd. Tal van duurzame 

maatregelen zoals optimale isolatie, warmte 
terugwinning en 22 zonnepanelen zorgen ervoor 
dat het huis zijn eigen energieverbruik opwekt. 
Het gezin is tot nu toe erg tevreden.
“Het verbruik van elektriciteit is laag en het 
opwekken van elektriciteit is het afgelopen jaar 
bijzonder goed gegaan. Ook de warm water 
opbrengst via de heatpipes is aanzienlijk.”,
aldus De Deugd. 

Op 3 november is ook de lucht-water warmte-
pomp van dichtbij te bekijken. De Deugd:
“Deze functioneert zonder problemen. De
binnenunit staat in de fi etsenberging aan huis en 
de buitenunit achter in de tuin. We ervaren van 
beide geen geluidsoverlast.”

Bewoner Bram de Deugd en BENG! - Energieambassadeur Frans den Braber
verwelkomen bezoekers op 3 november. Foto: Jenny Senhorst

Informatieavond Warmtepompen
Wilt u weten of een warmtepomp voor uw huis 
geschikt is? Op 8 november is er een infor-
matieavond van BENG! over warmte pompen. 
Deze wordt gehouden op 8 november bij WVT, 
Talinglaan 10 van 19.30 tot 21.00 uur.
Meer informatie en aanmelden:
www.beng2030.nl.
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Klaas en Els van der Valk dragen 
stokje over aan volgende generatie

door Guus Geebel

Klaas van der Valk sr. en zijn vrouw Corry werden op 10 mei 1956 eigenaar
van restaurant De Biltsche Hoek aan de Holle Bilt in De Bilt. Ze gingen er ook wonen

en een jaar later werd hun zoon Klaas jr. geboren. Die nam in 1980 de zaak over.
Klaas trouwde in 1984 met Els en sinds die tijd beheerden ze samen het hotel-café-restaurant. 

Sinds kort is de zaak overgedragen aan Anne van der Valk en haar man Folkert Deenik.
Anne is de dochter van Peter, een broer van Klaas.

Klaas en Els leerden elkaar kennen 
in Van der Valkhotel De Cantharel 
in Apeldoorn, waar Els werkte. Zij 
komt uit Eerbeek en Klaas is gebo-
ren en getogen in De Bilt. ‘Wij zijn 
de tweede generatie en dragen het 
bedrijf na bijna veertig jaar over 
aan de derde generatie. We hebben 
voor heel veel mensen mooie eve-
nementen georganiseerd in allerlei 
soorten en maten, van grote feesten, 
congressen tot droevige gelegenhe-
den zoals een condoleance. We heb-
ben ons werk altijd met veel plezier 
gedaan. Het belangrijkste deel van 
ons leven hebben we hier doorge-
bracht. Het leukste vinden we dat je 
jongeren die nog zo groen als gras 
zijn binnenkrijgt en kunt helpen 
zich te ontwikkelen. Ze leren com-

municeren met gasten, hard werken 
en kunnen zo de toekomst goed aan. 
We hebben studenten gehad die hun 
hele studietijd bij ons gewerkt heb-
ben. Velen hebben nu hoge func-
ties. Koning Willem-Alexander is 
meerdere keren te gast geweest. 
Hij deed hier de jachtcursus, waar 
ik zelf ook aan deelnam. Ik heb dus 
samen met Willem-Alexander in 
De Biltsche Hoek gestudeerd’, zegt 
Klaas lachend. 

Ontwikkelingen
Op de plek van het huidige bedrijf 
stond vroeger een tolhuis waar tol-
geld betaald moest worden voor 
het gebruik van de rijksweg van 
Utrecht naar Zeist en Amersfoort. 
In 1900 werden de rijkstollen opge-

heven en de laatste tolbaas begon er 
een koffie- en bierhuis. Het gebouw 
kreeg in 1908 een verdieping en 
op het terras werden wat speelat-
tributen voor kinderen geplaatst. 
In 1938 kreeg het gebouw het cha-
letachtige uiterlijk en werden en-
kele hotelkamers gebouwd. Nadat 
de familie Van der Valk in 1956 
eigenaar geworden was vond een 
grondige verbouwing plaats. De 
hotelaccommodatie verdween en 
werd woonruimte voor de familie 
van der Valk. In 1986 kwamen de 
hotelkamers weer terug. Klaas en 
Els van der Valk lieten het bedrijf 
uiteindelijk uitgroeien tot wat het 
nu is. Een groot bedrijf met 3 res-
taurants, 15 multifunctionele zalen, 
een gezellige bar, terras, zwembad 
en 102 hotelkamers. 

Sociaal betrokken
Als horecabedrijf heeft De Biltsche 
Hoek vaak de catering gesponsord 
van lokale evenementen. Klaas en 
Els zijn allebei lid van een Rota-
ryclub. In samenwerking met het 
Nationaal Ouderenfonds wordt 
jaarlijks een kerstdiner voor 150 
eenzame ouderen georganiseerd. 
‘We ondersteunen onder meer 
Stichting Hartekind, het Ronald 
McDonald Huis en de Axel Foun-
dation. Aan de Holle Bilt hebben 
we voor het Ronald McDonald-
huis een woning geschikt gemaakt 
waar gezinnen met een ernstig ziek 
kind, dat in het ziekenhuis behan-

De uitnodigende hoofdingang van De Biltsche Hoek op een zonnige 
herfstdag.

Els en Klaas van der Valk deden het werk altijd met veel plezier.

Actie zet je licht aan
De ANWB wil het verkeer veiliger maken en fietsers er aan herinneren 
hun licht aan te zetten. Het idee: een sjabloon met de tekst: ‘zet je licht 
aan’, met een smiley erachter. Met uitwisbaar spuitkrijt kan het op het 
fietspad worden gezet op strategische en drukke punten, waar het onge-
veer twee weken zichtbaar is en daarna verdwijnt. (Hetty Loeb)

Zaterdag 27 oktober heeft de Wijkraad De Leijen in Bilthoven de 
tags geplaatst op locaties, waar veel fietsers langs komen, onder 
goedkeurend oog van de politie. 

Restyle bij Primera 
In aanloop naar de drukke decembermaanden gaat bij de Primera op het Maertensplein in 
Maartensdijk de inrichting nog even volledig op de schop. Maandag 5 november zal er met 
man en macht gewerkt worden aan een metamorfose om dinsdag 6 november weer volledig 

operationeel klaar te staan voor de klanten.

Voor eigenaresse Alie gaat daar-
mee een lang gekoesterde wens in 
vervulling om de winkel logischer 
ingericht te krijgen waarbij ook het 
aanzicht vanaf het plein een meer 
open karakter krijgt. Merkbare gro-
te verandering voor de klanten zal 
dan ook zijn dat de kinderboeken 
verhuizen naar het boeken- en tijd-
schriften’straatje’ rechts achterin 
de zaak. De verlichte wand met ca-
deaukaarten wordt uitgebreid waar-
door er meer ruimte ontstaat voor 
o.a. spel-, shop- en giftcards. Voor-
aan wordt nog een extra verlichte 
unit geplaatst en de kaartmolens 
krijgen een prominente plek naast 
de entree. De schappen die voor de 
grote winkelruit staan worden ver-
wijderd en daarmee komt ook de 
etalage grotendeels te vervallen. 

Ruimte
Door de herinrichting ontstaat er 
ruimte waar de aankomende maan-
den dringend behoefte aan is want 
in aanloop naar december valt 
er behoorlijk wat drukte te ver-

wachten. Vanaf half oktober staat 
PostNL 2 keer per dag op de stoep 
om pakketten op te halen en aan 
te leveren en gaat het aantal toon-
bankhandelingen fors omhoog door 
de extra verkoop van kerstkaar-
ten, decemberzegels, oudejaarslo-
ten, cadeaukaarten en dergelijke. 
Daarnaast wordt er ook veel meer 
ingepakt, óók de kleine surpriseca-
deautjes en is er extra ruimte no-
dig voor de agenda’s en kalenders. 

De kant-en-klare cadeaupakketten 
voor geboorte, huwelijk en verjaar-
dagen kunnen zó mee. ‘Daar hoeft 
soms alleen nog een cadeaukaart 
aan toegevoegd te worden, dat is 
zo gepiept’, vertelt Alie opgewekt. 
Het team zet de schouders de aan-
komende dagen er even fors onder 
zodat dinsdag alles op z’n plek staat 
om de laatste maanden van dit jaar 
iedereen goed van dienst te kunnen 
zijn.

deld wordt en die wat verder weg 
wonen, kunnen verblijven. Het huis 
telt zeven kamers en bewoners kun-
nen daar hun eigen leven leiden. 
Voor kinderen zijn er allerlei spe-
lattributen en er is een dag- en een 
nachtwacht. We hebben altijd veel 
gedaan voor de lokale bevolking, 
maar soms moet je wel keuzes ma-
ken.’ Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (Mvo) spreekt Klaas 
en Els ook erg aan. Jaren geleden 
kreeg  Louis, die het syndroom van 
Down heeft, via Mvo een fulltime 
job bij De Biltsche Hoek. ‘Het 
werd een hele mooie ervaring waar 
we in het bedrijf allemaal van ge-
leerd hebben. Je moet duidelijk zijn 
als je taakopdrachten geeft’, ver-
telt Klaas. ‘Louis deed alles wat je 
vroeg, maar niet wat je niet vroeg. 
Als een manager alleen zei ga die 
zaal maar stofzuigen dan deed hij 
dat, maar het kon zijn dat daarna 
geen tafel en stoel meer op z’n plek 
stond. Als ik Louis nu wel eens te-
genkom zegt hij altijd ‘hé directeur’ 
en Els krijgt een dikke klapzoen.’

Uitbreiding
‘Vorig jaar heeft de gemeenteraad 
ingestemd met de randvoorwoor-
den voor nieuwbouw. We hebben 
een gebouw ontwikkeld dat bin-
nen die randvoorwaarden past. Om 
aan de huidige normen te voldoen 
hebben we ongeveer 50 extra ho-
telkamers nodig en een modern za-
lencomplex. Niet meer zalen, maar 
een betere moderne accommodatie. 

Dat wordt nu helemaal uitgewerkt 
en als we denken dat het uitgevoerd 
kan worden, gaan we de volgende 
fase in’, aldus Klaas van der Valk. 
De bouw wordt zodanig uitgevoerd 
dat het bedrijf open kan blijven. Hij 
hoopt dat de uitbreiding rond 2022 
kan starten.

Dankbaar
‘We willen onze gasten bedanken 
voor het vertrouwen dat ze ons al 
die jaren hebben geschonken’, zeg-
gen Els en Klaas: ‘Wij hebben alle 
vertrouwen in de opvolgers en ho-
pen dat de gasten dat ook hebben 
en komen meebeleven hoe jonge 
mensen weer nieuw elan aan het 
bedrijf geven. We hebben 125 vaste 
medewerkers en werken samen met 
lokale uitzendbureaus. Verder ver-
lenen we medewerking aan allerlei 
soorten van opleidingen en stages. 
Van snuffelstages tot hotelschool-
stages. In al die jaren hebben hier 
heel veel mensen met veel plezier 
gewerkt. Honderden koppels heb-
ben elkaar leren kennen tijdens het 
werk hier. Het bedrijf was onze 
huiskamer en nu moeten we leren 
thuis te leven. Dat betekent toch 
wel een beetje afkicken. We zijn 
helemaal vergroeid met het bedrijf. 
Dit was onze way of life.’ Klaas 
en Els voelen zich altijd een twee-
eenheid. ‘We hadden ieder ons ei-
gen werkgebied en zijn aardig aan 
elkaar gewaagd.’ Op 30 november 
houden ze een afscheidsreceptie 
voor genodigden.

Alie Kuipers: ‘Voel je welkom; de deur gaat altijd open.’
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Alle FairTrade chocolade 
en FairTrade thee

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

2018
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Als uw naaste te maken krijgt met dementie dan is alleen het beste goed genoeg. Wij hebben  
ons de vraag gesteld wat wij zouden willen voor onze vader of moeder met geheugen problemen.
Welke aandacht? Welke verzorging? Hoe zouden zij  moeten gaan wonen? Hoe vaak wil ik op  bezoek?
 
Het antwoord op deze vragen vindt u in onze  Zorgvilla Steinenburgh. Een warm thuis waarin 
 iedereen zijn of haar leven zo goed mogelijk kan voortzetten. Chic, rust en prikkels in balans, 
ruimtelijk, en met alle aandacht die er nodig is. Een plek waar het goed wonen en leven is, samen 
met anderen voor de sociale contacten.

Een villa waar ook partners meer dan welkom zijn om samen te blijven wonen.

Wilt u meer informatie  
of een keer op locatie komen kijken,  

neem dan gerust contact op: 
 

Zorgvilla Steinenburgh
Utrechtseweg 370  

3731 GE De Bilt
M  06 13749232
T  030-2004950

E  info@claris-zorggroep.nl

Persoonlijk en vanuit het hart

‘Welkom thuis’ 

Alternatieve zeiltocht groeide uit
tot een grote sponsoractie

door Rob Klaassen

Jan Stoker is naast z’n lidmaatschap van de Biltse brandweer, z’n hele leven al een fanatiek 
(zee-)zeiler. Hij doet dat al ruim 30 jaar samen met de broers Alwin en Paul Zaal.

Dit voorjaar vatten zij het plan op mee te doen aan de 24-uurs zeilrace op het IJsselmeer
op 24 en 25 augustus. Een wedstrijd, waar ongeveer 400 zeilboten aan

meedoen en die voor elke zeiler een enorme uitdaging is.

Nare familieomstandigheden, 
twee gevallen van kanker in hun 
nabije omgeving, maakten dat 
zij hieraan niet konden deelne-
men. Twee maanden later (19 en 
20 oktober) hebben zij alsnog de 
tocht gedaan. Een zeer bijzondere 
tocht, waarbij zij geld inzamel-
den voor twee doelen: ‘Stichting 
Vaarkracht’ en ‘Stichting Maarten 
Van Der Weijden Foundation’.

Jan Stoker: ‘In maart begonnen 
onze plannen serieus te worden 
om aan de 24-uurs zeilwedstrijd 
op het IJsselmeer deel te gaan ne-
men. We zeilen al zo’n 30 jaar met 
z’n drieën met mijn zeiljacht de 
‘Malle Piet’. De wedstrijd zou dus 
plaatsvinden op 24 en 25 augus-
tus. Weet je wat vooral leuk is aan 
zo’n wedstrijd? Het is de voorbe-
reiding, het er naartoe leven, het 
wedstrijd-klaarmaken van de boot 
en al het gedoe eromheen. 
De voorpret is haast nog leuker 
dan de wedstrijd zelf. We waren 
drukdoende met al die voorberei-
dingen, toen we dit voorjaar wer-
den opgeschrikt door het bericht 
dat een van onze naaste familie-
leden kanker bleek te hebben. Na 
overleg werd besloten dat we toch 

aan de wedstrijd zouden deelne-
men. Helaas werden we begin au-
gustus opnieuw met zo’n naar be-
richt geconfronteerd. Weer bleek 
iemand uit onze directe omgeving 
een ernstige vorm van kanker te 
hebben. We beseften toen dat de 
wedstrijd van 24 en 25 augustus 
het niet zou worden’.

Goede doelen
‘We hadden net alles voor de 
wedstrijd gereed. We hadden ons 
startnummer ’816’ en de boot was 
wedstrijd-klaar. In september be-
sloten we om alsnog deze tocht te 
maken. Wel in een andere vorm. 
We wilden iets gaan doen met alle 
ellende die ons had getroffen. We 
besloten met onze tocht gelden in 
te zamelen en dit over twee orga-
nisaties te verdelen die zich met 
kanker bezighouden. 

Dit betreft ‘Stichting Vaarkracht’. 
Deze stichting heeft als motto 
‘even een moment geen kanker-
patiënt’. Deze stichting organi-
seert dat kankerpatiënten en hun 
begeleiders een dag kunnen va-
ren. Vrijwilligers melden zich 
hiervoor aan. Deze zeiltochten 
zijn een groot succes, zowel voor 

de schippers als voor hun patiën-
ten. Daarnaast ‘Stichting Maarten 
van der Weijden Foundation’. Een 
stichting die zich bezighoudt met 
het onderzoek naar kanker. Wat 
wij daarbij in gedachten hadden 
was om 50 vrienden en beken-
den te benaderen, die ons zouden 
sponsoren voor € 0,05 per zeemijl. 
We hoopten op die manier zo’n 
€ 400,00 bij elkaar te sprokkelen; 
€ 200,00 voor elke stichting’.

Brandweer
‘Op 22 september hadden we een 
korpsavond van de brandweer De 
Bilt in Maartensdijk. Ook burge-
meester Sjoerd Potters was daar-
bij aanwezig. Tijdens deze bijeen-
komst gaf de burgemeester mij 
het woord om ons sponsorproject 
toe te lichten. Het enthousiasme 
dat ik toen meemaakte heeft mij 
met stomheid geslagen. 

De 111 en 112 van Brandweer 
Bilthoven hadden voor de korps-
avond een donatie-pot gemaakt. 
Een brandblusser met een zeil 
erop werd uiteindelijk het sym-
bool van de actie en heeft in 
menig winkel in de etalage ge-
staan. De actie werd door de ha-

venmeester van Urk enthousiast 
opgepakt en hij startte een eigen 
sponsoractie waarna de havenste-
den Medenblik, Lelystad, Mak-
kum, Volendam en Enkhuizen 
zich aansloten. Gelukkig werd de 
organisatie door ‘Stichting Vaar-
kracht‘ van ons overgenomen, zo-
dat wij ons konden blijven richten 
op het zeilen zelf. Het was echt 
ongeloofl ijk wat er allemaal van 
de grond kwam’.

De 24-uurstocht
‘Op vrijdagavond 19 oktober 
gingen we in de haven van Urk 
van start. En wat voor een start. 
Brandweer Bilthoven deed de 
Malle Piet uitgeleide met water-
bogen vanaf de kade. Schepen 
van KNRM (Koninklijke Neder-
landse Redding Maatschappij) 
Urk begeleidden ons met een zo-
genoemd ‘First Mile Salute’ met 
noodsignalen. Zaterdag was de 
fi nish in Medenblik. Wat er daar 
gebeurde was echt om nooit te 

vergeten. Met noodsignalen onder 
stralen van Brandweer Medenblik 
en Brandweer Bilthoven werden 
we onder applaus vanaf de kade 
binnengehaald. Echt fantastisch. 
Ik ben nog steeds beduusd van 
wat er allemaal in zo’n korte tijd 
teweeg is gebracht. Een punt viel 
wat tegen. We hadden gehoopt 
150 zeemijl af te leggen. Doordat 
we tot 3 uur ’s nachts vrijwel geen 
wind hadden zijn dat er helaas 
105 geworden. Het is de natuur, 
die laat zich, zelfs door een spon-
soractie, niet dwingen’.

Opbrengst
‘Als je bedenkt, dat we oorspron-
kelijk uit gingen van € 400,00 
totaal zijn wij dit weekend uitge-
komen op een bedrag maar liefst 
€ 7.000,00. Echt ongeloofl ijk. We 
zijn iedereen dankbaar die ons zo 
goed met deze actie hebben ge-
holpen. Het is iets wat je nooit 
meer zal vergeten. Ongeloofl ijk 
dit te hebben meegemaakt’.

Jan Stoker met z’n symbool van de actie: ‘Een brandblusser met een zeil 
waarop de doelen staan vermeld’.



Heb jij tijd en zin om vrijwilliger 
op Sypesteyn te worden? 

Wij hebben groeiplannen en kunnen daarbij je hulp goed
gebruiken. Op dit moment zijn wij op zoek naar vrijwilligers

• PR en Communicatie
• Projectleider Evenementen
• Coördinator vrijwilligers
• Coördinator rondleiders
• Rondleider kasteel/tuin
• Medewerker Museumwinkel
• Medewerker Trouwteam
• Assistent Hovenier
• Medewerker secretariaat
• Medewerker Faciliteiten/ Gebouwbeheerder
• Elektricien

Voor meer informatie over de profi elen van de openstaande
vacatures kijk op: www.sypesteyn.nl/organisatie/vrijwilligers

Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht, draait hoofdzakelijk op 
enthousiaste vrijwilligers. Momenteel telt onze organisatie
80 mensen. Naast de vaste opstelling van porselein, schilderijen, 
wapens en meer zijn er wisselende tentoonstellingen.
Ook de fraaie historische tuin met veel unieke bomen en struiken 
s een bezoek meer dan waard. Jaarlijks worden diverse events
georganiseerd zoals een Kasteelfair, Dag van het Kasteel e.d.
Sypesteyn is een druk bezochte trouwlocatie en er is een restaurant.

Zin om bij ons aan de slag te gaan?
Bel dan naar 035-5823208 of mail naar info@sypesteyn.nl 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 150

1231 LC Loosdrecht

NAAM VAN DE WINKEL
STRAAT • PLAATS 
TELEFOON • WEBSITE

GENIET VAN ONZE NAJAARSACTIES

ELEKTRISCHE
BLADBLAZER 
BGE 71

BENZINE-
BLADZUIGER 
SH 56

€ 99*
ipv € 120 

€ 299
ipv € 369  

BENZINE-
BLADBLAZER 
BR 350 

€ 499
ipv € 609  

De acties zijn geldig tot 20/12/2017. * Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen.

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK 
0346-212602 • 06-83441153 • WWW.LMBVANGINKEL.NL

De acties zijn geldig tot 20/12/2018.

service voor ondernemers

Ondernemen moet wel leuk blijven...

Kon. Wilhelminaweg 46

3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204

info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • Primera Maartensdijk 
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 Kijk voor meer info op

www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Verras de Mantelzorger
Zat. 10 november is het de Dag van de
Mantelzorg. Op deze dag willen wij de
mantelzorgers van gemeente De Bilt graag
verwelkomen vanaf 10.00 uur in Huize 
Gaudeamus. In dit huis met rijke muzikale 
geschiedenis bieden wij een programma aan 
met aansluitend een lunch. Er zijn maximaal
55 plaatsen. Aanmelden:
mantelzorg@mensdebilt.nl.

Markt Samen Leuke Dingen Doen
Vrijdag 23 november van 13.30-15.30 uur is er 
weer een Samen Leuke Dingen Doen Markt in 
Servicecentrum De Bilt. Loop eens binnen of 
kom langs met iemand die het lastig vindt om 
de eerste stap tot contact alleen te zetten.
In de centrale hal hangt ook het Bord Samen 
Leuke Dingen Doen waarop allerlei oproepen 
hangen van mensen die iemand zoeken
om iets leuks mee te gaan doen.

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161
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ELECTROWORLD.NL
Hessenweg 194 D-E, 3731 JN, De Bilt 
030-2074204

WETERINGS

Feestelijke openings  –
aanbiedingen

Bij elke besteding van 250,-

KOM LANGS

SAMSUNG
UHD TV
UE40NU7190

SAMSUNG
A

ENERGIE

549,- 

499,-

50,-
KORTING

DELONGHI
ESPRESSO VOLAUTOMAAT
ECAM 353.75.B

279,- 

269,-

10,-
KORTING

SENNHEISER
DRAADLOZE HOOFDTELEFOON
RS 118

 69,- 

59,95

9,05

KORTING

A+++

ENERGIE

SAMSUNG
KOEL/VRIES COMBINATIE
RB37J501MSL/EF

749,- 

699,-

50,-
KORTING

SAMSUNG
TABLET
GALAXY TAB A 10.5 WIFI 
32GB EBONY BLACK

199,- 

189,-

10,-
KORTING

VERNIEU
WD

UE40NU7190

Bollen en mollen
De herfst lijkt maar geen echte herfst te willen worden. Met temperaturen passend bij een 
Hollandse zomer én de voortdurende droogte, had ik tot op heden nog maar weinig zin om

met bloembollen aan de gang te gaan. Toch, wie nu niet plant, heeft in het vroege voorjaar geen 
lente te vieren en dus aan de gang met die hap! Privé ben ik diverse potten en kuipen aan het 

voorbereiden. Met tulpen, sneeuwklokjes en krokussen. In het vroege voorjaar kan
ik dan her en der kleur toevoegen in een ongetwijfeld nog sombere tuin.

Op het werk gaan er dit najaar een kleine 100.000 
bolletjes, verspreid over acht landgoederen en bui-
tenplaatsen, de grond in. Zo krijgt Beerschoten ex-
tra kleur door paarse wilde hyacinten, blauwe grote 
sneeuwroem en licht- en donkerroze cyclamen. Op 
landgoed Oostbroek, bekend om z’n vele sneeuwklok-
jes, zullen botanische tulpjes dit voorjaar de tuinmuur 
een bonte aanblik geven. Terwijl de majestueuze zo-
merklok, de grote zus van het sneeuwklokje, de sloot-
kanten een maagdelijk wit uiterlijk bezorgen. Dit gaat 
natuurlijk niet allemaal vanzelf. Met de hulp van vele 
vrijwilligers worden de bolletjes gepoot. Tijdens de 
natuurwerkdag op zaterdag 3 november gaat een horde 
vrijwilligers de bolletjes op Oostbroek toevertrouwen 
aan de aarde. Dit is tegelijk het hoogtepunt van de bol-
lencampagne alsook de afsluiting van het bollenplant 
seizoen. Natuurlijk kunt u gerust zelf nog wat bolletjes 
planten in uw tuin maar het hoogseizoen is voor de 

meeste bolletjes dan wel voorbij. Euh Joris, wat heb-
ben die mollen uit de titel te maken met bollen? O ja... 
Als de herfst begint is het u misschien opgevallen dat 
er steeds meer molshopen verschijnen in de graslan-
den en op de gazons. Dit komt omdat de mollen zich 
langzaam meer naar het aardoppervlak begeven. In de 
droge zomer vertrekken immers alle regenwormen, het 
hoofdvoedsel van de mol, naar diepere grondlagen en 
de mol reist met ze mee. In de herfst gebeurt precies 
het omgekeerde. Sommige mensen vinden die mols-
hopen verschrikkelijk en gaan op barbaarse wijze met 
klemmen of vergassing deze nuttige diertjes te lijf. Ik 
doe hier niet aan mee. De grond van de molshopen 
meng ik met bladcompost en zo stel ik mijn eigen pot-
grond samen. Hier gedijen mijn bloembolletjes prima 
op. Overigens heeft het weinig zin om de mollen zo te 
vervolgen. Zodra je één mol hebt weggevangen neemt 
al snel een andere zijn of haar plaats weer in. Vech-
ten tegen de bierkaai dus. Is er dan helemaal geen op-
lossing? Jazeker: er komt redding uit de bollen hoek. 
Plant en masse keizerskronen - Fritillaria imperialis 
aan. Ze zijn er in verschillende kleuren maar de oranje 
vind ik persoonlijk het mooist. Bijna een beetje kitsch 
die oranje kroon op een meter hoge stengel. Het grote 
voordeel, de geur van de bol kunnen mollen niet ver-
dragen en met een beetje mazzel vertrekt dit grond-
diertje naar de buren. Lukt dit niet helemaal? Leer le-
ven met een molshoop, het is immers maar tijdelijk en 
geniet van de keizerlijke plant!

Fijne herfst,
Joris Hellevoort
boswachter Utrechts Landschap

Tijdens de natuurwerkdag op zaterdag 3 november 
gaan vrijwilligers bolletjes toevertrouwen aan de 
aarde.

Wandelexcursie
 
Utrechts Landschap organiseert op zondag 4 november een wandelex-
cursie over Landgoed Houdringe. Houdringe bestaat voornamelijk uit 
bos en open grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een door-
snede van meer dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 jaar oud. 
Huize Houdringe is in 1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels 
in de Engelse landschapstijl en deels in de Franse barokstijl aangelegd.

De start is om 14.00 uur vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de 
Holle Bilt 6 te De Bilt voorbij de parkeerplaats van de Biltsche Hoek 
linksaf. De wandeling duurt anderhalf tot twee uur. Vooraf aanmelden 
is gewenst i.v.m. het maximaal aantal deelnemers en kan op de website 
van Utrechts Landschap bij ‘activiteiten’. Deelname is gratis.

Zondag 4 november wordt een wandeltocht over Houdringe 
georganiseerd.
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Geldig van woensdag 25 t/m dinsdag 31 juli 2018

NU

Kijk voor actuele openingstijden
op hoogvliet.com/openingstijden

Zet- en drukfouten voorbehouden

Bewezen de
goedkoopste!

WEEKENDDEAL
ZA ZOVR 2, 3 & 4 november

Deze aanbieding is geldig van vrijdag 2 t/m zondag 4 november 2018

Coca-Cola
of Fanta

2 pakken met 
6 blikjes van 0.33 liter

Van 7.08 - 8.18

4.99
2 PAKKEN

 

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 31 oktober t/m dinsdag 6 november 2018

Riblappen
 Van 8.40

Senseo
koffi epads

2 zakken met 48 stuks 
 Van 9.84 - 11.26

6.99
2 ZAKKEN

5.99
800 GRAM

Per kilo
7.49

Stil de tijd in
Theater Het Lichtruim

Op vrijdag 9 november om 20:00 uur speelt Nanette Edens de muzikale 
voorstelling Stil de Tijd in Theater Het Lichtruim. Stil de tijd is een 
-filosofisch- moment voor jezelf in deze drukke tijden. Een andere weg 
in te kunnen slaan en ons opgejaagde leven, met burnouts en ratraces 
achter ons laten. Kairos, god van het onbewaakte ogenblik, zou ons 
hiervoor maar wat graag bij de hand nemen. Ons laten genieten van 
momenten van bevlogenheid, aandacht, inzicht en schoonheid.  Dat 
waar het echt om draait in het leven.Stil de tijd is een poëtische en 
muzikale voorstelling waarin actrice Nanette Edens tijdens het spelen 
voortdurend dat moment probeert te bereiken waarin ze loskomt van de 
tijd. Opgejaagd door de angst haar bestaansrecht kwijt te raken werkt ze 
zichzelf over de kop. Ze besluit een voorstelling te maken over Kairos. 
Of is het toch Kairos die de actrice gebruikt om zijn verhaal te delen…? 

Stil de tijd werd geschreven door Peter De Graef en Jibbe Willems, 
die beiden hun licht laten schijnen op dit fenomeen. Colombina-win-
nares Nanette Edens speelt en gaat de dialoog aan met de live-muziek, 
gecomponeerd door Helge Slikker en uitgevoerd door Jet Stevens en 
Tessa Zoutendijk. In een decor van wereldvermaard designer Maarten 
Baas. Info & tickets: www.theaterhetlichtruim.nl 

Nanette Edens over 
de relativiteit van de 
dwingende wijzers van 
de klok. 
(foto Phile Deprez)

Internationale pianoserie 
Op zondag 4 november om 15.00 uur is er in Het Lichtruim aan het 
Planetenplein in Bilthoven een pianoconcert op ‘concertgebouwniveau’ 
van pianist Dinara Klinton. Dit betreft het tweede concert in een in-
ternationale pianoserie, die 
steevast plaatsvindt op de 
eerste zondag van de maand 
in Theater Het Lichtruim. 
De entree tot 18 jaar is gra-
tis. Voor info en kaarten: 
www.theaterhetlichtruim.nl.

Dinara Klinton speelt in
Het Lichtruim.

(foto Benjamin Ealovega)

Cheque voor Stichting 
Wensambulance

Op 21 oktober organiseerde de Biltse Motorrijders Vereniging hun 
jaarlijkse goede doelenrit: Ditmaal voor de Stichting Wensambulance 
Utrecht. Voorafgaande aan de rit vertelde een vrijwilliger over het doel 
van de stichting. Na afloop kon er een cheque van 500 euro worden 
overhandigd.

Lezersactie
Voor de lezers van De 
Vierklank is een aan-

tal kaarten beschik-
baar. Wilt u hiervoor 

in aanmerking komen 
stuur dan een mail 

naar info@vierklank.
nl met in het onder-
werp Stil de tijd. De 

kaarten worden onder 
de inzenders verloot.
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Jota bij RCG groot succes
door Henk van de Bunt

Afgelopen weken vond bij Scouting Rover Crofts Groep uit Bilthoven voor de 61e keer de
Jota (Jamboree on the Air) plaats. Het evenement begon in het weekend van 12 oktober met

het bouwen van een grote zendtoren van hout en touw, waarna in het daarop volgende
weekend van 19 oktober verschillende activiteiten plaatsvonden.

Op zaterdag 27 oktober werd de toren weer afgebroken.

Stefan van der Grift van de Rover 
Crofts Groep vertelt: ‘De JotA eve-
nementen begonnen in het eerste 
weekend met het bouwen van een 
grote houten zendtoren. De toren is 
volledig in elkaar gezet door hou-
ten balken met touw aan elkaar te 
knopen. Dit jaar kwam het platform 
op 25 meter hoog en werd de anten-
nemast daar doordeweeks nog 12 
meter bovenuit gehesen. 

Op vrijdag 19 oktober begon het 
weekend echt met het luisteren naar 
de landelijke opening via de radio-
zendapparatuur. Daarnaast werd er 
nog een spel georganiseerd voor 
scouts van 15-18 jaar uit de regio’.

Jota-spel 
‘Zaterdag 20 oktober was er een 
spel voor welpen en verkenners 
(7 tot 15 jaar) van verschillende 
groepen uit de regio. Voordat het 
spel begon werden alle leden ver-
rast door een bezoek van burger-
meester Sjoerd Potters die samen 
met twee jeugdleden de vlag in de 
toren hees. Tijdens het spel hadden 
de jeugdleden de mogelijkheid om 
met hulp van zendamateurs contact 
te leggen met andere scoutinggroe-
pen over de hele wereld. Dit jaar 
is er zelfs contact geweest met een 
groep uit Chili. Toen het spel was 
afgelopen en alle 170 jeugdleden 
weer naar huis waren gegaan, was 

het tijd voor de jaarlijkse barbecue 
met uitzicht op de verlichte toren. 
Op zondag 21 oktober was er voor 
de jeugdleden van de Rover Crofts 
Groep de mogelijkheid om onder 
begeleiding de toren te beklimmen. 
Vanaf het platform in de toren was 
er een mooi uitzicht op de verschil-
lende plaatsen in de omgeving’.

Hoger
Zaterdag 27 oktober kwam er een 
einde aan de JotA van 2018; de to-
ren werd afgebroken en er werd al 
weer begonnen met de organisatie 
van de JotA 2019. Dat jaar wil de 
Rover Crofts Groep een nog hogere 
toren bouwen.

Burgemeester Sjoerd Potters helpt bij het hijsen van de vlag.

Gamemiddag in
Hollandsche Rading

In het kader van het schoolproject Blink (‘Belangeloze leerlinginzet naar keuze’)
organiseerden Mats Krook en Max van der Wel begin december 2017

een gamemiddag voor jongeren uit Hollandsche Rading.

Wegens groot succes vorig jaar 
hebben Mats en Max aangegeven 
voor dit BLINK-project nogmaals 
een game-party te houden. Zon-
dag 11 november vanaf 13.30 uur 
tot 17.00 uur zijn jongeren uit Hol-
landsche Rading in de leeftijd van 
9 tot 15 jaar van harte welkom om 
te gamen in het dorpshuis Holland-
sche Rading. Er wordt deze middag 
Fortnite gespeeld. Neem je laptop 
mee; geen laptop is geen probleem 
er zijn tablets beschikbaar. Deel-
name is gratis. Voor een hapje en 
drankje wordt gezorgd. 

Aanmelden kan via
www.gameparty.maxvanderwel.nl

Mats Krook en Max van der 
Wel organiseerden al eerder een 

gamemiddag.

Kyle meet zich 
opnieuw bij de profs

De Maartensdijkse veldrijder Kyle Agterberg maakte bij de Cross 
in het Belgische Neerpelt opnieuw een goede start. Hij kon de eerste 
twee rondes goed volgen en bleef bij de eerste vijftien van de koers. 

Het was een lang lint van renners 
met hier en daar een valpartijtje, 
maar Kyle bleef deze cross fout-
loos. Kyle moest na 3 rondes de 
kop met de profs laten gaan; het 
tempo was voor hem iets te hoog, 
maar dat was geen schande. Hij 
eindigde de cross op een verdien-
stelijke 14de plaats - en opge-
schoond naar de beloften - als 2de. 

Op 2, 3 en 4 november vindt het 
EK Veldrijden in het Autotron 
van Rosmalen (’s-Hertogenbosch) 
plaats, waarbij een internationaal 
Europees toprennersveld verwacht 
wordt. Nederland start bij de belof-
ten op 4 november om 12.00 uur.

Kyle hoopt geselecteerd te 
worden voor de Europese 

kampioenschappen in Rosmalen. 

Lampionnenoptocht 
Ook dit jaar organiseert de Sint Maartenkerk weer de traditionele lam-
pionnenoptocht door Maartensdijk. Op zaterdag 10 november kunnen 
de kinderen zich verzamelen bij de Ontmoetingskerk aan de Juliana-
laan. Van daaruit start om 19.00 uur de optocht naar de Sint Maartens-
kerk aan de Nachtegaallaan. 

Uiteraard gaat Sint Maarten te paard weer voorop en zorgt muziekver-
eniging Vriendenkring uit Westbroek voor de muzikale begeleiding. In 
de Sint Maartenskerk worden samen de bekende Sint Maartenliedjes 
gezongen en komt Sint Maarten zelf ook nog even langs. Daarna is er 
chocolademelk, limonade en speculaas. Rond 19.45 uur zijn de activi-
teiten in de Sint Maartenskerk afgelopen. Dan kunnen de kinderen het 
dorp door om aan te bellen bij de huizen, liedjes te zingen en snoep te 
verzamelen.  (Martine Sloezerwij)

Danssalon in H.F. Witte
‘Elke dag geeft een kans om in te ademen, je schoenen uit 
te schoppen en… te dansen,’ zei Oprah Winfrey ooit, en 

hoewel de Amerikaanse presentatrice allerminst bekend staat 
om haar universele waarheden, gold dit motto afgelopen 

zaterdagavond zeker wel in het H. F. Wittecentrum. 

Een bonte verzameling dansfanaten stortte zich gepassioneerd op de 
Rumba, de Engelse wals, Latin American, Ballroom, Samba, Sint Ber-
nardwals, Valeta en hoe al die schitterende danstradities uit vervlogen 
tijden ook mogen heten.

Weinigen weten dat deze traditie in ons eigen De Bilt al 26 jaar in stand 
wordt gehouden door Maya Weijen, die uit pure liefde voor de ‘klas-
sieke’ danskunst elke 4e zaterdagavond van de maand Danssalon De 
Bilt organiseert, waar dansliefhebbers uit het hele land hun hart kunnen 
ophalen en hun gevoel de vrije loop laten. ‘Disco, daar doen we hier 
niet aan’, aldus een van de aanwezigen, en gelijk had ze: de prachtige 
dansen van weleer waren een genot om te aanschouwen.
 (Peter Schlamilch) 

Elke 4e zaterdagavond is er Danssalon in De Bilt.



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

Nails Boutique Daphne Maartensdijk
Bel naar 06-11138513 of kijk op facebook
@nailsboutiquedaphne

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

Jezus zegt: Dit nu is het Eeuwig Leven, dat zij U kennen, 
de enige waarachtige God en Jezus Christus, Die U gezonden 
hebt! Evangelische Gemeenschap, zondag 10 uur,
De Koperwiek, Bilthoven

Sint en Piet bij jou aan huis? Wij zijn van alle markten 
thuis! Wij verzorgen op 2 en 5 december in de regio uw
sinterklaasfeest thuis! www.brandweerorkest.com

Cursussen/ trainingen 
Gratis informatieavond over wandelcoaching.
Ben je nieuwsgierig naar wat wandelcoaching inhoudt?
Ik vertel je er meer over. Daarnaast licht ik een tipje van 
de sluier op over workshops die ik geef. De informatie-
avond is op dinsdag 6 nov. van 20.00 tot 21.00u. Locatie: 
Waterhoenlaan 12, Bilthoven. Graag vooraf aanmelden via 
06-40634625 of via info@coachinglh.nl. Zie ook mijn web-
site: www.coachinglh.nl Lucia Hieltjes Coaching en Training

Keramische lessen. Midden oktober startte Philipp van der 
Zeeuw Philipp - maker van het kunstwerk ‘De vier eenheden’ 
bij De Vierstee in Maartensdijk - met keramische lessen in 
Maartensdijk. Hij wil graag zijn 40 jarige ervaring inzetten 
om anderen de technieken van het vak te leren. De 10 lessen 
zijn op dinsdag- of donderdagavond van 19.30 tot 21.45 uur. 
Aanmelden kan telefonisch via nummer 0346 214161 t.n.v. 
Servicecentrum Maartensdijk

Nu ook iedere dinsdagavond yoga in Hollandsche Rading
Vanaf 1 oktober kun je nu, behalve op maandagavond van 
19.30 - 20.30 ook op dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur 
in het Dorpshuis in Hollandsche Rading een yogasessie vol-
gen. De sessies worden gegeven door ervaren yogadocente 
Mirjam de Boer. Meer info: www.soepelengezond.nl Tel.06-
57314774

Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ont-
spannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en 
volwassenen. Als vervolg mogelijk : 4 weken opstap cursus 
met instrument. De cello heeft een mooie warme zangerige 
klank en is een liedjes / melodie instrument. Frank Linschoten 
cello docent. Voor info/afspraak: cellolesfranklinschoten@
hotmail.com, kunstenhuis.nl/cello

Nootjes
 De Vierklank 22 31 oktober 2018

Te koop aangeboden
Fietskar voor 2 kinderen. 
€50,-. Tel: 030-2205750

9 boeken Marga Minco waar-
onder twee kleine o.a. De 
glazen brug, Een leeg huis, 
Maart. Alle boeken samen 
€4,-.Tel: 06-14040516

4 langspeelplaten van Ivan 
Rebroff. Samen €1,- Tel: 
06-14040516

6 theeglazen; 3 bol en 3 
gekleurd. Samen €1,- Tel: 
06-14040516

Elektrische broekenpers bijna 
niet gebruikt merk Corby, 250 
watt €49,- Tel. 035-5771587

Imperial voor o.a. Renault 
Kangoo. RVS. Langsdragers 
1700x40x20mm; dwarsdra-
gers 1200x25x25mm incl. 
bevestigingstoebehoren €50,- 
030-2288994

Toshiba laptop 17 inch, gefor-
matteerd, losse accu ong. 6 
jaar oud €49,- incl. 2 micro-
foons. Tel. 030-2258916

Handgesmede grote vuurkorf 
op poten en met as opvang. 
Goede kwaliteit €20,-Tel.035-
6015185

Nieuw Heren jack (te klein 
gekocht) donker antraciet van 
het merk Bartlett maat XL 
€30,- Tel.0346-213501

Ovale bl eikensalontafel. 
Lengte 130cm, breedte 84cm, 
hoogte 46cm. i.g.st. €17,50. 
Tel. 06-29506849

7 rode bloempotten €5,- Tel. 
06-30250180

Dames colbertje merk 
Dreamstar. Maat 44 1x gedra-
gen. €25. Tel:06-29506849

Aluminium spiegel 70x70 
cm. €15. Tel.06-29506849

Voetbaltas van FC Utrecht. 
Is weinig gebruikt. €12,50. 
Tel.0346-243758

Boek het creative papier 
maché €5,- Tel.0346-243758

Boek sport auto’s encyclo-
pedie. 1945-1975 €7,50. 
Tel.0346-243758

Party koelhoudbox. Met 3 koel 
elementen. Curver. Nieuw nog 
in de verpakking. €3,- Tel 030-
2290923

Technica in-line skeelers. 
Zgn. Maat 44-44,5. Model 
mustang met knie en elle 
boog beschermers €15,- Tel. 
030-2290923

Taupe suède laarzen. Zgn. 
Maat 7 (41) Bont voering. 
€10,- Tel.030-2290923

Veiligheidsschoen laag zwart, 
antislip, stalen neus, hand-
gemaakt. Nieuw veterschoen. 
€15,-. Maat 9. Tel.030-
2290923

Fietsendrager voor 2 fietsen. 
€10,-. Tel 06-27118877

Paar sneakers nieuw, nog in 
doos. Te klein gekocht. Maat 
40 €14,- Tel. 030-2290923

Nieuwe rollator €25,-.Tel.06-
27118877

Activiteiten
Zondag 4 november 2018 in 
Cafe Bu!ten Hessenweg 174 
De Bilt vindt voor de 13de 
keer Kleintje CARNAVAL 
plaats, toegang is geheel gra-
tis zaal open 12.30 uur

ATV Het Kloosterpark
Er zijn nu TUINEN vrij voor 
het kweken en oogsten van 
uw groente en fruit.
atvhetkloosterpark@hotmail.
com

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

PARKEERBEGELEIDERS 
gezocht voor een top eve-
nementlocatie in deze regio. 
Je bent een gastheer en op 
afroep beschikbaar. Interesse? 
Bel even met 088-278 7777 
www.brussaard.nl

Per direct hulp gezocht 1x 
per week 3 uur voor huis-
houdelijk werk te Groenekan. 
Tel.06-39787011

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis. Tel. 0634892915

De Groene TUINMAN, voor 
alle snoeiwerk en beplan-
ting, natuur- en milieuvrien-
delijk, €32,50 p/u incl. btw, 
06 53760310, degroenetuin-
man@xs4all.nl

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) 

Kook-bak boeken voor €5,-. 
Tel. 06-30250180

Bij wie mag ik mijn 
MOTOR stallen deze win-
ter? Omgeving Planetenbaan/
Melkweg Bilthoven. 
Uiteraard tegen vergoeding. 
Tel. 06-11197215

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  .....................................................
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Westbroek Ontmoet

Al vanaf 1980 houdt de firma Veldhuizen Wagen-
bouw zich bezig met transportmogelijkheden over 
de weg. Zij bouwen aanhangwagens, opleggers en 
bijzondere voertuigen. Dorpsgenoot Martin Wes-
teneng werkt voor Veldhuizen in Groenekan. Voor 
Westbroek Ontmoet wil hij toelichten hoe creatief 
toepassen van de regels nieuwe wegen opent op 
dinsdag 6 november van 14.30 tot 16.30 uur in 
Het Dorpshuis van Westbroek. De kosten zijn 3,50 
euro, inclusief koffie of thee. Ook wanneer u niet 
in Westbroek woont, bent u meer dan welkom. 
Vervoersvragen worden beantwoord door de fami-
lie Kalisvaart, tel: 0346 281181.
(Karien Scholten)

Opheffingsuitverkoop Boekentafel

Jarenlang kende Westbroek de boekentafel; een 
initiatief vanuit de Hervormde kerk, gericht op 
christelijke lectuur. Deze is gestopt. De voorraad 
gaat nu met hoge kortingen weg. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan restauratiewerk van de 
monumentale Hervormde Kerk. Er zijn nog veel 
mooie boeken, romans en kinderboeken beschik-
baar. Verder Bijbels in verschillende vertalingen 
en kaarten met en zonder gelegenheidsteksten. De 
verkoop vindt plaats op woensdag 7 november van 
14.00 tot 16.00 uur en van 20.30 tot 21.30 uur in 
gebouw Rehoboth, achter de Hervormde kerk in 
Westbroek.

Bridgedrive

Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven 
organiseert op woensdag 7 novem-
ber weer de jaarlijkse bridge-
drive. De opbrengst gaat in zijn 
geheel naar AfriPads in Oeganda. 
De bridgedrive vindt plaats in de 
Woudkapel, Beethovenlaan 21 
in Bilthoven van 13.30 tot 17.00 
uur. Aanmelden kan via marianne.
evers@planet.nl

Lezing Terug in de tijd 

Op donderdag 8 november geeft 
Annegreet van Bergen haar publiek 
een blik in het verleden tijdens een 
lezing om 20.00 uur bij de Biltho-
vense Boekhandel, Julianalaan 1. In 
‘Het goede leven’ pakt Annegreet 
van Bergen de draad op van haar 
bestseller ‘Gouden jaren’. Van Ber-
gen laat met nieuwe observaties en 
anekdotes zien hoe de sterke naoor-
logse groei het leven in Nederland 
onherkenbaar heeft veranderd. De 
tijd is voorbij dat verloofde stellen 
jaren moesten sparen voor hun uit-
zet of dat mensen maanden op een 
telefoonaansluiting moesten wach-
ten. Welke vrouw wordt nu nog 
ontslagen als ze gaat trouwen? En 
wie biedt zijn gasten nog een roker-
tje aan? Een bezoek aan de lezing 
van Annegreet van Bergen is de 

moeite waard. Vooraf aanmelden 
kan via info@bilthovenseboekhan-
del.nl of tel. 030 2281014.

PraatLokaal Autisme 
 
Op donderdag 8 november orga-
niseren Ouders en Ouders Lokaal 
De Bilt het PraatLokaal Autisme: 
een plek voor vaders en moeders 
van kinderen met (vermoeden van) 
autisme om met elkaar ervaringen 
uit te wisselen. Bij WVT, Talinglaan 
10 te Bilthoven. Aanvang 20.00 
uur. Voor meer informatie en aan-
melden: debilt@ouderslokaal.nl of 
tel. 06 10941892. 

Samen bandenplakken

Het RepairLokaal staat deze keer 
in het teken van banden plakken. 
Ga langs met je fiets met lekke 
band en kind en ga samen aan de 
slag. Heb je geen fiets met een 
lekke band, maar toch behoefte aan 
deze cursus voor je kind? In het 
lokaal zijn lekke banden, plakse-
tjes en wellicht een oude fiets met 
platte banden. Zaterdag 10 novem-
ber tussen 12.00 en 15.00 uur bij 
WVT (Talinglaan 10 te Bilthoven) 
en volg de bordjes. Een leerzame 
ervaring voor ouder en kind. Ben 
je geïnteresseerd? Laat het weten 
via debilt@ouderslokaal.nl of tel. 
06 10941892.
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Nova biedt te weinig weerstand
Afgelopen zaterdag speelde Nova haar laatste thuiswedstrijd. Na een week met zware 

trainingen was het team klaargestoomd voor deze wedstrijd. 

Deze wedstrijd wilde de aanval 
van Nova niet op gang komen en 
werd er verdedigend te weinig druk 
gelegd op de scorende heren van 
Refleks. Al snel stond de ploeg uit 
Bilthoven achter met een stand van 
2-7 en kon de wedstrijd niet meer 
ombuigen. De wedstrijd werd afge-
floten met een 13-18 eindstand.

In de eerste fase van de wedstrijd 
gingen beide teams gelijk op. Nova 
liet daarna de druk in de verdedi-
ging even gaan en daardoor kon 
Refleks snel achter elkaar scoren. 
Nova keek toe en kon geen grip 
krijgen op de tegenstander. Er wer-
den korte aanvallen gedraaid en 
opgelegde kansen werden niet af-

gerond. Het schotpercentage was 
niet zo hoog als Nova normaal liet 
zien en kwam daardoor in de pro-
blemen. Net voor rust wist Nova 
een beetje dichterbij te kruipen en 
het gat te verkleinen tot 4 doelpun-
ten.

In de tweede helft ging Refleks 
door waar zij gebleven waren en 
zo konden zij uitlopen naar een 
7-15 stand. Nova was op zoek naar 
het gevoel wat zij hadden tijdens 
de vorige wedstrijd. Even leek de 
ploeg het op te pakken door snel 
achter elkaar 6 doelpunten te sco-
ren en hierdoor de stand op 12-
16 te zetten. Het team geloofde 
er weer in, maar met twee goede 

afstandsschoten werd de run van 
Nova afgebroken. Op dat moment 
was het nog 4 minuten spelen met 
een te grote achterstand om nog in 
te halen. Nova keek toe hoe Re-
fleks er met de zege vandoor ging. 

Dit was de laatste wedstrijd van 
het veldseizoen. De komende week 
heeft de selectie even rust en gaat 
daarna aan de slag om zich klaar de 
stomen voor het komende zaalsei-
zoen. Nova 1 speelt haar wedstrij-
den in de Overgangsklasse, wat 
uniek is voor een club zoals Nova. 
De spelers zetten alle zeilen bij om 
er een mooi zaalseizoen van te ma-
ken.

(Job Paauw)

De laatste veldwedstrijd van Nova in 2018 werd verloren.

DOS als koploper de zaal in
Zaterdag bij de laatste wedstrijd op het veld was het herfst in Groningen. Beide teams trokken 

zich hier niets van aan en legden een goede en aantrekkelijke wedstrijd op de mat.

Het eerste wapenfeit was voor 
thuisploeg Nic. De 1-0 was ook het 
enige moment in de wedstrijd dat 
zij op voorsprong stonden. DOS 
had veel zelfvertrouwen geput uit 
de overwinning vorige week. Dat 
straalde het team ook uit en kwam 
mede tot uitdrukking in een hoog 
schotpercentage van meer dan 
30%. Nic speelde zeker niet slecht, 
maar was kansloos tegen zoveel 
scoringsvermogen. Het lukte de 
thuisploeg niet om de schutters van 
DOS uit te schakelen. De West-

broekers zaten goed in de wedstrijd 
en bleven rustig zoeken naar de 
goede mogelijkheid en ze bleven 
doelpunten maken. Halverwege 
was de stand 10-13.

De tweede helft gaf eenzelfde beeld 
als voor rust. Nic bleef tegen een 
achterstand aankijken die steeds 
iets groter werd. Bij 13-19 kende 
DOS haar grootste voorsprong. In 
het slot van de wedstrijd gingen de 
DOS-spelers wat slordiger om met 
de verdedigende taken. Een echte 

monsterscore bleef zodoende uit, 
maar met de 21-25 einduitslag werd 
tevreden de bijna twee uur durende 
terugreis aangevangen. De tevre-
denheid werd nog groter toen bij 
thuiskomst bleek dat medekoploper 
Unitas zich voor de tweede maal dit 
seizoen had verslikt in OWK. DOS 
heeft nu een punt voorsprong op 
SKF en twee op Unitas en gaat met 
een goed gevoel de zaalcompetitie 
in die zaterdag 24 november start 
met een thuiswedstrijd tegen KVA 
uit Amstelveen.

Robin de Rooij staat klaar voor één van zijn zeven doelpunten.

SVM wint voor de 
vijfde keer

Op bijna een kwart van de competitiewedstrijden voert SVM met 15 pun-
ten uit 6 ontmoetingen alleen de ranglijst van de 4de klasse G (zaterdag) 
aan. Op twee punten volgen de Utrechtse clubs EDO en Hercules (13); 
deze worden dan weer gevolgd door FC Driebergen met 10 punten. SVM 
begroette afgelopen zaterdag SV Odijk dat voor en na deze ontmoeting 
met 7 punten in de middenmoot bivakkeert. Het eerste kwartier van de 
wedstrijd was Odijk beduidend sterker en had binnen vijf minuten al vier 
hoekschoppen mogen nemen. Gaandeweg de wedstrijd nemen de gasthe-
ren stilaan het heft in handen en na een half uur moet Odijk voor het eerst 
de bal van de lijn halen als bewijs van het sterker worden van SVM. In de 
41ste minuut maakt Lorenzo van Zijl de 1 - 0 met dank aan een Odijkse 
speler, die de bal onbedoeld van richting doet veranderen. Maartensdijker 
Mike de Kok ontvangt nog geel en met de bereikte 1-0 score gaat het 
team naar de kleedkamer voor de rust. In de tweede helft kent de arbiter 
van dienst beide verenigingen een strafschop toe: Mike de Kok vergroot 
daardoor in de 67ste minuut de voorsprong (2-0) en vier minuten later 
scoort Odijk ook uit een strafschop tegen (2-1) en bepaalt daarmee gelijk 
de eindstand. Volgende week gaat SVM op bezoek in Vianen (9 punten). 
De wedstrijd begint daar om 14.00 uur.

SVM probeert uit een hoekschop te scoren. (foto Nanne de Vries)

TZ5 kampioen

Zaterdag 27 oktober werd er door TZ-5 gestreden om het kampioenschap 
tegen KCD 3. TZ5 moest minstens 1 punt halen om kampioen te worden, 
maar na een spannende strijd met een 12-8 eindstand kon de vlag in top.

Sterke week van
FC De Bilt

Twee wedstrijden in een week voor FC De Bilt. Op dinsdagavond voor 
de beker tegen derde klasser DEV Doorn (0-6) en op zaterdag een com-
petitiewedstrijd tegen middenmoter BFC uit Bussum. 

In Bussum ging het ook goed: na 10 minuten kopte Steven van den 
Berg de bal prima in het doel van de tegenstander. Vijf minuten later 
was het Marcel Melissen die de keeper perfect omspeelde en de bal 
in het doel schoof. Tot de rust bleef het 0-2 en beide teams kwamen 
diverse keren gevaarlijk voor het doel. De Biltse keeper Jos de Gram 
speelde een puike wedstrijd; wanneer de Bussummers aan scoren dach-
ten was Jos weer meer dan een sta-in-de-weg.

Vlak na rust was het Redouan Boussouffi die uit een goede assist van 
Marcel het scorebord op 0-3 zette en een minuut later knalde Redouan 
de bal op de paal, maar het bleef 0-3. In het laatste kwartier maakte Re-
douan nog twee doelpunten en verzilverde Marcel Melissen een mooie 
assist van Robin Notenboom en maakte zijn tweede. Opnieuw was bin-
nen 5 dagen een 0-6 eindstand bereikt. Zaterdag gaat FC De Bilt op 
bezoek bij JSV Nieuwegein, dat met 6 punten één plaats onder BFC in 
de middenmoot staat. 



Veel verwijderd in het 
van Boetzelaerspark

Tijdens de maandelijkse werkochtend op 27 oktober zijn weer der-
tien Vrienden van het van Boetzelaerspark aan het werk geweest in 
het park. Ook dit keer moesten weer de overwoekerende bramen 
en de esdoorns worden verwijderd. 

Een andere klus die op het programma stond, was het verwijderen van 
informatiepalen. Heel nuttig die palen, maar de bomen waar ze infor-
matie over geven, waren helaas al gesneuveld. De palen gaan terug naar 
de gemeentewerf zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. En ook 
een terugkerende klus, het drijvende vuil en de rommel in de vijver is 
weer weggehaald. Degenen die van het weekend in het park zijn ge-
weest, zullen de nodige stapels met takken hebben aangetroffen. Deze 
worden altijd door de gemeente weer opgehaald.

De deelnemers aan alweer de 
39ste werkochtend.

 De Vierklank 24 31 oktober 2018
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ONBEPERKT GENIETEN
voor máár € 25 P.P.!

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

Een nieuwe boom 
voor ieder gekapte exemplaar

door Henk van de Bunt

Rijkswaterstaat werkte voorbije weekeinden aan de A27 tussen knooppunt Rijnsweerd en 
knooppunt Eemnes. ‘s Nachts was de A27 somtijds afgesloten, overdag waren delen wel 

begaanbaar. De geadviseerde omleidingen stonden ter plaatse aangegeven met gele borden. 

In beide weekenden lag de focus 
op asfaltwerkzaamheden. Tussen 
Utrecht-Noord en aansluiting Bilt-
hoven werd tweelaags zoab, oftewel 
stiller asfalt, aangebracht. Hiervoor 
werden eerst de oude bestaande 
tussenlagen en deklaag verwijderd, 
waarna het nieuwe tweelaags zoab 
kon worden aangebracht. Daar-
naast werd een spitsstrook tussen 
Utrecht-Noord en Bilthoven aange-
legd. Tot eind van dit jaar worden 
nog afrondende werkzaamheden 
uitgevoerd aan bermen en taluds, 
het onderliggende wegennet en de 
bouwterreinen opgeruimd. Eind 

2018 moeten deze werkzaamheden 
helemaal klaar zijn. 

Boscompensatie
De verbreding van de A27 is bijna 
afgerond. Komend jaar breekt de 
beheer- en onderhoudsfase aan. 
Naast de technische zaken wordt 
bij het beheer ook op de beplanting 
gelet en het groen onderhouden 
dat wordt aangeplant. Dit najaar 
start nog de aanplant van boscom-
pensatie vlakbij de rijksweg. Deze 
werkzaamheden lopen door tot 
het voorjaar 2019. Voor bijna elke 
wegverbreding moeten er bomen 

worden gekapt: De Wet natuur-
bescherming (voorheen Boswet) 
stelt dat voor iedere gekapte boom 
een nieuwe boom of struik terug-
geplaatst moet worden. Dat heet 
boscompensatie. Het uitgangspunt 
is dat het terugplaatsen van bomen 
en struiken zo dicht mogelijk bij de 
oorspronkelijke plek moet gebeu-
ren. Dus waar ruimte is, zoals op 
de taluds en op de bouwplaatsen, 
gebruikt men deze om groen terug 
te planten.

Keuzes
Terugplaatsen op dezelfde plek is 
niet altijd mogelijk omdat er in de 
nieuwe situatie op bepaalde stuk-
ken asfalt ligt of omdat de groene 
inrichting niet bijdraagt aan het 
gewenste landschappelijk beeld of 
aan bijvoorbeeld de leefomstandig-
heden van dieren op die plek. Waar 
niet kan worden gecompenseerd op 
de plek zelf of directe omgeving, 
zoekt Rijkswaterstaat naar andere 
gebieden zo dicht mogelijk in de 
omgeving. 
Voor de A27/A1 is voornamelijk 
gekozen voor heide, jonge struiken, 
bomen en grotere laanbomen. Rond 
de A27 Zuid worden zoom-, man-
tel- en boszones en solitaire bomen 
geplant.

Twee Lakenvelders tegelijk
Lakenvelder koeien zijn vrij zeldzaam; volgens een schatting uit 2017 zijn er slechts 3300 
lakenvelder koeien te vinden in Nederland. In Westbroek, op het uiterste randje van de 

gemeente De Bilt, loopt een koppeltje langs de Nedereindsevaartdijk. Menig voorbijganger 
mindert er dan ook vaart om de koeien goed te bekijken. 

Zeker toen maandag 22 oktober 
een lakenvelder koe gekalfd had 
stonden er meerdere fietsers stil op 
de dijk. Een pasgeboren kalfje is al 
prachtig om te zien, maar dit keer 
was extra bijzonder omdat het hier 
een tweeling betrof. Boer Wijnen 
had al vanaf de vaart gezien dat 
moeder koe aan het kalveren was 

en hield het zorgzaam in de gaten. 
Toen de moeder na het eerste kalf 
weer ging liggen en nog eens perste 
kwam er tot zijn verrassing nog een 
tweede kalf tevoorschijn. Ook deze 
geboorte ging ‘natuurlijk’. Moeder 
ontfermde zich direct over haar 
kroost, beide kalfjes kwamen re-
delijk snel in de benen en vonden 

uiteindelijk zelfstandig het uier. 
Het was een uniek gezicht zo in de 
najaarszon. Uit zorg voor de drie 
zijn ze later tijdelijk naar binnen 
gehaald omdat ze gevaarlijk dicht 
langs de waterkant bleven op hun 
wankele beentjes. Later zullen ze 
weer langs de vaart te bewonderen 
zijn.          (Elke Rabé)

advertentie

De lakenvelder is een runderras dat vooral herkenbaar is aan de witte band tussen de voor- en achterpoten om 
de borst en rug van een verder zwart of rood dier.

Terwijl richting Utrecht het verkeer drie-baans voortsnelt wordt aan 
de oostelijke overzijde - tussen Utrecht-Noord en aansluiting Bilthoven 
tweelaags zoab aangebracht.

De keuze voor het specifieke groen past in de omgeving. Voor de A27 
zal dit voornamelijk bestaan uit heide, jonge struiken, bomen en grotere 
laanbomen.

Zones
Veel van de nieuwe beplanting is 
nog jong en klein. Dat slaat het 
beste aan en deze planten zullen het 
hardst groeien. Het kan snel gaan; 
een jonge eik groeit bijvoorbeeld in 
5 jaar van zo’n 60 centimeter naar 

wel 2,5 meter. Omdat men afhan-
kelijk is van het plantseizoen, kun-
nen de meeste bomen en planten 
pas volgend jaar de grond in. In 
het voorjaar 2019 wil men in ieder 
geval het groen binnen de project-
grenzen hebben gecompenseerd.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Smakelijk wildstoofpotje €15,-

Woe.
31-10
Do.

01-11
Vr.

02-11
Za.

03-11
Zo.

04-11

Varkensfilet piccata
of

Gebakken zalmfilet 
met mosterd-dillesaus

of
Groentenstrudel met 

Provençaalse saus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
07-11
Do.

08-11
Vr.

09-11
Za.

10-11
Zo.

11-11

Ossenhaaspuntjes op 
Oosterse wijze

of
Gebakken kabeljauw 

met pernodsaus
of

Flammkuchen met 
herfstgroenten en kaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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