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Markt Samen Leuke Dingen Doen
door Kees Diepeveen

Hoe leuk kan het zijn. Samen met anderen een activiteit doen waar je met elkaar plezier aan 
beleeft. Daarvoor is de Markt Samen Leuken Dingen Doen bedoeld die op 17 november

wordt gehouden in de Zaal van Servicecentrum De Bilt.

‘Net als op de markt kan iedereen 
vrijblijvend binnenlopen en rond-
kijken. Vrijwilligers van Mens De 
Bilt wijzen de bezoekers de weg’. 
Aan het woord zijn Wilma van 
Poelgeest , sociaal werker bij Mens 
DE Bilt en vrijwilliger Marlies Wil-
lemse die samen de markt hebben 
bedacht en opgezet. Ook aanwezig 
is Henk Kop die via deze markt al 
een aantal leuke relaties heeft opge-
bouwd. De markt wordt nu voor de 
derde keer gehouden. 

Derde
Wilma van Poelgeest: ’We heb-
ben de markt dit jaar al twee maal 
georganiseerd. Dit wordt de derde 
keer. De eerste markt was het heel 

erg druk. Het was die dag erg mooi 
weer zodat de mensen ook buiten 
met elkaar in gesprek raakten. Daar 
zijn hele leuke contacten uit voort-
gekomen. Evenals de laatste keer. 
Toen was het slecht weer en vakan-
tietijd waardoor het aantal bezoe-
kers minder was. De sfeer was ech-
ter prima. Iedereen was in gesprek 
waardoor er veel matches waren. 
Wij realiseren ons dat een eerste 
keer naar de markt komen best las-
tig kan zijn voor mensen. Daarom 
lopen wij rond, spreken mensen aan 
en wijzen ze de weg’.

Drempel
Henk Kop vertelt: ‘Zo is het ook 
met mij gegaan. Ik kwam schoor-
voetend binnen en ben ergens gaan 
zitten. Wilma had dat gezien en 
kwam mij welkom heten met een 
kopje koffie en een fijn gesprekje. 
Dat hielp mij over een drempel. Zij 
heeft mij toen in gesprek gebracht 
met mensen en daar zijn hele fijne 
contacten uit voortgekomen. En 
die contacten zijn blijvend. We zijn 
naar een tuincentrum geweest, naar 
de chinees en we bezoeken regel-

matig kleine concerten. Ik ben heel 
blij dat ik toen de stap gezet heb’. 
‘Wij willen het heel laagdrempelig 
houden’, zegt Marlies Willemse. 
‘Ook al komen er geen matches uit 
voort dan bezorgen we mensen mo-
gelijk toch een fijne middag. Door 
te praten met bezoekers horen wij 
wat mensen leuk vinden of waar 
hun interesses liggen en dat probe-
ren we te koppelen met mensen die 
ongeveer dezelfde wensen hebben. 
Er staan verschillende thematafels 
waar mensen kunnen plaatsnemen. 
We hebben de thema’s verdeeld 
in: samen eten/koffie drinken, sa-
men bewegen (wandelen. sporten, 
fietsen etc.), samen een spel spe-
len (schaken, biljarten etc.), samen 
naar film of theater of een zelf in-
gebrachte activiteit. Zo kunnen 
mensen een gesprek aanknopen en 
eventueel gelijk een afspraak m 
aken Mensen bepalen dan zelf hoe 
duur of goedkoop ze het willen ma-
ken’. 

Volgend jaar
Ook volgend jaar willen Wilma en 
Marlies de markt drie keer organi-

seren; op 23 maart, 18 juni en 23 
november. In Maartensdijk zal dan 
ook een markt georganiseerd wor-
den. De datum is nog niet bekend. 
Wilma:’ we gaan dit jaar aan de 
mensen vragen om een kaartje met 
adresgegevens en liefhebberijen in 
te vullen. Die kaartjes komen op 
een bord zoals bij de supermarkt. 
Dat  bord blijft permanent hangen 
in het Servicecentrum zodat men-

sen altijd kunnen binnen lopen en 
zien of er kaartjes hangen die hun 
interesse en aandacht hebben. Zo 
kunnen er het hele jaar door mat-
ches ontstaan tussen mensen. Wij 
hopen weer op een drukke markt’. 
Informatie over de Markt Samen 
Leuke Dingen Doen is te verkrijgen 
bij Service centrum De Bilt tel.: 
030 7440595, Prof. Debijeweg 1 
De Bilt.

Tijdens de markt worden op 5 interessegebieden matches gemaakt.

V.l.n.r.: Henk Kop, Wilma van Poelgeest en Marlies Willemse hopen dat er op 17 november weer veel mensen 
op de markt zullen komen.

Op 17 november wordt weer een Markt Samen Leuken Dingen Doen 
gehouden in de Zaal van Servicecentrum De Bilt.

Oktoberfest op de 
Koperwiek

Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers beleefde de bewoners van 
de Koperwiek in Bilthoven weer een gezellige avond met heerlijk 
meezingen met de accordeonist onder het genot van hapje en een 
sapje. (Anne-Marie de Jong)

PERSONEEL GEVRAAGD! 
www.gildepersoneel.nl

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378
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&
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Liever witte 
vullingen?

Dental Clinics Bilthoven
Tandartsengroepspraktijk

Tweede Brandenburgerweg 1, Bilthoven
Tel: 030 - 229 39 79
www.dentalclinics.nl



 De Vierklank 2 8 november 2017

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

12/11 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
12/11 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

12/11 • 18.30u - Ds. J. Belder

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
12/11 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

12/11 • 10.00u - de heer Theo van Duin

R.K. Kerk O.L. Vrouw
12/11 • 10.30u - Voorgangers: Janine 

Noten en Jan Ham Gezinsviering 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

12/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
12/11 • 16.30u - Ds. P. Houtman

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
12/11 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Viering + dankzegging Heilig Avondmaal
12/11 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Immanuelkerk
12/11 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam, 

Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
12/11 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten 
Samendienst in en met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
12/11 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering Voorganger J. Houben

V.E.G. De Bilt e.o.
12/11 • 10.00u - spreker

Adri van der Mast 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
12/11 • 10.30u - Ds. R. Alkema

Herv. gemeente Groenekan 
12/11 • 15.30u - Proponent

drs. G. A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan
12/11 • 10.00u - Kandidaat G.M. Bosker
12/11 • 18.30u - Kandidaat W.F. ‘t Hart

Onderwegkerk Blauwkapel
Eerstvolgende viering 3 december

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

12/10 • 11.00u - Ds. Kees ‘t Lam
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

12/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
12/11 • 18.30u - Ds. G.A. Termaat 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

12/11 • 10.00u + 18.30u - ds. A.J. Britstra  

PKN - Ontmoetingskerk
12/11 • 09.30u - ds. Kees ’t Lam 

St. Maartenskerk
12/11 • 10.30u - Open huis- c.q. 

familieviering, Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

12/11 • 10.00u - Ds. J.W. Ploeg 
12/11 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk
12/11 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

12/11 • 18.30u - Ds. M. Westerink 
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Oud papier 
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ 
haalt zaterdag 11 november oud 
papier op in Maartensdijk. De pa-
pierwagens gaan zaterdagmorgen 
om 9.00 uur rijden. U wordt ver-
zocht uw papierkliko of het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 11 november haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

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

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

“Het verlies was er al voor het einde
Het verdriet voor dat het afscheid kwam
Toen de onzekere verwarring
Bezit van jouw gedachten nam”

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons gegeven 
heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve vader, 
schoonvader en opa

Gerardus Roelofse
- Gradus -

Hij overleed in zijn 90ste levensjaar.

 Bilthoven: Gerda en Jan
  Lisanne en Jordy
  Pauline en Tommy

 De Bilt: Ellie en Rinus
  John

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
De Biltse Hof, woning 9 

voor hun liefdevolle verzorging 

Bilthoven, 1 november 2017

Correspondentieadres: 
Van Heemstrakwartier 119, 3731 TC De Bilt

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Geboren
3 november 2017

Gert-Jan
Zoon van Diederik en Willy

van de Veen-de Bruijn
Dr. Welfferweg 77

Westbroek

Informatieavond
Zonnepanelen

Energiecoöperatie BENG! orga-
niseert op 8 november een infor-
matieavond over zonnepanelen 
voor inwoners van gemeente 
De Bilt. De bijeenkomst wordt 
geleid door een onafhankelijk 
deskundige en vindt plaats in De 
Bilt bij één van de vrijwilligers 
thuis.  Zelf stroom opwekken 
wordt steeds aantrekkelijker: alle 
aspecten komen aan de orde tij-
dens deze avond. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden via 
jos@beng2030.nl. Men ontvangt 
bericht over tijd en plaats. Het is 
handig om de energierekening 
mee te nemen. Meer informatie 
over de activiteiten van BENG! 
en het lidmaatschap op www.
beng2030.nl. 

Kinderbingo bij WVT

Zondag 12 november om 14.30 
uur is er een kinderbingo bij 
WVT, Talinglaan 10 te Bilthoven 
met 4 rondes bingo en kans op 
leuke prijsjes. In de pauze krijgen 
de kinderen een glaasje limonade 
met wat lekkers. 

Braziliëzending

Ruim 45 jaren geleden vertrok 
Henk de Cock maar Brazilië om 
in de zending te gaan werken. Hij 
stichtte daar een Bijbelschool, 
waaraan inmiddels honderden 
mensen tot voorganger zijn opge-
leid. De Cock is een uitnemende 

Bijbelleraar, die graag gehoord 
wordt. Nu is hij met verlof en 
ook te horen in Bilthoven bij 
de Evangelische Gemeenschap 
op zondag 12 november in ‘De 
Koperwiek’, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. De dienst begint om 
10.00 uur. 

Lezing Testament en
Nalatenschap

Op dinsdag 14 november wordt 
in de uitvaartwinkel Bilthoven 
een lezing gehouden door nota-
ris dhr. Dros. Onderwerpen die 
aan de orde komen zijn wettelijk 
erfrecht, wat wordt bij testament 
geregeld, erfbelasting/ schenkbe-
lasting, schenken bij leven, het 
maken van een (levens)-testa-
ment. Er is volop gelegenheid tot 
het stellen van vragen. 

De toegang is gratis bij PCB, 
Uilenpad 1, te Bilthoven, aan-
vang 19.30 uur. Informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl/agenda 
of tel. 030 2217229.

Collecte voor kinderen 

Duizenden vrijwilligers gaan 
binnenkort weer op pad om geld 
in te zamelen voor kinderen en 
jongeren met een handicap. Zij 
komen aan de deur tijdens de lan-
delijke collecteweek van NSGK, 
de Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind, van 13 
t/m 18 november. 

In deze gemeente wordt er gecol-
lecteerd in Bilthoven,(misschien) 
in De Bilt en in Maartensdijk. 

Ledenvergadering
Oranjevereniging Westbroek

Dinsdag 21 november om 20.00 
uur wordt de jaarlijkse ledenver-
gadering van Oranjevereniging 
Westbroek gehouden in de foyer 
van het Dorpshuis in Westbroek. 
Het bestuur is op zoek naar een 
(ver-)nieuwe fietspuzzeltocht-
commissie. De agenda voor die 
avond verder de gebruikelijke 
notulen, verslagen (bestuurs-)
verkiezingen en programmabe-
sprekingen. 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Afsluiting viering vriendschap 
De Bilt Coesfeld

door Walter Eijndhoven

Stichting Jumelage De Bilt-Coesfeld sloot zaterdag 4 november de viering van haar 40-jarig 
jubileum af met een feestelijke bijeenkomst voor gemeente- en stichtingsbestuur, oud-

bestuursleden en de vele organisatoren van uitwisselingsactiviteiten uit beide gemeenten. 
Leerlingen van het Kunstenhuis verzorgden een afwisselend programma van muziek,

dans en toneel voor de vele genodigden, afgewisseld door diverse toespraken. 

Beide gemeenten zijn er trots op 
dat deze vriendschap al veertig 
jaar duurt. Tijdens de bijeenkomst 
blikten burgemeesters Sjoerd Pot-
ters van De Bilt en Heinz Öh-
mann van Coesfeld en bestuurs-
leden van de jumelage terug op 
een jubileumjaar vol activiteiten 
en blikten zij vooruit op de ko-
mende jaren. Met nieuwe energie, 
frisse ideeën en de inzet van vele 
medeorganisatoren hoopt het be-
stuur de jumelage inhoud en vorm 
te kunnen blijven geven.

Bigband
Het programma startte met diver-
se muziekstukken, waaronder mu-
ziek van Miles Davis, Glen Mil-
ler en Duke Ellington, gespeeld 
door de Bigband van het Kunsten-
huis, onder leiding van Martin de 
Boer. Daarna nam burgemeester 
Sjoerd Potters het woord: ‘Met 
een terugblik en vooral met een 
vooruitblik wil ik dit jubileumjaar 
feestelijk met u allen afsluiten. De 
verbinding tussen Coesfeld en De 
Bilt ontstond op 23 april 1977 en 
na een verlovingsperiode hebben 
wij elkaar het ja-woord gegeven. 
Wij vieren dit jaar een verbinte-
nis van veertig jaar!, dat staat ge-
lijk aan een half mensenleven’. 
Volgens Potter heeft deze periode 
van veertig jaar geleid tot vele in-
spirerende activiteiten tussen in-
woners van beide gemeenten. Het 
onderwijs, de cultuur, de sport en 
het bedrijfsleven hebben al lange 
tijd baat bij deze vriendschaps-
band. 

Vier domeinen
Potters ging kort in op vier do-
meinen: Allereerst het onder-
wijs. Leerlingen van groep 8 van 
de Patioschool maakten in mei 
een werkweek lang kennis met 
leerlingen van de Freiherr von 
Steinschule in Coesfeld. Op deze 
manier ontdekten zij de overeen-
komsten en verschillen die er be-

staan in leefomgeving en leren 
zij daarvoor open te staan, ma-
ken zij kennis met het onderwijs 
in een ander land en zien zij waar 
leeftijdsgenoten in Coesfeld zich 
voor interesseren. ‘Het zou mooi 
zijn als wij volgend jaar een te-
genbezoek kunnen organiseren, 
zodat meer kinderen betrokken 
raken bij deze stedenband. Vorig 
jaar liepen drie Coesfeldse stu-
dentes in de ouderenzorg stage in 
verpleeghuis De Biltse Hof’, ver-
telt Potter. 

Plaudern
Ook de cultuur is belangrijk bin-
nen de jumelage. ‘Plaudern’ is een 
begrip geworden in De Bilt, ofwel 
gezellig kletsen. Dit gebeurt dan 
ook veel tijdens de activiteiten in 
De Bilt en Coesfeld, tijdens een 
fietstocht, een kunstmarkt of een 
kunstfestival. In De Bilt werd de 
laatste activiteit afgesloten met 
een waterorgelconcert, voortge-
komen uit samenwerking van de 
vrijwillige brandweerkorpsen van 
Coesfeld-Lette en De Bilt. Op het 
gebied van sport is vooral de ten-
nissport erg belangrijk. In sep-
tember deden diverse inwoners 
uit De Bilt mee aan het toernooi 
in Coesfeld. Potters: ‘Ook hier 
ligt een mooie kans voor andere 
verenigingen die vooral ook hun 
jonge leden op pad kunnen sturen 
om kennis te maken met de sport-
cultuur in Duitsland’. Het vierde 
domein betreft het bedrijfsleven. 
De Bilt is een broedplaats voor 
innovatie waar het gaat om duur-
zaamheid en zorg. ‘Maar ook in 
Münsterland wordt steeds meer 
ingezet op duurzaamheid. De stad 
Münster, een grote stad vlakbij 
Coesfeld, heeft veel te bieden, on-
der andere één van de oudste uni-
versiteiten van Duitsland. Hier 
liggen kansen voor meer samen-
werking’, vertelt Potters. Duur-
zaamheid is een hot item in heel 
Europa. Ook Duitsland kiest voor 

lokale oplossingen. Jan Schets 
vloog onlangs met een zweef-
vliegtuig op zonne-energie van 
De Bilt naar Coesfeld. Een mooi 
voorbeeld van verbinding. Potters 
juicht het toe wanneer bedrijven 
uit De Bilt en Coesfeld van elkaar 
kunnenn leren en op zoek gaan 
naar meer uitwisseling. 

Jongerenambassadeurs
De voortzetting van de band met 
Coesfeld staat of valt met de be-
trokkenheid van jonge mensen, 
die zorgen voor nieuwe ener-
gie en creatieve ideeën. Potters: 
‘Wij hebben daarom afgesproken 
dat Coesfeld en De Bilt ieder een 
jongerenambassadeur kiezen, die 
zich gaat inzetten voor verbinding 
met jongeren in beide gemeen-
ten. Deze ambassadeurs, niet ou-
der dan 25 jaar, gaan samenwer-
ken met de vrijwilligers én met de 
burgemeesters. Zij gaan op zoek 
naar nieuwe kansen voor het ver-
leiden van jongeren om de verbin-
ding aan te gaan’. Volgens Pot-
ters is het Soendafestival in De 
Bilt daarvoor een goed moment. 
Een technofestival waarop 15.000 
jongeren afkomen en zo proberen 
verbinding aan te gaan. In deze 
tijd hopen beide burgemeesters 
samen de stedenband te kunnen 
verstevigen. 

Eenwordingsproces
Burgemeester van Coesfeld Heinz 
Öhmann is het helemaal eens met 
zijn collega Potters. ‘Nederland is 
en blijft een solidair land met een 
sterke economie en een gezonde 
traditie van ondernemerschap en 
solide overheidsfinanciën. Ooit ge-
formuleerd door iemand, die ten tij-
de van de oprichting van de jumela-
ge, pas tien jaar oud was, namelijk 
Mark Rutte’, vertelt Öhmann. Hij 
vervolgt: ‘Nederland stond aan de 
wieg van de Europese Economi-
sche Unie (EEG) en was daarmee 
één van de kernlanden van de Euro-

pese Unie: een Unie, een gemeen-
schap van staten die ons niet alleen 
een enorme economische ontwik-
keling en vrijheid in Europa heeft 
gegeven, maar ons ook vrede heeft 
gebracht’. Toch ziet Öhmann steeds 
meer stemmen opgaan voor rechts-
nationalistische partijen, partijen 
die mensen uitsluiten en ‘mijn land 
eerst’ scanderen. Hierbij refereert 
hij vooral naar de Brexit, Basken-
land, Corsica, Venetië, Schotland 
en Catalonië. Volgens Öhmann een 
gevaarlijke ontwikkeling. ‘Het is 
de taak van Nederland en Duitsland 
om het Europese eenwordingspro-
ces nieuw leven in te blazen. Te-
gen deze achtergrond is een jume-
lage van steden geen model voor 
het verleden, maar een belangrijk 
element van de toekomst. Steden-
partnerschappen bevorderen we-
derzijds begrip en daarom is ju-
melage nu meer dan ooit nodig’, 
aldus Öhmann. Coesfeld is trots op 
haar vriendschap met De Bilt. Een 
vriendschap die al veertig jaar heel 
hecht is. 

Verbondenheid
Ook Brigitte Exner, voorzit-
ter van de jumelage in Coesfeld 
kijkt terug op veertig mooie ja-
ren en de verbondenheid met bei-
de gemeenten. Exner: ‘Dit part-
nerschap betekent veel voor ons 
en die vriendschap gaat heel ver. 
Beide gemeenten hebben een 
boom uit elkaars gemeente, De 
Bilt heeft een Coesfeldzaal en 
Coesfeld heeft een De Biltzaal, 
Coesfeld heeft haar Stadtkapel-
le en De Bilt haar KBH. Muziek, 
kunst en cultuur verenigen beide 
gemeenten, waaruit vele vriend-
schappen zijn ontstaan’. 
Ook Exner blikt graag naar de 
toekomst. Hoe kunnen wij meer 
jeugd betrekken bij de steden-
band? Zonder jeugd immers geen 
toekomst voor de jumelage. Eén 
van die ideeën is hen te berei-
ken via social media, zodat meer 
contacten ontstaan tussen jonge-
ren van De Bilt en Coesfeld en de 
vriendschap nog lang zal kunnen 
voortduren.

Het publiek is dolenthousiast.

De toneelgroep van het Kunstenhuis speelt een stuk van Icarus.

Bouwovereenkomst nieuw zwembad
Vorige week ondertekenden de aannemer en de gemeente de overeenkomst voor de bouw van 

het nieuwe zwembad Brandenburg in Bilthoven. Namens het College van Burgemeester en 
Wethouders zette wethouder Ebbe Rost van Tonningen zijn handtekening. Directeur Tom 

Haagmans deed dat namens het bouwbedrijf.

Vaessen gaat het zwembad ontwer-
pen, bouwen en voor een periode 
van 25 jaar onderhouden. De uit-
voering begint maart volgend jaar. 
Tom Haagmans: ‘Na de Kees Boe-
kehal en De Vierstee voelen we ons 
met de opdracht voor zwembad 
Brandenburg de huisaannemer voor 
sport in De Bilt’. Gemeente De Bilt 
hoopt het nieuwe zwembad in de-
cember 2018 in gebruik te kunnen 
nemen.

Fase
Wethouder Rost van Tonningen zet 
gedecideerd zijn handtekening en 
parafen in de lijvige overeenkomst: 
‘Een nieuwe fase in de realisatie van 
het zwembad start nu écht’. In no-
vember laat de gemeente het terrein 
naast het huidige zwembad bouw-
rijp maken. Alle obstakels op of in 
de grond worden dan verwijderd, 
zoals struiken en bomen, bestrating, 
fundering, hekwerken, lantaarnpa-
len, kabels en leidingen. Deze werk-
zaamheden duren enkele dagen.

Entree
Het nieuwe zwembad komt op 
de plaats waar tot vorig jaar de 
beachvolleybalvelden lagen. De 
entree komt aan het bestaande 
parkeerterrein naast de entree van 
Sportcity. 

Gedurende de periode van bouw-
activiteiten blijft het huidige 
zwembad open. Nadat in decem-
ber 2018 het nieuwe zwembad 
open gaat, wordt het huidige 
zwembad gesloopt. 

Aannemer en wethouder Ebbe Rost 
van Tonningen ondertekenen de 
bouwovereenkomst. 
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 9 november
t/m woensdag 15 november

    VOORDEEL HELE WEEK

Runder riblappen

Kipshoarma of 
varkensshoarma

Boerderij kipdij filet

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.50

Noten & pinda's

500
GRAM 5.50Verse kiprollade

500
GRAM 5.50Houthakker steak

250
GRAM 3.98VERS GEBRANDE

CASHEWNOTEN

FIJNE EN GROVE 
ROOKWORST

5
VOOR 10.-

GEHAKTDAG (DONDERDAG 2 NOVEMBER)

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip tomaat mozzarella
Hammousse
Filet americain

Gegrilde spekrollade (met ham & kaas)

Gebakken boterhamworst
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 5.98

BOEREN GEHEIME
KRUIDENKAAS

500
GRAM 6.98 

Gepaneerde varkensschnitzels, 
runderschnitzels of 
gehaktschnitzels

5 HALEN= 
4 BETALEN

Vrijdag en Zaterdag actie

SAMEN
VOOR 7.50

GRILLWORST & 
LEVERWORST

VERSGEBRANDE 
HUISMIX

250
GRAM 4.98

Heerlijk!

2E POND
HALVE PRIJS

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

Er is weer boerenkool, 
zuurkool en hutspot!

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Vers van de traiteur
We hebben heerlijke wilde aanbiedingen
• Hertengoulash
• Hazenbouten
• Eendenbout geconfijt
• Zwijnsucade
• Parelhoen

met puree, rode kool, spruitjes, gratin of geb. aardappels

• Prei-gehaktschotel € 0,99
 100 gram

Mooie
Frambozen

per bakje € 0,99

Avocado

nú 2 voor € 2,99

Chipolata
Taart

nú € 19,95

• Bij aankoop van een bakje 
Rauwkostsalade...

2e bakje 
Gratis

• Perssinaasappels € 1,99
2 kilo

• Hete Bliksem
met spek en worst € 4,95

per portie*  = Do/Vr/Za aanbieding geldig     -     ZA VERSE SUSHI VANAF 10.30 UUR

Ready to eat

Desem
Grof volkoren

nú € 2,98

Verse
Hollandse
Luxe Pluksla

zak 150 gram € 1,69
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Advies Werkgroep 
Verkeersveiligheid Westbroek

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 27 oktober ontving wethouder Ebbe Rost van Tonningen het advies van de Werkgroep 
Verkeersveiligheid Westbroek. Het document betreft een advies over de aanpak van de 

verkeersonveilige situatie in Westbroek. De uitkomsten van het onderzoek zijn op 14 september 
jongstleden voorgelegd aan de inwoners van Westbroek. Nu is het aan het college

van B&W hierover een besluit te nemen. 

In Westbroek komt veel sluipverkeer 
voor, wordt er vaak te hard gereden 
en rijdt groot verkeer op smalle we-
gen. De weginrichting bestaat uit 
historische dijkwegen, die niet zijn 
bestemd voor de verkeerssituatie 
in de 21e eeuw. De combinatie van 
deze factoren maakt dat er sprake is 
van een onveilige verkeerssituatie in 
het dorp. De inwoners van Westbroek 
willen van deze onveilige verkeerssi-
tuatie af en besloten een werkgroep 
in het leven te roepen.

Dorpsbreed
Maandag 29 mei 2017 hield ge-
meente De Bilt een dorpsbrede bij-
eenkomst in het kader van gebieds-
gericht werken. Daarbij nodigde 
gemeente De Bilt de inwoners van 
Westbroek uit om mee te denken aan 
structurele oplossingen voor een ver-
keersveiliger Westbroek. Naar aan-
leiding van deze bijeenkomst is een 
werkgroep in het leven geroepen, be-
staande uit inwoners en ondernemers 
uit Westbroek en ambtenaren van de 
gemeente. 

Conceptadvies
Tijdens diverse overleggen zijn de 
volgende stappen gezet: het concre-
tiseren van problemen en verkennen 

van oplossingsrichtingen en het con-
cretiseren en scoren van oplossings-
richtingen via een afwegingsmatrix. 
Naar aanleiding van deze resultaten 
is een conceptadvies opgesteld en 
werd een inloopbijeenkomst voor 
het dorp voorbereid. Tijdens deze in-
loopbijeenkomst werden iedereen uit 
Westbroek betrokken bij het advies 
dat uiteindelijk werd aangeboden aan 
wethouder Ebbe Rost van Tonningen. 
De werkgroep vond drie problemen 
ten aanzien van de verkeersveiligheid 
in het dorp, te weten: hoge verkeers-
intensiteit (sluipverkeer) bij verkeers-
opstopping op de A27, hard rijgedrag 
van automobilisten (zeker in relatie 
tot andere weggebruikers op smalle 
wegen, en groot (lees:lang) verkeer, 
dat door geringe manoeuvreerruimte 
de openbare ruimte en particuliere 
eigendommen beschadigt. Deze pro-
blemen doen zich vooral voor op het 
tracé: Achterweteringseweg, Kors-
sesteeg en Dr. Welfferweg. Ook op 
de Kerkdijk is sprake van onveilig 
rijgedrag. De werkgroep wil zich dan 
ook focussen op deze wegtracés. 

Sluipverkeer
Uit kentekenonderzoek blijkt dat 
Westbroek kampt met een hoog per-
centage sluipverkeer, met name in 

de spits. De werkgroep wil dan ook 
dat alle sluipverkeer wordt terugge-
drongen, bijvoorbeeld door een ca-
merasysteem op kentekenregistratie, 
maximale inrichting Korssesteeg, in-
richting Korssesteeg met bloembak-
ken en brede fietsstroken op de Kors-
sesteeg. Verder kiest de werkgroep 
voor een rondweg. De inwoners van 
Westbroek vragen nadrukkelijk aan-
dacht voor het terugdringen van de 
snelheid. 

Advies 
Absolute prioriteit dient gegeven te 
worden aan een camarasysteem op 
kentekenregistratie, om de gesloten-
verklaring te handhaven en het sluip-
verkeer in de ochtend- en avondspits 
weg te nemen. Van belang is dat het 
voor inwoners en ondernemers uit 
Westbroek eenvoudig is een onthef-
fing aan te vragen of zelfs een ont-
heffing aanvragen niet noodzakelijk 
is (trajectcontrole). Een afvaardi-
ging van de werkgroep denkt graag 
mee over de verdere invulling en 
uitwerking van het systeem. Voor 
het verbeteren van de veiligheid en 
het terugbrengen van de overlast in 
het dorp zijn twee onderwerpen van 
belang. Als eerste punt wil de werk-
groep groot (lang) verkeer beperken, 

zodat de veiligheid wordt vergroot. 
Over een gezamenlijke oplossing 
is de werkgroep nog zoekende. Wel 
stelt de werkgroep de volgende maat-
regelen voor: mogelijkheden onder-
zoeken of ondernemers goederen met 
kleinere vrachtwagens kunnen aanle-
veren (hierover wordt nog gesproken 
met de ondernemers), aanpassen van 
de brug Kerkdijk en Dr. Welfferweg 
en een formele procedure om te ko-
men tot een lengtebeperking op het 
tracé Achterweteringseweg, Kors-
sesteeg en Dr. Welfferweg, waarin de 
belangen van ondernemers en inwo-
ners worden meegenomen. 

Tweede
Een tweede punt betreft het terug-
dringen van de rijsnelheid, vooral 
op het traject Achterweteringseweg-
Kerkdijk. Hierbij denkt de werkgroep 
aan een combinatie van het formeel 
verlagen van de maximum snelheid, 
het aanspreken van dorpsbewoners 

op gedrag en zo mogelijk en nood-
zakelijk het treffen van fysieke maat-
regelen (fietsstraat, obstakels,....). Op 
korte termijn kunnen al diverse maat-
regelen reeds worden gerealiseerd: 
het plaatsen van ledverlichting op 
de Kerkdijk, Dr. Welfferweg, Kors-
sesteeg en Achterweteringseweg 
(mogelijk versnellen geplande ver-
rvanging huidige verlichting) en het 
snoeien van struikgewas langs de 
Korssesteeg en aanbrengen van bol-
lende middengeleider in de bochten 
van de Korssesteeg. 

Vervolgtraject
Een afvaardiging van de werkgroep 
denkt graag mee over nadere invul-
ling en uitwerking van de maatrege-
len. De werkgroep adviseert tevens 
om de verkeersveiligheid te blijven 
monitoren en de genomen verkeers-
maatregelen gezamenlijk (werkgroep 
en gemeente) periodiek te blijven 
evalueren en zo nodig bij te sturen. 

Een delegatie van de werkgroep op bezoek bij wethouder Ebbe Rost van 
Tonningen met van links naar rechts: Rudie van Oostrum, Frans Bakker, 
Marco Gomes en wethouder Ebbe Rost van Tonningen.

Vervolg gemeenteraadsvergadering
door Guus Geebel

De geschorste raadsvergadering van 26 oktober werd op dinsdag 31 oktober met 15 raadsleden 
voortgezet. Burgemeester Sjoerd Potters merkt op dat de vergadering op donderdag 26 oktober met 

wat meer discipline afgerond had kunnen worden. Gelet ook op de geringe opkomst doet hij een 
oproep aan de fracties voor wat meer discipline zodat een

vergadering niet moet worden uitgesteld.

Jeugdzorg
In een motie ingediend door Menno 
Boer (SP) en ondersteund door PvdA, 
VVD en ChristenUnie, wordt het col-
lege gevraagd al het mogelijke in het 
werk te stellen om de aanmeldwacht-
tijden voor de Jeugd ggz te verkorten 
tot een voor betrokkenen acceptabele 
termijn. Ook wordt van de instellin-
gen gevraagd de wachttijden inzich-
telijk te maken en niet te accepteren 
dat er een verschil kan bestaan tus-
sen cliënten woonachtig in verschil-
lende gemeenten. Wethouder Anne 
Brommersma zegt dat zorg over het 
feit dat die wachttijden bij de Jeugd 
ggz ontstaan wordt gedeeld door de 
regio Zuidoost Utrecht. In overleg 
met zorgaanbieders wordt gezocht 
naar een manier om daar iets aan te 
doen. Er wordt gewerkt aan een me-
thodiek om wachttijden openbaar te 
maken zodat mensen kunnen kiezen. 
De wethouder ervaart de motie als 
steun in de rug bij de gesprekken met 
de zorgaanbieders. De motie is aan-
genomen.

Vergunningen
Over een motie ingediend door Peter 
Schlamilch wordt vanwege zijn af-
wezigheid niet inhoudelijk gedebat-
teerd. In de motie verzoekt Fractie 
Schlamilch het college om het inzien 

van vergunningen, ontheffingen en 
bouwplannen door burgers makkelij-
ker te maken. Dat kan door ze vaker 
online in de gelegenheid te stellen 
stukken in te zien of op te vragen. 
Wethouder Hans Mieras noemt het 
een sympathieke motie en zegt dat 
al aan gewerkt wordt. Hij ontraadt 
de motie omdat de capaciteit binnen 
het vergunningloket heel krap is. ‘Er 
gebeuren twee dingen tegelijkertijd. 
Doordat de bouw aantrekt neemt ook 
het aantal vergunningaanvragen toe, 
Daardoor wordt een aantal van onze 
mensen weggelokt door commerciële 
bureaus. Zelfs die bureaus zijn uitver-
kocht als het gaat om goede Wabo ju-
risten. We geven de voorkeur aan het 
goed afwikkelen van vergunningen 
die er liggen.’ De motie is verworpen. 

Vragenuur
Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) 
heeft in november 2016 vragen ge-
steld over de zendmast op een speel-
veldje in De Leijen. Op 13 december 
werd de vergunning afgegeven. Hij 
vraagt het college welke alternatie-
ven zijn onderzocht, welke moge-
lijkheden er geweest zouden zijn als 
omwonenden erbij waren betrokken 
en welke kosten te verwachten zijn 
als de reeds verleende vergunning 
wordt ingetrokken. Wethouder Hans 

Mieras stelt dat T-Mobile toen de ver-
gunning eenmaal was verleend niet 
geïnteresseerd was in andere locaties 
op de grond, want dan zou opnieuw 
een vergunning aangevraagd moeten 
worden. ‘SSW wilde de mast niet op 
een dak in De Leijen Zuid. Overleg 
met omwonenden is er niet geweest. 
Door een unaniem aangenomen mo-
tie zijn we bezig een antennebeleid te 
maken waarin we willen bewerkstel-
ligen dat initiatiefnemers pas een ver-
gunningaanvraag kunnen indienen na 
overleg met de buurt.’ Vragen over de 
hoogte van eventuele kosten die het 
intrekken van de vergunning tot ge-
volg zou hebben acht de wethouder 
niet relevant.

Rotonde Jan Steenlaan
Vragen over de schenking van een 
bord/beeld van de vrijmetselarij op 
de rotonde Jan Steenlaan worden 
beantwoord door portefeuillehouder 
Sjoerd Potters. Hij draagt daarvoor 
het voorzitterschap over aan Johan 
Slootweg (SGP). ‘Een historisch 
moment dat ik vandaag als voorzitter 
van de raad mag optreden. Vandaag 
herdenken we 500 jaar protestantis-
me in Nederland en juist op deze dag 
wordt gesproken over de vrijmetsela-
rij.’ Bertus Voortman (D66) stelt vra-
gen over de aard van het kunstwerk, 

de verkeersveiligheid ter plaatse en 
of er criteria voor het plaatsen van 
borden of andere objecten op roton-
des zijn vastgelegd. Hij vraagt verder 
wie toestemming kan krijgen en wat 
de opbrengsten zijn. Burgemeester 
Potters antwoordt dat er geen beleid 
voor het aanvaarden van een kunst-
werk is, want zo is het beschouwd 
door voormalig burgemeester Ger-
ritsen. ‘Het college wil hiervoor wel 
criteria gaan ontwikkelen. Er is wel 
beleid voor het adopteren van roton-
des waarmee de groenonderhouds-
kosten worden gedrukt.’ Menno 
Boer (SP) stelt aanvullende vragen 
onder andere of op een eerdere be-
slissing kan worden teruggekomen. 
De burgemeester stelt dat eerder het 
Hoogkruis is aanvaard. ‘Het college 
is terughoudend met een oordeel of 
iets mooi of lelijk is. We schatten 
niet in dat er een verkeersonveilige 
situatie ontstaat. Wij staan ook toe 
dat op een rotonde reclame gemaakt 
kan worden.’ De burgemeester is 

bevoegd kunstwerken te aanvaarden. 
Burgemeester Gerritsen heeft schrif-
telijk ingestemd om het op die plek 
neer te zetten. Burgemeester Potters 
is niet voornemens een terugtrekken-
de beweging te maken. 

Vragenstellers Bertus Voortman (links) en Menno Boer. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 18 op 19 november op
het traject Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Bilthoven in de buurt van dit spoor, dan 
kunt u hinder ondervinden van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

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

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

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

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

T 06 52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

Méér vrije tijd
Is tuinieren uw hobby? Dan helpen wij graag!
Voor advies en ondersteuning
bent u bij ons aan het juiste adres

Geen groene vingers?
Wij verzorgen het onderhoud graag!
Zo hoeft u er alleen maar van te genieten

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

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

Behandeling op afspraak
Openingstijden:

 Maandag 9.00 - 12.00 uur
 Dinsdag 9.00 - 17.30 uur
 Dinsdagavond 20.00 - 22.00 uur
 Donderdag 9.00 - 17.30 uur
 Vrijdag 9.00 - 13.30 uur

www.nandashaircare.nl

 

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

• Taxaties en agrarisch beheer
• Ruimtelijke ordening & milieu
• Makelaardij landelijk gebied
• Onteigening en planschade
• Internationaal vastgoed

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl
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Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

voor 

GEKKE 
ideeën!

Kinderopvang de Bilt is op zoek naar
nieuwe medewerkers!

Wie zoeken we?
Voor de BSO locaties in Maartensdijk en
Groenekan zijn we op zoek naar initiatiefrijke 
pedagogisch medewerkers.

Interesse?
Ga naar www.kinderopvang-debilt.nl
voor de volledige vacatureteksten.

www.kinderopvang-debilt.nl
Kinderopvang De Bilt, Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt
Telefoon (030) 225 19 98, info@kinderopvang-debilt.nl

KIJK OP ONZE SITE!

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Je beste zelf
6-11 t/m 14-11

Therme
Gehele assortiment
Bijvoorbeeld:  
Zen White Lotus  
Shower Satin 200 ml.  
2 stuks 9.90

M.u.v. geschenksets,  
mini’s en geurstokjes.

jaar

Nu 

gratis
saunadoek bij

2 artikelen
Nu

GRATIS
saunadoek bij

2 artikelen

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

KAISERBROODJES
4 VOOR € 1,-

van € 8,95 voor € 7,95
BOSVRUCHTENSLOF

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

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Of het nu gaat om drukwerk, directmail,
tekstschrijven of andere business 

ondersteunende activiteiten.

Extra power nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak dan gebruik 

van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
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Westbroek steeds veiliger
door Walter Eijndhoven

Donderdag 2 november opende burgemeester Sjoerd Potters de avond ‘Westbroek Veilig’ in 
het Dorpshuis in Westbroek. Wat moet u doen als leden van het inbrekersgilde rond uw huis 
zwerven? Hoe werkt een AED? Wat te doen bij reanimeren? En wat als mijn huis in brand 

staat? Allemaal vragen, die deze avond aan bod kwamen.

Zo’n 35 belangstellenden uit West-
broek bezochten de avond om een 
antwoord te krijgen op de vele vra-
gen die hen bezighoudt in geval van 
nood. Natuurlijk doet iedereen bin-
nen Westbroek al veel om hun dorp 
veiliger te maken. Een AED aan de 
muur bij het Dorpshuis of de buurt-
preventiegroep bij onraad in de wijk, 
maar het kan altijd beter. Deze avond 
volgden vele tips om de omgeving in 
en rond het huis nog veiliger te ma-
ken.

Burgerhulpverleners
Maandag 30 oktober tekende wet-
houder Brommersma van gemeente 
De Bilt een convenant met Stichting 
HartslagNu. Burgers uit gemeente 
De Bilt worden ingezet om hulp te 
verlenen bij een hartstilstand. ‘Elk 
jaar krijgen zo’n 16.000 mensen in 
Nederland een hartstilstand. Van 
die slachtoffers worden er ongeveer 
10.000 gereanimeerd. Per week zijn 
dit ongeveer 200 reanimaties’, vertelt 
Frank, medewerker bij HartslagNu. 
Hij vervolgt zijn verhaal: ‘Binnen 
gemeente De Bilt vinden 18 reani-
maties plaats, waarvan 68% thuis en 
20% op straat. Die eerste minuten na 
de hartstilstand zijn van levensbelang 
voor het slachtoffer’. Een ambulance 
heeft gemiddeld 10 minuten nodig 
om bij het slachtoffer te komen, ter-
wijl elke minuut de overlevingskans 
daalt met 5-10%. Reanimatie moet 
daarom binnen zes minuten gestart 
zijn. Frank: ‘Samen met De Bilt (en 
reeds 20 andere gemeenten) willen 
wij zoveel mogelijk burgerhulpverle-
ners binnen Westbroek en gemeente 
De Bilt aanstellen. Onze app alar-
meert een burgerhulpverlener die in 
de buurt is en wijst hem of haar de 
weg. Onze app heeft ook een inge-

bouwde metronoom die het tempo 
aangeeft waarin gereanimeerd moet 
worden’. 

AED’s
Iedereen kan burgerhulpverlener 
worden, mits in het bezit van een 
geldig reanimatiecertificaat, een 
EHBO-diploma of een certificaat 
van bedrijfshulpverlener. Natuurlijk 
kunnen ook artsen of verpleegkundi-
gen zich aanmelden. Verder moet je 
beschikken over een goede gezond-
heid. Hieronder wordt verstaan dat 
je zonder (lichamelijke) klachten, 
kortdurend, een grote inspanning 
kunt verrichten. Omdat vrijwiliigers 
verhinderd kunnen zijn, worden al-
tijd meerdere mensen tegelijkertijd 
gealarmeerd. Op deze manier streeft 
HartslagNu ernaar dat waar mogelijk 
binnen zes minuten een reanimatie is 
opgestart en, indien nodig, een schok 
is gegeven met een AED. Voor West-
broek zijn nog twee extra AED’s be-
schikbaar. Bekeken wordt nog waar 
deze komen te hangen. Voor meer 
vragen over dit onderwerp: info@
hartslagnu.nl of bellen met de help-
desk via 088 0330245 (tijdens kan-
tooruren).

WhatsApp
Tijdens de avond ging Jan Hen-
nipman in op de regels binnen de 
WhatsApp Buurtpreventie in West-
broek. ‘In het begin wisten veel 
gebruikers nog niet wat precies de 
bedoeling was van deze WhatsApp-
groep’, vertelt Jan Hennipman. ‘Ge-
lukkig gaat dit nu veel beter en houdt 
iedereen zich aan de strikte regels die 
voor deze app gelden’. Dit was direct 
een mooie gelegenheid voor wijk-
agent Hans Gies om in te gaan wan-
neer je nu wel of niet gebruik moet 

maken van deze app: ‘Een inbraak 
is zo gepleegd en duurt gemiddeld 
maar dertig seconden. Negen van de 
tien inbraken zijn gelegenheidsinbra-
ken. Staat ergens een raampje open, 
een dief is zo in huis en binnen de 
kortste keren ook weer verdwenen. 
Inbrekers nemen zelf weinig mee 
aan. Inbraakspullen komen vaak uit 
het schuurtje van de buren en gesto-

len spullen nemen zij mee in een kus-
sensloop. Om dit soort personen in de 
gaten te houden is de buurtpreventie-
groep opgericht’. Waar moeten deel-
nemers van deze groep nu op letten? 
Kijk altijd naar afwijkend gedrag, 
gedrag dat niet past in de omgeving 
en bel bij twijfel altijd 112. Zij vragen 

wat er is gebeurd, hoe 
ziet de persoon eruit, 
is hij alleen of met 
meerdere personen, 
is hij met de auto, in 
welke richting is de 
auto gereden? Nadat 
de politie is geweest, 
wordt de beller altijd 
geïnformeerd door de 
politie. Gies: ‘Vaak 
zijn inbrekers slim-

mer dan u denkt. Aan de sleutel van 
een kinderfietsje hangt ook vaak de 
huissleutel. Ouders doen dat, omdat 
kinderen een losse sleutel vaak ver-
liezen. Inbrekers letten hierop. Hangt 
een extra sleutel aan een fietssteutel, 
dan is dit vaak de sleutel van de voor-
deur. Mijn laatste tip voor de app-
groep is: als een bordje met de tekst 
‘Buurtpreventie’ schoon is, loopt de 
inbreker snel voorbij, maar als deze 
bijna onleesbaar is, is de inbreker er 
als de kippen bij’. 

Verzekeren
Rob Hooijer, consultant Riskma-
nagement van Interpolis legde via 
beeld en geluid uit hoe de veiligheid 
in en rond de woning kan worden 

verhoogd. Veel aandacht ook voor 
veiligheid op internet. Hooijer: ‘Al-
les dat verbonden is met internet, 
kan worden gehackt. Zorg daarom 
altijd voor een sterk wachtwoord, 
dat moeilijk kan worden gehackt. 
Dus gebruik niet 1-2-3-4-5 of a-b-c-
d-e als wachtwoord, maar een woord 
met diverse andere tekens dat alleen 
u kent. Meer dan anderhalf miljoen 
keer per jaar wordt apparatuur ge-
hackt in Nederland’. 

Brandweer
Bram de Rijke van de Veiligheids 
Regio Utrecht (VRU) toonde di-
verse brandpreventiemaatregelen. 
Via een Virtual Reality bril kon men 
ervaren wat voor impact een brand 
in uw huis heeft. De Rijke: ‘Dertig 

procent van de branden ontstaat als 
gevolg van stoken, waarvan 90% in 
het schoorsteenkanaal. Vaak is een 
schoorsteenbrand het gevolg van 
slecht onderhoud of verkeerd stoken. 
Laat daarom minimaal eens per jaar 
de schoorsteen vegen en controleren 
door een erkend bedrijf. Ook tijdens 
koken ontstaat vaak brand, waarvan 
het grootste deel in de pan of op het 
fornuis. Vaak wordt iemand gebeld 
tijdens het koken, of er komt iemand 
aan de deur. Hierdoor vergeet men 
dat het fornuis aanstaat en een brand 
kan snel ontstaan’. Wat als er toch 
brand ontstaat? Brand in de keuken: 
blus vlam-in-de-pan nooit met water, 
maar gebruik een passende deksel. 
Zet de warmtebron en de afzuigkap 

uit. Brand in de schoorsteen? Blus 
deze nooit met water, sluit de klep en 
gebruik zand om het vuur te doven. 
Brand in een elektrisch apparaat? 
Trek de stekker eruit en laat het ap-
paraat achter. Is de brand groter dan 
het formaat van een voetbal? Sluit tij-
dens het vluchten alle deuren achter 
je, breng jezelf en anderen naar een 
veilige plek buiten en bel 1-1-2. 

De Rijke: ‘ Vaak laadt iemand zijn 
mobiel op tijdens de nachtelijk uren. 
Nooit doen! Vaak is een mobiel op-
laden de oorzaak van een brand. En 
zorg bij het opladen dat de oplader 
niet tegen een gordijn hangt’. Kort-
om: deze avond werden veel handige 
tips gegeven om de veiligheid in en 
om het huis/ straat te verhogen.

Aan het werk met de AED.

Burgemeester Potters opent de avond.

Alle tinten in één kleur 
Bij de Fotoclub Bilthoven staat op de clubavond van 13 november monochroom 

fotografie op het programma. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd in 
zalencentrum H.F Witte, Henri Dunantplein 4 in de Bilt, aanvang 20.00 uur. 

De leden zullen deze avond niet alleen een foto in zwart/wit en alle tinten grijs tonen: 
onder monochroom wordt ook verstaan diverse tinten in een andere kleur of een foto 
in sepia. Bij monochroom fotografie wordt over het algemeen de foto in kleur gemaakt 
en achteraf in een programma voor fotobewerking omgezet in zwart/wit, sepia of een 
andere kleur. Door de bewerking zal een foto zonder meer een heel andere uitstraling 
krijgen. De verwachting is, dat het een interessante avond wordt met een heel gevari-
eerd aanbod.  (Jeannette Kok)

Monochroom beeld geeft een andere dimensie aan een foto. 



8

Voordeel

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

125

449150

299

Geldig van donderdag 9 t/m zaterdag 11 november 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Boerenkool

zak 500 gram

Roomboter
speculaasstaaf

vers uit eigen oven
per stuk van

€2,09

Verse
Maartensdijkse 
slagers
rookworst

2 stuks

Jumbo
aardappelen

extra groot zak
5 kilo van

€4,98
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advertentie

1725 Oegandese meisjes
een jaar naar school

Op vrijdag 27 oktober zagen 150 bezoekers van het Soroptimist FilmFeest in Bilthoven de 
bioscoopfilm Hidden Figures. Het benefietevenement bracht 8500 euro op voor AFRIpads,

een stichting die gratis wasbaar maandverband verstrekt aan meisjes in Oeganda. 

Netwerkorganisatie Soroptimist-
club De Bilt-Bilthoven organi-
seerde het Soroptimist FilmFeest 
voor de tweede keer. Wederom 
deed de Tuinzaal van Huize Het 
Oosten dienst als mooie bioscoop-
zaal. Zo’n 20 lokale ondernemers 
maakten van het Soroptimist Film-
Feest een nog groter succes door 
als sponsor de opbrengst te verho-
gen, of een bijdrage te leveren aan 
de loterij en een wijnverkoop. 

AFRIpads Foundation
De opbrengst van het Soroptimist 
FilmFeest gaat naar AFRIpads 
Foundation. Die stichting voor-
ziet meisjes van het platteland Voorzitter Christien verwelkomt iedereen.

Twee jaar De Kroeg
Afgelopen vrijdag was het een extra feestelijke Kroeg bij Restaurant Bij de Tijd in De Bilt.
De Kroeg vierde het tweejarige bestaan met ongeveer 40 deelnemers en veel vrijwilligers. 

Koffie, taartjes, bitterballen, hap-
jes, chips, fris en voor de liefheb-
bers bier. DJ. Arie zorgde voor de 
juiste muziek: er werd gedanst, 
polonaise gelopen, maar ook spel-

letjes gespeeld, gekletst en ge-
knutseld. De volgende Kroeg voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking is op vrijdag 1 decem-
ber van 19.15 tot 21.15 uur: the-

ma Sinterklaas met alles er op en 
er aan. Voor meer informatie kan 
men contact opnemen met Wilma 
van Poelgeest van Mens De Bilt 
(tel. 030 7440595). [MD]

Spelletjes spelen en haken, iedereen mag bij De Kroeg doen waar hij zin 
in heeft en er zijn altijd wel mensen die mee willen doen of er gewoon 
gezellig bij komen zitten. 

Stralende deelnemers en vrijwilligers. (foto Wilma van Poelgeest)

Donatie voor Reinaerde Bilthoven
De donderdagmiddag herengroep van Golfclub Schaerweijde in Zeist sponsort elk jaar een 

goed doel in combinatie met hun wekelijkse golfactiviteit. Over het hele seizoen wordt wekelijks 
een deel van het inschrijfgeld voor dat doel bijeen gespaard. 

De herengroep van Golfclub Schaerweijde op de laatste Paaldag in september. 

Dit jaar is een totaalbedrag van 
1500 euro geschonken aan De Rei-
ger in Bilthoven, onderdeel van 
Reinaerde. De Reiger is een woon-
voorziening voor volwassenen met 
een verstandelijke beperking. Met 
deze gift kan De Reiger extra leuke 
activiteiten ondernemen voor de 
bewoners. De leiding van De Rei-
ger is zeer ingenomen met het ini-

tiatief van de Zeister golfers. De 
Vierschaer organiseert elke donder-
dag golfwedstrijden, die goed be-
zocht worden en waar het sociale 
contact net zo belangrijk is als het 
spel zelf. Het hele jaar door worden 
de scores bijgehouden en op de of-
ficiële afsluiting van het seizoen, 
de zogenoemde Paaldag, wordt de 
balans opgemaakt.

van Oeganda van gratis wasbaar 
maandverband. De meisjes zullen 
niet meer elke maand een week 
hun lessen missen. Zo zorgt AFRI-
pads ervoor dat ze niet zover ach-
terop raken dat ze uiteindelijk met 
school zouden stoppen. Daarnaast 
geeft AFRIpads voorlichting. De 
stichting is opgericht door Sanne 
Bolkenstein, die is opgegroeid in 
Bilthoven. Afgelopen voorjaar 
won Sanne een bijzondere award: 
ze werd Vrouwen van Nu Verschil-
maker 2017. Die prijs is een lan-
delijke erkenning voor haar mooie 
initiatief.

Naar school
Voorzitter van de Soroptimisten 
Christien Timmer: ‘Met het Film-
Feest konden 150 Bilthovenaren 
lekker een avondje naar de film én 
hebben we 5750 euro opgehaald. 
Stichting Wilde Ganzen vergroot 
deze opbrengst met 50%, waar-
door we uitkomen op het prachtige 
bedrag van ruim 8600 euro. Voor 
dat geld kunnen 1725 van de arm-
ste meisjes in Oeganda gratis een 

setje wasbaar maandverband krij-
gen. Die meisjes kunnen nu weer 
een jaar gewoon naar school. Als 
lokale serviceclub voor vrouwen 
zijn wij ontzettend trots op dit re-
sultaat. We danken iedereen die er-
aan heeft bijgedragen.’

Jubileumeditie Bridgedrive
Deze maand organiseert Soropti-
mistclub De Bilt-Bilthoven nog 
twee activiteiten die geld zullen 
opbrengen voor de schoolmeisjes 
in Oeganda. Naast het FilmFeest 
voor volwassenen is er ook één 
voor kinderen: leerlingen van de 
Julianaschool gaan op vrijdag 17 
november naar ‘de bioscoop’. En 
woensdag 1 november vieren de 
Soroptimisten een jubileum: voor 
het twintigste achtereenvolgende 
jaar organiseren ze een Bridge-
drive voor het goede doel, ditmaal 
in de Woudkapel. Zie www.sor-
optimist.nl voor meer informatie 
over de activiteiten van de Sorop-
timisten.

(Tjitske Visscher)

Dakgoten schoonmaken 
voor Roemenië

De herfstbladeren vallen volop en naast de mooie taferelen betekent dit 
ook dat uw dakgoten weer vol met blad raken. Dit najaar wordt de dak-
gotenactie door het comité van de Hersteld Hervormde Kerk in Maar-
tensdijk weer herhaald. Al enige jaren is dit een groot succes, inmid-
dels zijn veel dakgoten schoongemaakt met behulp van vrijwilligers. 
De opbrengst is ook dit jaar voor stichting HCR die allerlei projecten 
in Roemenië heeft opgezet, onder andere om verwaarloosde en gehan-
dicapte jongeren te helpen en om gezinnen in grote armoede te steu-
nen. Wilt u ook een schone dakgoot of een zaterdagochtend meehelpen 
met schoonmaken. Aanmelden voor beide kan bij Esther Eits, telefoon: 
0346 214135 / 06-54315726, of mail naar hcrmaartensdijk@live.nl . De 
geplande schoonmaakdata zijn zaterdag 25 november, zaterdag 2 en/of 
9 december. 
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

HAZENACHTERBOUTEN

Om heerlijk te stoven, ca. 2½ tot 3 uur; lekker met bijv. 

rode wijn, jeneverbessen en ontbijtspek
100 gram 1,75

VARKENS HAAS IN ROOMSAUS

Malse varkenshaas met bospaddenstoelen en iets 

room, lekker op een pastagerechtje!!
100 gram 1,85

CARPACCIO TAARTJES

Met o.a. gemalen biefstuk, Parmezaanse kaas, 

kappertjes, zout & peper; mag lekker rosé
100 gram 1,95

LAMSBOUTSCHIJVEN

Mals lamsvlees met een beentje erin, met een knoflook 

kruiden olie gemarineerd; kort rosé bakken
100 gram 1,95

GEVULDE TRUFFELFILET

Kipfilet gevuld met truffel crème en rondom licht 

gemarineerd, ca. 15min. braden
100 gram 1,50

ZWIEBELSTEAKS

Mals mager filetlapje met ontbijtspek, mosterd en ui-

ringen, zachtjes braden ca. 10 minuten
100 gram 1,35
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 6 november t/m zaterdag 11 november. Zetfouten voorbehouden.

Verleidelijk comfortabele herenschoenen

Maat 39-50
Wijdte F T/M K

Finn comfort

MBT

Finnamic

Meindl

Solidus

Xelero Kamo GutsuXelero 

Solidus
Wijdte K

Extra breed

Wijdte G t/m M 

Extra stabiele
zool

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Een gratis kop koffi e of thee
bij binnenkomst!

Pedicure aanwezig.

8,9
597 recensies

Al zeven jaar
op rij de beste!

Wijdte G/H
Finnamic
Wijdte K

Finn comfort
Extra breed

Solidus
Wijdte G/H

Solidus
Wijdte G t/m 

Meindl

MBTMBT

Kamo Gutsu

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

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

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

Kom in Maartensdijk alvast 
de kerstsfeer proeven…

 
Beleef het mee op vrijdag 10 en zaterdag 11 november 2017

Het haardvuur brandt en de tafel is prachtig gedekt. Vrienden en familie verzamelen zich in 
de  keuken waar plannen worden gemaakt voor de decembermaand. Ook buiten in de tuin 
is het gezellig. Ben je ook zo gek 
op deze sfeer? Kom dan naar het 
winter event van Blond Indians in 
Maartensdijk! 

Of het nu gaat om het kennis-
maken met de prachtige denim 
collectie, het  proeven van heer-
lijke olijfolie of het unieke bier 
van Blond Indians, op 10 en 11 
november 2017 is het allemaal 
mogelijk. Ook als je op zoek bent 
naar mooie accessoires voor in 
de keuken of leuke koopjes in 
de sale, beleef het mee en kom 
langs… Vanaf 10.00 tot 19.00 
uur ben je van harte welkom bij 
ons in de loods Molenweg 19a in 
Maartensdijk! 

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids. Een plek waar alle lokale bedrijven
zich kunnen presenteren. Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?

Wacht niet langer en neem contact met ons op!
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl
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Steeds Beter brengt komische thriller
door Guus Geebel

Dunne Muren is de titel van de komische thriller die toneelvereniging Steeds Beter op 10, 11 en 
12 november in Het Lichtruim opvoert. Het stuk is geschreven door Anneke Iseger en wordt 

geregisseerd door Henri Nap.

Nadat Anneke Iseger een aantal 
kinderstukken had geschreven 
wilde zij een paar jaar geleden wel 
eens iets spannends schrijven en 
dat werd Dunne Muren. ‘Ik ben 
gewoon begonnen en had nog geen 
idee hoe het af zou lopen. Op een 
gegeven moment ging het lopen 
als een trein en klopte het alle-
maal.’ Het stuk is drie jaar geleden 
uitgegeven door Toneeluitgeverij 
Grosfeld. Anneke heeft al ruim 
twintig toneelstukken geschreven. 
‘Bijna altijd komedies, want er is 
al genoeg ellende in de wereld. De 
laatste tijd schrijf ik vooral eenak-
ters en seniorenstukken want daar 
is veel behoefte aan.’ Ze heeft net 
weer drie nieuwe eenakters ge-
schreven. 

Verrast
‘De leescommissie binnen Steeds 
Beter besloot dit keer een komische 
thriller op te voeren. De regisseur 
kreeg drie stukken te lezen waaron-
der Dunne Muren. ‘Hij koos daar-
voor en daar was ik heel blij mee. 
Eindelijk eens een avondvullend 
stuk van mij.’  De toneelvereniging 
is in het voorjaar met de repetities 
begonnen. Het stuk heeft drie be-
drijven en er spelen vijf vrouwen 
en drie mannen in mee. In het stuk 
verdwijnt Irene spoorloos na een 
korte logeerpartij bij haar oudere 
zus. De politie wordt erbij gehaald 
en vanaf dat moment staat haar le-
ven op zijn kop. Irene blijkt heel 
anders te zijn dan ze dacht. Er wor-
den moorden gepleegd, er is sprake 
van een gigantische erfenis, prin-
cipes worden overboord gegooid 

en er is ook nog liefde in het spel. 
Kortom een spannende thriller met 
veel komische momenten. De rode 
draad in het stuk wordt gevormd 
door twee Utrechtse vrouwen die 
in alle bedrijven voorkomen. An-
neke is blij verrast door de vorm 
die de regisseur aan het stuk heeft 
gegeven. ‘Ikzelf dacht aan een de-
cor met twee kamers. Henri Nap 
laat het hele podium twee kamers 
voorstellen, wel met elk een eigen 
voordeur.’ 

Schrijven
Anneke Iseger werd in Leeuwar-
den geboren maar kwam al op jon-
ge leeftijd naar De Bilt. Ze werd 
onderwijzeres en heeft enkele jaren 
voor de klas gestaan. ‘Schrijven is 
altijd mijn passie geweest. In 1985 
deed ik mee aan een schrijfwed-
strijd. Mijn verhaal over mijn toen 
zevenjarige zoon Wouter kwam in 
een boekje te staan en was voor 
een verslaggever van de Biltse Post 
aanleiding voor een interview. Hij 
vroeg mij enige tijd later of ik zin 
had zijn werk voor de krant over te 
nemen omdat hij ging stoppen. Zo 
begon in 1988 mijn baan als ver-
slaggever van de Biltse Post en la-
ter de Biltse- en Bilthovense Cou-
rant, wat nu de Biltsche Courant 
is.’ Anneke stopte daar afgelopen 
voorjaar mee, maar niet omdat ze 
het zat was. Naast de krant was zij 
nog actief op heel veel terreinen.
 
Activiteiten
Anneke begon ruim tien jaar ge-
leden theaterstukken te schrijven. 
Ze schreef stukken voor kinderen, 

voor senioren en eenakters, die ook 
door andere gezelschappen worden 
gespeeld. Begin vorig jaar werd 
Steeds Beter met de door Anneke 
geschreven eenakter Een Bloed-
stollend Slot winnaar van het jaar-
lijkse Eenakterfestival in Baarn. 
Anneke begon in 1994 met toneel-
spelen bij Steeds Beter. Toen mijn 
overbuurman vroeg of ik zangeres 
wilde worden bij zijn band Promo-
tion heb ik dat ook gedaan. 

Ik speelde ook nog contrabas 
bij de KBH. Er kwamen telkens 
nieuwe dingen bij. Samen met pi-
anist Ignace de Jong verzorgt zij 
maandelijks een liedjesprogramma 
voor ouderen in woonzorgcentrum 
Weltevreden. Na haar vertrek bij 
de krant is Anneke gevraagd gast-
vrouw te worden in Het Lichtruim 
en dat doet ze inmiddels. Voor haar 
vele activiteiten ontving zij in 2009 
een Koninklijke onderscheiding. 
Anneke is daarnaast ook nog op-
pasoma voor drie kleinkinderen. 

Kaarten
Toneelvereniging Steeds Beter 
voert de komische thriller Dunne 
Muren op in Het Lichtruim, Pla-
netenplein 2 Bilthoven. Vrijdag 
10 en zaterdag 11 november is de 
aanvangstijd 20.00 uur en zondag 
12 november 14.30 uur. Kaarten 
kosten 12,50 euro en zijn verkrijg-
baar bij Tobaccoshop Henk Hillen 
in winkelcentrum Planetenbaan 
en bij Bruna aan de Julianalaan in 
Bilthoven. Reserveren kan bij  se-
cretariaatsteedsbeter@gmail.com, 
of telefonisch 030-2291021.

Duizendpoot Anneke Iseger is de auteur van de komische thriller.

Nieuwe expositie ArtTravese
Van zondag 19 november tot en met dinsdag 16 janu-
ari exposeren Dick Stapel (schilderijen: portretten en 
landschappen) en Evert van Kooten Niekerk (beel-
den) in de ArtTraverse van gemeentehuis Jagtlust te 
Bilthoven. De opening vindt plaats op zondag 19 no-
vember en wordt verricht door de Nederlands hoboïst 
Han de Vries.

Dick Stapel studeerde aan de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten Den Haag van 1960 tot 1965. 
Hij voerde portretopdrachten uit voor particulieren, 
bedrijven en overheid. Zo portretteerde hij leden van 
de koninklijke familie, bedrijfsdirecteuren, ministers 
en politici, burgemeesters en Commissarissen der 
Koning. Ook werden vele collega-kunstenaars door 

hem geportretteerd. Zijn veelzijdigheid blijkt uit zijn 
stillevens en zijn landschappen. Dick Stapel is een 
schilder pur sang. 

Evert van Kooten Niekerk studeerde aan de Aca-
demie voor Beeldende kunsten Artibus, Utrecht en 
daarna aan de Rijksakademie van Beeldende kunsten 
te Amsterdam. Van meet af aan heeft hij zijn beelden 
in brons gegoten en kort geleden is hij beelden in hout 
en hardgips gaan vervaardigen. De houten beelden 
worden met de kettingzaag gevormd en net zoals bij 
de gipsenbeelden het geval is, worden de beelden ge-
polychromeerd. Een groot deel van het recente oeu-
vre bestaat uit portretten van beroemde componisten 
en schrijvers met markante koppen. Door de keuze 
van het materiaal ervaart de kunstenaar een grote 
vrijheid om te creëren wat hem zelf voor ogen staat.

(Evert Bouws)

Een zelfportret van Dick Stapel.

Een portret-beeld van Ingmar Heytze
door Evert van Kooten Niekerk.

Lezing bij
Bilthovense Kring

Maandag 13 november spreekt prof. dr. Christien Brinkgreve voor de 
Bilthovense Kring. Zij is emeritus hoogleraar vrouwenstudies en Soci-
ale Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Uni-
versiteit van Utrecht. Ze schreef een groot aantal boeken, publiceerde 
tal van artikelen in literaire en wetenschappelijke tijdschriften. Het 
jaarthema van de Kring ‘Sterke verhalen in tijden van overvloed en 
onbehagen’ lijkt toegesneden op haar boek ‘Vertel. Over de kracht van 
verhalen’ (2014). De lezing is op maandag 13 november in ‘Huize Het 
Oosten, Rubenslaan 1, Bilthoven om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal. Info: www.bilthovensekring.nl 

Christien Brinkgreve spreekt over de kracht van verhalen.

Zondagmiddagconcert
Het Andiamo Trio brengt zondagmiddag 19 november 
om 15.00 uur in de sfeervolle Muziekkamer van Huize 

Gaudeamus aan de Gerard Doulaan in Bilthoven, werken 
van Beethoven, Brahms en Tajčević ten gehore.

Kunstenhuis De Bilt en Stichting Kunst en Cultuur De Bilt organiseren 
de komende maanden drie concerten in Huize Gaudeamus, waarvan dit 
concert het eerste is.Het Andiamo Trio wordt gevormd door drie jonge, 
enthousiaste en talentvolle musici die elkaar als trio gevonden hebben 
in de zomer van 2016: Marieke van der Lee (klarinet), Dionne Nijs-
ten (cello) en Stein van Eden (piano). Gedreven door de buitengewone 
schoonheid van de samenstelling van hun instrumenten en hun passie 
voor de klassieke kamermuziek gaan ze een breed repertoire te lijf. 
Behalve werken van Beethoven en Brahms, vertolkt het trio ook een se-
lectie van de Balkandansen van de Kroatische componist (1900-1984) 
Marko Tajčević. Opzwepende ritmes en melancholische melodieën ne-
men je zo mee in een muzikale rondreis over de Balkan. Kaarten zijn te 
koop via de ticketshop op: www.kunstenhuis.nl.
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Het CDA is trots op prestaties van het 
college. Uit enquêtes contacten en 
bijeenkomsten blijkt dat we een vitale 
gemeente zijn met zes krachtige kernen, 
een duurzame leefomgeving met passende 
voorzieningen, alles dichtbij!

27 oktober jl. is de Vierstee in Maartensdijk heropend. De renovatie van 
de multifunctionele accommodatie, waar sport, cultuur, verenigingsleven 
maar bovenal inwoners bij elkaar komen, blijkt zeer geslaagd. Inwoners 
en verenigingen hebben ruim € 91.000 verzameld om verbeteringen in het 
dorpshuis zélf te realiseren! Voor het nieuwe zwembad staan alle lichten op 
groen. In maart 2018 start de bouw. 
Het Nieuwe Lyceum staat op dit moment letterlijk in de steigers: er worden 
‘spijkers met koppen’ geslagen. De bouw van de Nijepoortschool in 
Groenekan is bijna afgerond. Ook voor De Regenboog in De Bilt is geld 
vrijgemaakt om de nieuwbouwplannen te verwezenlijken. Dit houdt het 
onderwijs in onze gemeente aantrekkelijk!
WMO wordt dichtbij de inwoners georganiseerd, veel is opgepakt.  De 
jeugdhulpverlening behoeft de nodige aandacht; met name � nancieel staan 
gemeenten voor uitdagingen. Dit vraagt de komende jaren veel aandacht.
Ontwikkelingen op De Kwinkelier lijken nog steeds niet concreet en dat doet 
het Bilthoven Centrum Plan geen goed! Uitvoering rond het Vinkenplein en 
planvorming voor de Driehoek zijn  daarom extra belangrijk. In de komende 
vier jaar  moet hier hard aan worden gewerkt, ook aan overtuiging en 
beleving!
In de afgelopen jaren zijn geen sociale huurwoningen gebouwd. Dat is een 
misser. Wachtlijsten zijn te lang. Bij de nieuwe notitie woonbeleid zal het 
CDA er alles aan doen met voorstellen te komen om daadwerkelijk woningen 
te realiseren.
De vermogenspositie is de afgelopen vier jaar verbeterd, het college heeft 
daar goed aan gewerkt.

Vanaf 2018 gaat de gemeente van ‘aanbodgericht (ambtelijk) naar 
vraaggericht (bewoners)’ werken. Dit betekent een netwerksamenleving 
op basis van gelijkwaardigheid, bewonersinitiatieven, maatwerk, 
invloed, samenwerking en oplossingen. Het CDA is trots dat de 
participatiesamenleving vorm krijgt.

Concluderend: mooie projecten zijn gerealiseerd en diverse projecten zijn 
onderweg.  Maar “Oog voor elkaar, oog voor de toekomst” betekent continue 
verantwoordelijkheid nemen, van sociaal domein tot 
woningbouw, van � nanciën tot leefbaarheid van de 
kernen, van afvalbeleid tot duurzaamheid, tot elkaar, 
tot alles wat ons beweegt! Met Madeleine Bakker 
als lijsttrekker kunt u weer op ons rekenen: het CDA 
dichtbij!

27 oktober jl. is de Vierstee in Maartensdijk heropend. De renovatie van 

CDA dichtbij

Met de laatste begroting van deze raadsperiode 
kijkt de ChristenUnie met een terugblik naar 
het toekomstperspectief. Veel zaken gaan goed. 
Tegelijkertijd zijn er zaken die de komende jaren 
om aandacht vragen en actie nodig hebben.

Een terugblik:
• Over de verbouwing van de Vierstee, de realisatie van de tunnel 

Leyenseweg en de woningbouw op de Hessenweg-zuid is de ChristenUnie 
heel tevreden.

• Wat beter had moeten verlopen was het participatieproces en de gekozen 
variant voor de nieuwbouw van het zwembad.

• Ook het inspraakproces rond de zondagsopenstelling van winkels is 
niet goed verlopen. De ChristenUnie betreurt zeer het raadsbesluit om 
tot zondagsopenstelling over te gaan. Waar is de belofte van een eigen 
identiteit voor de kleine kernen gebleven? 

• De ChristenUnie waardeert het initiatief van diverse belangengroepen om 
met een voorstel te komen om de Jan Steenlaan verkeersveiliger te maken.

• Het werk van de vele vrijwilligers in De Bilt vinden wij zeer waardevol en 
wordt door de ChristenUnie zeer gewaardeerd! 

Gezien de begroting 2018 vinden wij de volgende zaken belangrijk: 
• Binnen het samenwerkingsverband van tien Utrechtse gemeenten (U10) 

voorzien wij  regionale afwegingen over mobiliteit die het karakter van 
onze groene gemeente raken. Wij willen meewerken aan oplossingen 
die duidelijk van meerwaarde zijn voor onze gemeente. In dit kader pleit 
de ChristenUnie voor haalbaarheidsonderzoek treinstation met P&R-
gelegenheid bij de afrit A27 - Maartensdijk. 

• Uitbreiding van het aantal buitengewone opsporingsambtenaren om voor 
de lokale veiligheid meer preventief en handhavend te kunnen optreden.

• Het voortvarend opstarten van sociale woningbouw. Ook de bouw 
van goede betaalbare appartementen voor ouderen die kleiner willen 
wonen, moet met prioriteit opgepakt worden. Evenals het omvormen van 
leegstaande kantoren en winkels naar woningen. 

• Wij streven naar een energieneutrale gemeente in 2030. Dit betekent voor 
de ChristenUnie investeren in alternatieven voor het autoverkeer (denk 
aan e-bikes) en investeren in energieneutrale woningen en gebouwen. Wij 
gaan voor zonnecellen en zijn geen voorstander van windmolens in het 
buitengebied.

• Binnen het sociaal domein is de levering van jeugdzorg onvoldoende zeker 
gesteld. De bereikbaarheid van ondersteuning en zorg voor degenen die 
dit het hardst nodig hebben, blijft daarom de bijzondere aandacht van de 
ChristenUnie houden.

Omziend naar elkaar houden we samen De Bilt leefbaar! 

het toekomstperspectief. Veel zaken gaan goed. 
Tegelijkertijd zijn er zaken die de komende jaren 

Terugblik met toekomstperspectief

Bij de laatste begroting voor de verkiezingen 
maken wij ook de balans op: wat is er terecht 
gekomen van onze plannen uit 2014? 

Het is dit college in crisistijd gelukt om meer 
te doen dan alleen maar solide � nancieel beleid 
te voeren. Wij hebben vastgeroeste, slepende dossiers 
vlot getrokken en fors geïnvesteerd waar dat nodig was. Wij hebben 
doorzettingsvermogen getoond en daarbij verder gekeken dan de nood van 
vandaag. Waar elders in het land zwembaden de� nitief verdwenen, slaan 
wij straks de eerste paal in de grond. Een nieuwe Vierstee, schoolgebouwen, 
tunnels, een mooi nieuw Dr Letteplein en eindelijk ook vernieuwingen in 
Bilthoven centrum maken het plaatje compleet. Soms niet zo groot en mooi 
als sommigen zouden willen, maar wel zonder de rekening naar morgen door 
te schuiven.

Wij hebben veel gevraagd van onze organisaties en verenigingen. Onze 
sporters, muzikanten en toneelverenigingen hebben een bijdrage moeten 
leveren om al dit moois voor elkaar te krijgen. In een kleine gemeente moet 
je het samen doen. Daarom voelt D66 een zware verantwoordelijkheid om 
het geld goed te besteden. Investeringen van soms vele miljoenen betalen we 
namelijk met z’n allen; dus ook de Biltenaren die geen gebruik maken van de 
nieuwe voorzieningen. 

Er is door D66 meer geld voor verduurzaming van ons vastgoed, we zijn 
zuiniger op wat we hebben en laten onze eigen gebouwen niet meer 
verslo® en. En we houden de lasten voor onze inwoners laag. Daarom laat de 
balans die wij nu opmaken niet alleen groene cijfers zien, maar staat ook het 
licht op groen voor nieuwe plannen en ideeën. 

Dat maakt ons onverminderd ambitieus. Er moeten huizen worden gebouwd 
op het terrein rond het H.F. Wittecentrum. De oude sporthal De Bilt willen 
wij snel vernieuwen. Het Lichtruim verdient extra investeringen zodat het 
culturele hart van de Planetenbaan nog harder gaat kloppen. En als onze 
gemeente niet meer onderaan de lijst wil bungelen op het gebied van 
duurzaamheid, mag ook daar een schepje bovenop. 

Kortom: D66 krijgt het voor elkaar, maar is nog niet klaar. En samen met 
andere politieke partijen, onze inwoners en organisaties werken we er hard 
aan om De Bilt nog net iets mooier te maken!

Bij de laatste begroting voor de verkiezingen 
maken wij ook de balans op: wat is er terecht 

Het is dit college in crisistijd gelukt om meer 
te doen dan alleen maar solide � nancieel beleid 
te voeren. Wij hebben vastgeroeste, slepende dossiers 

D66 krijgt het voor elkaar

De VVD zet zich in voor de eigen identiteit 
van onze kernen, de veiligheid voor 
de inwoners, de groene omgeving en 
het voorzieningenniveau. Dat vraagt 
om een economisch sterke gemeente 
en met woningbouw investeren in 
doorstroommogelijkheden  voor onze inwoners.

De ontwikkeling van regio Utrecht met een focus op slim, gezond en 
duurzaam past in het pro� el van De Bilt. De aanwezige kenniseconomie 
en bedrijvigheid met een mix van grote en kleinere organisaties is een 
banenmotor voor onze gemeente.
De regio Utrecht groeit in inwoners, banen en verkeer. Dit biedt kansen voor 
bewoners en bedrijven, maar levert ook problemen op die we in regionale 
samenwerking moeten oplossen. De toenemende verkeersdruk kunnen we 
alleen aanpakken door samenwerking over de grenzen, zoals met verbreding 
van de A27/A28/A1 en een innovatieve aanpak van vervoer met slimme 
diensten als elektrische deelauto’s en deel� etsen.

Wij vinden een goed leven in De Bilt belangrijk. Dat betekent prettig 
wonen, goede werkgelegenheid, een veilige en dorpse omgeving, een 
plek waar je je prettig voelt. Het is ook: vertrouwen hebben in de kansen 
en mogelijkheden van inwoners. En: leven zoals jij dat wilt. Met veel eigen 
verantwoordelijkheid, in het vertrouwen dat je doet wat goed is. En waar je 
een helpende hand krijgt als dat nodig is.
Ook ondernemers verdienen alle mogelijkheden om succesvol te 
ondernemen. Een opmerkzame en slagvaardige gemeente helpt daarbij. 
Door samen te werken en geen onnodige regelgeving te hanteren, kunnen 
ondernemers groeien. Onze ondernemers zijn onze ambassadeurs. Samen 
verleiden wij nieuwe bedrijven en winkels om zich in De Bilt te vestigen.

De VVD zet zich in voor:
• Behoud van noodzakelijke voorzieningen – door stimulering van 

economie en woningbouw. Met Ondernemersplein;
• Betrouwbare zorg voor jong en oud – door zorg op maat in samenwerking 

met zorgverleners. Met Zorgplein;
• Bereikbaarheid en mobiliteit – door snelle � ets-, auto- en ov-verbindingen 

en veilige ontsluitingswegen. Met Veiligheidsplein;
• Solide � nancieel beleid – door zuinig om te gaan met gemeenschapsgeld;
• Duurzaamheid – door de keuzevrijheid van bewoners voorop te stellen.

We willen voorkomen dat de gemeentelijke lastendruk 
gaat stijgen, bij voorkeur dalen. De schuldenlast neemt 
langzaam af en de � nanciële bu® er groeit een beetje. 
We zullen ons met veel energie inzetten opdat deze lijn 
zich de komende jaren doorzet en dat de inwoners het 
stapje voor stapje steeds beter krijgen.

doorstroommogelijkheden  voor onze inwoners.

Nieuwe Energie

Het college heeft de afgelopen vier jaar 
braaf op de winkel gepast en is daarbij 
moeilijke beslissingen en keuzes uit de weg 
gegaan. Zo is in 2012 al vastgesteld, dat 
er in 2020 extra wegcapaciteit beschikbaar 
moet zijn om het verkeersaanbod te kunnen 
verwerken. Tot op heden heeft het college daartoe 
geen enkele voorbereiding getro® en, zodat we nu al 
weten dat het verkeer steeds meer zal gaan vastlopen. We hebben behoefte 
aan daadkrachtige bestuurders met visie!

Op het gebied van afvalverwerking heeft het college bewezen geen 
realistische visie te hebben. Bilts Belang heeft als enige partij tegen het 
nieuwe afvalbeleid gestemd. Daarna zijn vele onderzoeken naar buiten 
gekomen, waaruit bleek dat achteraf scheiden in gespecialiseerde centra 
beter en goedkoper is. Desondanks is het college niet bereid om ten halve te 
keren. De burgers worden opgezadeld met vier afvalcontainers en moeten 
daarnaast ook nog glas, batterijen en oude apparaten apart inzamelen. 

Ook op het gebied van woningbouw gaat het in De Bilt volledig uit de 
hand lopen. De vraag is veel groter dan het aanbod. De wachttijd voor een 
woning in de sociale sector is de afgelopen collegeperiode voor onze eigen 
inwoners opgelopen tot meer dan 10 jaar, mede door de verplichte voorrang 
van statushouders. Toch is het probleem gemakkelijk op te lossen, als je 
maar keuzes durft te maken. Slechts 20% van de oppervlakte van onze hele 
gemeente is bebouwd. 30% bestaat uit waardevolle natuurgebieden en 
50% uit weilanden, (voormalige) agrarische terreinen. Als we slechts 2% 
van die agrarische terreinen zouden gebruiken voor woningbouw, zijn alle 
problemen in één klap opgelost. Dan moet je wel keuzes durven maken, in 
het belang van onze kinderen.
Daarnaast worden burgers opgezadeld met overbodige regeltjes. Je mag 
wel in De Bilt wonen maar je bent geen baas in eigen huis. De Bilt staat in de 
provincie bekend als de gemeente met de meeste overbodige regeltjes. 

Bilts Belang staat voor een liberale maatschappij waarin burgers zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn en de overheid slechts daar 
ingrijpt waar burgers zich beslist niet zelf kunnen redden. Daarom vindt Bilts 
Belang dat subsidies voor sport, kunst en cultuur alleen gegeven moeten 
worden aan mensen die het beslist niet zelf kunnen betalen. 

Op 21 maart 2018 mag u weer naar de stembus. Het ziet ernaar uit dat Bilts 
Belang de enige partij is die nog staat voor de liberale beginselen: meer 
vrijheid voor de burger en een kleinere overheid. 

verwerken. Tot op heden heeft het college daartoe 

Visieloos

Wij, de inwoners van De Bilt, zijn trots op 
onze dorpen, en daarom kiezen wij voor 
Forza. We willen geen  ats in het centrum van 
Bilthoven, geen zendmast in De Leijen, geen 
windmolens in onze woonomgeving, geen vinex-
wijken in onze weilanden en bossen, geen hoogbouw 
aan Hessenweg of Holle Bilt, geen ‘tijdelijke’ woningen voor asielzoekers en 
geen bezuinigingen op kunst en cultuur. 
 
We houden van deze gemeente om haar dorpse en groene karakter, de 
mooie bossen, de weilanden hun vergezichten… Bescherm dat en geef Utrecht 
geen kans zich uit te breiden! De erfenis van dit college is: overal reclame, 
hoogbouw, een zendmast en daarnaast lopen de schulden weer op, de 
komende jaren!
De collegepartijen zullen ongetwijfeld jubelen dat de begroting op orde 
is en dat alles naar wens verloopt. Maar wat heb je daaraan als de burgers 
ontevreden zijn over de koers die dit college vaart: alle ruimte voor grote 
bedrijven als Van der Valk, Ranzijn en de Kwinkelier, terwijl de gewone burger 
of ondernemer slecht gehoord wordt? 
Als de veiligheid op straat onder druk staat en er al jaren weinig aan 
woningbouw gedaan wordt, maar bouwen op de Schapenweide nog steeds 
onbespreekbaar is ‘omdat daar nieuwe life-sciencebedrijven’ moeten komen?
 
Wat we wél willen? Rustige wijken met een veel veiliger verkeer, kunst- en 
cultuurverenigingen die hun afgepakte 7% weer terugkrijgen, veel meer 
veiligheid en toezicht op straat door agenten en boa’s die ook écht handhaven, 
en die bevoegdheden hebben. Een afvalbeleid zonder 4e kliko, dat is 
goedkoper en e¶  ciënter.
 
Er komen verkiezingen aan! De Timpe (hoog hotel bij station) is misschien 
nog tegen te houden, een geluidsscherm bij Maartensdijk moet er 
komen! Een betere handhaving is eenvoudig: we moeten het alleen 
willen! Hoogbouwplannen worden met Forza in het college waar mogelijk 
teruggedraaid en woningbouw écht aangepakt: we beginnen op de 
Schapenweide (RIVM), dat is beter dan nieuwe chemische industrie!
 
Forza kiest voor dorps en groen, geen · ats in het centrum van Bilthoven en 
geluidsbescherming langs de A27.
Forza kiest voor veiligheid: handhaving op straat, niet beleren, maar bekeuren!
Forza kiest voor echte inspraak van burgers: we willen een referendum. Bij 
omstreden onderwerpen moet de burger een noodrem krijgen!
Forza kiest voor lagere lasten: wij betalen meer dan landelijk.
 
Forza kiest voor veilige, schone en gezellige 
buurten en dorpen, zonder zendmasten, 
windmolens en  ats. Kiest u voor Forza?

 in het centrum van 
geen

vinex-
 in onze weilanden en bossen, geen hoogbouw  in onze weilanden en bossen, geen hoogbouw 

Forza De Bilt: er valt weer 
iets te kiezen!

De begroting 2018-2021 laat gelukkig  een 
wat positiever � nancieel beeld zien. De 
algemene uitkering van het rijk stijgt , 
na jaren van krimp. Na de crisis heeft de 
economie de weg omhoog weer gevonden. 
Daar mogen we blij mee zijn. Een paar negatieve 
ontwikkelingen als gevolg van de crisis worden nu 
duidelijk zichtbaar. 

Nu woningbouw!
Ten eerste is dat de enorme achterstand die is ontstaan in de woningbouw. Ook 
in De Bilt zijn er al jarenlang te weinig huizen gebouwd. De SGP-fractie vindt het 
al langere tijd hoogst noodzakelijk dat hier echt serieus werk van gemaakt moet 
worden. De Bilt heeft voor starters en  jonge gezinnen te veel weinig woningen 
te bieden. Willen we onze dorpskernen leefbaar houden? De SGP-fractie wel!  
Het tempo van plannen maken om woningbouw te realiseren,  moet  drastisch 
omhoog. Dat streven zien we in deze begroting (alweer) niet! 

Nu onderhoud openbare ruimte!
 Het onderhoud van de openbare ruimte heeft het de laatste jaren zwaar voor 
de kiezen gekregen. Al jaren roept de SGP dat hier te veel op bezuinigd is en 
dat dit zich in de toekomst gaat wreken. En inderdaad, in toenemende mate 
worden de negatieve e® ecten zichtbaar. Zeer recent de heropening van de 
prachtig gerenoveerde Vierstee, met daarvoor openbaar groen dat bepaald 
geen visitekaartje is. En zo zijn er veel voorbeelden aan te wijzen. De klachten 
die de SGP-fractie hierover van burgers ontvangt, liegen er niet om. Wat de SGP 
betreft komt het onderhoud van de buitenruimte nu in aanmerking voor een 
dikke opwaardering!

Nu communiceren!
Te lang wachten op een antwoord van het gemeentebestuur? Stroperigheid 
in afhandeling van vergunningen? De SGP-fractie hoort dit te vaak. Wat ons 
betreft: laat de burger niet wachten. Communiceer!

Vanaf nu! 
Zomaar een paar onderwerpen die dringend aandacht verdienen. Dit vraagt een 
proactieve houding van het gemeentebestuur. Dan hoeft de voorbereiding van 
de bouw van vijf woningen in Westbroek geen jaren te duren. Dan hoeft ook een 
burger na een toezegging van de gemeente, drie jaar geleden, niet nog steeds 
te wachten op het onderhoud van de openbare ruimte. 
De Bilt staat voor enorme uitdagingen. De SGP wil die de komende jaren 
voortvarend oppakken en verbeteren. Genoeg op de winkel gepast. We moeten 
vooruit! Want stilstand is achteruitgang!

Daar mogen we blij mee zijn. Een paar negatieve 
ontwikkelingen als gevolg van de crisis worden nu 

Vanaf nu! 

Beter De Bilt staat voor de juiste energie! 
En we hebben laten zien dat we kunnen 
samenwerken, in de oppositie én in het 
college. De lokale partij die energie stopt in 
luisteren naar burgers, zoals over de tijdelijke 
huisvesting en de Kwinkelier. Geen politiek 
vanachter het bureau, maar contact met bewoners. 
Elk goed idee verdient een eerlijke kans.
 
Het gaat beter met de � nanciële positie van onze gemeente, maar die blijft 
fragiel. De Meerjarenbegroting is lastig leesbaar. Waar vergelijken wij ons mee? 
We hebben een mooie, groene en dorpse gemeente. Geweldig, maar het wordt 
drukker en drukker om ons heen. Beter de Bilt wil zich sterk blijven maken 
voor een leefbare gemeente. Mooie resultaten zijn geboekt. Er is een knoop 
doorgehakt over het zwembad, een moeilijk besluit. De nieuwbouw van de 
Vierstee is prachtig geworden mede door de geweldige inzet van de inwoners van 
Maartensdijk. De tunnel Leijenseweg is klaar en heeft e® ect.

Het eigen vermogen is opnieuw iets gestegen. We hebben enkele spaarpotjes 
met een bestemming, vooral in het sociaal domein, maar voorzichtigheid is 
geboden. Een helder jaarplan met werkprogramma’s en deadlines ontbreekt 
nog steeds, dat moet er komen! De lange termijnschulden zijn gestegen, 
o.a. vanwege duurdere onderwijshuisvesting. Eindelijk heeft de gemeente de 
rekenrente verlaagd, een e® ect wat doorwerkt in de he¶  ngen die bewoners 
betalen. Het weerstandsvermogen is nog steeds mager. De schulden moeten 
eigenlijk omlaag, zo simpel is het.
Ondernemers en inwoners hebben last van wat wij oude politiek noemen, 
doorgeschoten regelgeving. Bijvoorbeeld: in een wijnhuis mag u geen wijn 
meer proeven. Providers krijgen zomaar een vergunning voor een zendmast 
op een kinderspeelveld. Dit is niet wat burgers willen. Die willen meedenken 
en meebewegen als dat nodig is. Geen patstellingen meer, geen oeverloze 
procedures die burgers boos en machteloos maken, maar samenwerken!
Vanwege het grote aandeel ouderen in onze gemeente vindt Beter De Bilt dat we 
een vriendelijke gemeente moeten worden voor kwetsbare mensen. Actief! Het 
geld is er, laten we het samen goed besteden!
Beter De Bilt vindt dat er tempo moet worden gemaakt met de 
duurzaamheidplannen. Geen windmolens (die horen op zee), maar zonne-
energie en andere duurzame innovatieve technieken. Die zijn er. Laten we samen 
de juiste energie inzetten.

We moeten ons ook realiseren dat we niet alle plannen kunnen bekostigen, 
we zullen de middelen gericht moeten inzetten. We hebben ook 
verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties 
en voor onze snel veranderende omgeving. Kijk kritisch 
naar groeiscenario’s. Het verdwijnen van weidevogels, 
insecten, bijen eist onze directe aandacht en aanpak. 
Met de juiste energie dus!

we zullen de middelen gericht moeten inzetten. We hebben ook 

vanachter het bureau, maar contact met bewoners. 

Bewegen met de juiste energie!

Deze week bespreekt de 
gemeenteraad de begroting voor 
2018. De PvdA is verbaasd, verontrust 
en teleurgesteld over de volgende 
zaken. Wat vindt u ervan?
• In de afgelopen vier jaar is 5 miljoen 

euro overgehouden op de WMO 
terwijl de zorg drastisch werd 
beperkt voor honderden mensen

• De afgelopen vier jaar is er geen 
sociale huurwoning bijgebouwd en 
is de wachttijd opgelopen tot 9 jaar

• De verenigingen moesten onnodig 
4 ton per jaar aan subsidie inleveren

• Er wordt een te klein zwembad 
gebouwd waar geen enkele 
gebruiker blij mee is 

Deze voorzieningen gingen verloren 
omdat het geld dat voor deze zaken 
bestemd was onnodig is opgepot. 
Gelukkig zijn er op 21 maart 
verkiezingen. Laat dan weten wat u 
wilt in de gemeente De Bilt!  Als het 
aan de PvdA ligt, besteden we vanaf 
2018 het geld aan de volgende zaken:

Woningbouw
• Snel bijbouwen van honderden 

sociale- & middenhuurwoningen en 
goedkope koopwoningen. 

• Om wijkgroen te sparen, ook 
bouwen buiten de rode contouren

• Duurzame (kleine) huizen, 
makkelijk aanpasbaar voor ouderen

• Verhuispremies voor huurders 
die kleiner willen gaan wonen en 
hiermee voor doorstroming zorgen

Zorg
• Goed beleid voor ouderen dat 

ondersteunt en gebruik maakt van 
de kracht van ouderen

• Aanpak van eenzaamheid en 
bevordering sociale cohesie met 
‘lief en leedstraten’

• Lagere eigen bijdrage voor 

gemeentelijke zorg, hogere 
tegemoetkoming chronisch zieken

Werk
• Creatieve plannen om mensen 

aan werk te helpen: subsidies voor 
ondernemers en oprichting van 
een wijkbedrijf (Werk om de wijk 
leefbaar te houden, verzorgd door 
werkzoekenden) 

• Fatsoenlijke hulp en meldpunt 
misstanden voor werkzoekenden, 
mensen in de bijstand of 
schuldhulpverlening en mensen die 
zorg nodig hebben

Vrijwilligers en verenigingen
• Sterke verenigingen en vrijwilligers, 

extra subsidiemogelijkheden voor 
projecten & extra betaalde krachten

• Als het maar enigszins kan een 
groter zwembad bouwen, geschikt 
voor àlle gebruikers. 

• Nieuwbouw HF Witte sporthal en 
eventueel zalencentrum

Een duurzame toekomst
• Een nieuw centrum; De gemeente 

zorgt ervoor dat de eigenaar van 
de Kwinkelier de renovatie volgens 
afspraak uitvoert

• Reëel duurzaamheidsbeleid, snel 
klappers maken: zonnepanelen op 
alle daken van SSW

• Voorkomen van een verkeersinfarct; 
Verkeers Circulatie Plan invoeren 
en lobbyen bij stad en provincie 
Utrecht om duurzame oplossingen

De PvdA wil deze plannen samen 
met u uitwerken. Plannen maken is 
mooi, maar ze kunnen alleen slagen 
als inwoners in alle stadia kunnen 
meepraten.

gemeentelijke zorg, hogere 

Wat wilt u in 2018?

Een groene gemeente waar het � jn wonen is. 
Een landelijke en bosrijke omgeving om 
te koesteren. Een gemeente die kiest voor 
energiebesparing én opwekking schone 
energie. Met goede voorzieningen voor cultuur, 
onderwijs en sport. Met zorg en ondersteuning 
voor de sociaal meest kwetsbaren. En binnenkort 
het nieuwe zwembad, verwarmd door riothermie 
(restwarmte, gewonnen uit het riolering).
 
GroenLinks gaat voor Groen
GroenLinks kiest voor een andere, groene economie.  Door nieuwe 
afvalinzameling gaat het restafval omlaag naar 100 kg gemiddeld per inwoner. 
Betere scheiding betekent minder kosten: de afvalhe¶  ng gaat omlaag. De 
lokale energiecoöperatie BENG en de Biltse ondernemers en organisaties van 
het Bilts Energieakkoord maken uitvoeringsplannen voor energiebesparing en 
duurzame opwekking. Van zonneparken en gebruik van restwarmte tot en met 
duurzaam bouwen en riothermie. De gemeente  heeft een meerjarenplan voor 
verduurzaming van haar eigen gebouwen. Dankzij een initiatief van GroenLinks 
is er meer geld voor het wegwerken van achterstand bij het onderhoud van 
openbaar groen. Dit alles betekent ook voor De Bilt lokale werkgelegenheid!

GroenLinks staat voor Sociaal
Grote druk op de woningmarkt doet koopprijzen en huren stijgen. 
Projectontwikkelaars willen graag snel bouwen in open gebied. Dat kan 
anders. GroenLinks wil bouwen voor de doorstroming. De groep zeer ouderen 
wordt snel groter en zoekt naar mogelijkheden voor wonen bij voorzieningen; 
kleiner, maar betaalbaar wonen. Hierdoor komt ruimte vrij voor starters. 
 
GroenLinks staat voor een gemeente waar we mensen niet tussen wal en 
schip laten vallen, maar waar we kiezen voor goede steun en een zorgzame 
samenleving.  Zorg en ondersteuning dicht bij de mensen,  op menselijke 
maat. Er blijft aandacht voor mantelzorgers die soms overbelast zijn.  Met een 
verbeterde economie blijft het belangrijk: werklozen zo snel mogelijk helpen 
aan een nieuwe en passende baan. 

GroenLinks zet zich in voor een gemeente zonder belemmeringen voor mensen 
met een beperking: een open samenleving waar plek is voor ons allemaal. 

GroenLinks: Samen voor de Bilt
GroenLinks heeft vertrouwen in de creativiteit en betrokkenheid van u, als 
inwoner van de gemeente De Bilt. Daarom ondersteunen we van harte het 
gebiedsgericht werken. De beste plannen met het grootste draagvlak komen er 
als iedereen vanaf het begin samen optrekt.

energie. Met goede voorzieningen voor cultuur, 

voor de sociaal meest kwetsbaren. En binnenkort 
het nieuwe zwembad, verwarmd door riothermie 

De Bilt kiest voor Groen en Sociaal

Morgen bespreekt de gemeenteraad van De Bilt de 
Begroting 2018. 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.  

Op deze pagina’s leest u alvast wat de politieke 
partijen, die zijn vertegenwoordigd 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 vergadering begint om 16.00 uur 
in de Mathildezaal van het gemeentehuis. U 
kunt de vergadering ook live volgen op https://
raadsinformatie.debilt.nl/. U vindt hier ook de 
agenda en de begroting. 

Begroting 2018
Meerjarenraming 2019-2021

Morgen wordt door de gemeenteraad de 
begroting vastgesteld. De SP bemerkt tot 
haar teleurstelling dat het huidige college 
geen enkele ambitie meer heeft. Niet alleen 
met nieuw beleid, maar ook bij het meetbare 
resultaat van beleid (de z.g. ‘indicatoren’) zit er 
geen enkele verbetering in.

Dit is een duidelijk symptoom voor een college dat “klaar” is. Niet alleen 
in beleid, maar ook met elkaar. Blijkbaar heeft men geen vertrouwen meer 
in elkaar en willen ze niet verder denken dan 20 maart 2018. De volgende 
dag zijn de gemeenteraadsverkiezingen en is het aan de kiezers om door te 
stemmen aan te geven hoe zij de volgende jaren bestuurd willen worden. 
Doe uzelf een plezier en stem niet meer op de partijen die het al sinds 
mensenheugenis met elkaar doen. Stem dus op een bewezen partij die 
duidelijke ideeën heeft voor onze toekomst.  

De begrotingen van afgelopen jaren waren voor de SP al een treurige 
vertoning. Deze begroting breekt helaas alle records. De reserves zijn 
toegenomen en nemen elk jaar verder toe. Dit ten koste van onze zorg, onze 
huurwoningen en ons groenbeheer. Ondanks alle sprookjes van de huidige 
bestuurderspartijen hebben zij nog steeds geen · auw idee hoe aan de 
basisbehoeftes van de inwoners te voldoen.

Het moge duidelijk zijn: het roer moet om. Dit beleid werkt alleen voor 
mensen die het al � nancieel goed hebben. Het lijkt wel of het college 
vergeten is dat er grote groepen in onze samenleving zijn die het niet redden. 
Soms om � nanciële redenen, soms door ziekte of gewoon door ouderdom. 
Deze partijen hebben na decennia van besturen duidelijk geen ideeën meer. 

Jammer, want juist nu is een samenhangende toekomstvisie belangrijker dan 
ooit. Er komt meer geld aan; van het Rijk en door het groeien van onze lokale 
economie. Dit extra geld mag niet weer opgepot worden, maar moet nuttig 
ingezet worden bij het aanpakken van de problemen van onze gemeente.

De SP heeft duidelijke ideeën voor onze toekomst. Socialer, duurzamer maar 
vooral eerlijker. Straks moeten er misschien weer moeilijke keuzes gemaakt 
worden, maar daar is de SP klaar voor. 

resultaat van beleid (de z.g. ‘indicatoren’) zit er 

Het roer moet om
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Het CDA is trots op prestaties van het 
college. Uit enquêtes contacten en 
bijeenkomsten blijkt dat we een vitale 
gemeente zijn met zes krachtige kernen, 
een duurzame leefomgeving met passende 
voorzieningen, alles dichtbij!

27 oktober jl. is de Vierstee in Maartensdijk heropend. De renovatie van 
de multifunctionele accommodatie, waar sport, cultuur, verenigingsleven 
maar bovenal inwoners bij elkaar komen, blijkt zeer geslaagd. Inwoners 
en verenigingen hebben ruim € 91.000 verzameld om verbeteringen in het 
dorpshuis zélf te realiseren! Voor het nieuwe zwembad staan alle lichten op 
groen. In maart 2018 start de bouw. 
Het Nieuwe Lyceum staat op dit moment letterlijk in de steigers: er worden 
‘spijkers met koppen’ geslagen. De bouw van de Nijepoortschool in 
Groenekan is bijna afgerond. Ook voor De Regenboog in De Bilt is geld 
vrijgemaakt om de nieuwbouwplannen te verwezenlijken. Dit houdt het 
onderwijs in onze gemeente aantrekkelijk!
WMO wordt dichtbij de inwoners georganiseerd, veel is opgepakt.  De 
jeugdhulpverlening behoeft de nodige aandacht; met name � nancieel staan 
gemeenten voor uitdagingen. Dit vraagt de komende jaren veel aandacht.
Ontwikkelingen op De Kwinkelier lijken nog steeds niet concreet en dat doet 
het Bilthoven Centrum Plan geen goed! Uitvoering rond het Vinkenplein en 
planvorming voor de Driehoek zijn  daarom extra belangrijk. In de komende 
vier jaar  moet hier hard aan worden gewerkt, ook aan overtuiging en 
beleving!
In de afgelopen jaren zijn geen sociale huurwoningen gebouwd. Dat is een 
misser. Wachtlijsten zijn te lang. Bij de nieuwe notitie woonbeleid zal het 
CDA er alles aan doen met voorstellen te komen om daadwerkelijk woningen 
te realiseren.
De vermogenspositie is de afgelopen vier jaar verbeterd, het college heeft 
daar goed aan gewerkt.

Vanaf 2018 gaat de gemeente van ‘aanbodgericht (ambtelijk) naar 
vraaggericht (bewoners)’ werken. Dit betekent een netwerksamenleving 
op basis van gelijkwaardigheid, bewonersinitiatieven, maatwerk, 
invloed, samenwerking en oplossingen. Het CDA is trots dat de 
participatiesamenleving vorm krijgt.

Concluderend: mooie projecten zijn gerealiseerd en diverse projecten zijn 
onderweg.  Maar “Oog voor elkaar, oog voor de toekomst” betekent continue 
verantwoordelijkheid nemen, van sociaal domein tot 
woningbouw, van � nanciën tot leefbaarheid van de 
kernen, van afvalbeleid tot duurzaamheid, tot elkaar, 
tot alles wat ons beweegt! Met Madeleine Bakker 
als lijsttrekker kunt u weer op ons rekenen: het CDA 
dichtbij!

27 oktober jl. is de Vierstee in Maartensdijk heropend. De renovatie van 

CDA dichtbij

Met de laatste begroting van deze raadsperiode 
kijkt de ChristenUnie met een terugblik naar 
het toekomstperspectief. Veel zaken gaan goed. 
Tegelijkertijd zijn er zaken die de komende jaren 
om aandacht vragen en actie nodig hebben.

Een terugblik:
• Over de verbouwing van de Vierstee, de realisatie van de tunnel 

Leyenseweg en de woningbouw op de Hessenweg-zuid is de ChristenUnie 
heel tevreden.

• Wat beter had moeten verlopen was het participatieproces en de gekozen 
variant voor de nieuwbouw van het zwembad.

• Ook het inspraakproces rond de zondagsopenstelling van winkels is 
niet goed verlopen. De ChristenUnie betreurt zeer het raadsbesluit om 
tot zondagsopenstelling over te gaan. Waar is de belofte van een eigen 
identiteit voor de kleine kernen gebleven? 

• De ChristenUnie waardeert het initiatief van diverse belangengroepen om 
met een voorstel te komen om de Jan Steenlaan verkeersveiliger te maken.

• Het werk van de vele vrijwilligers in De Bilt vinden wij zeer waardevol en 
wordt door de ChristenUnie zeer gewaardeerd! 

Gezien de begroting 2018 vinden wij de volgende zaken belangrijk: 
• Binnen het samenwerkingsverband van tien Utrechtse gemeenten (U10) 

voorzien wij  regionale afwegingen over mobiliteit die het karakter van 
onze groene gemeente raken. Wij willen meewerken aan oplossingen 
die duidelijk van meerwaarde zijn voor onze gemeente. In dit kader pleit 
de ChristenUnie voor haalbaarheidsonderzoek treinstation met P&R-
gelegenheid bij de afrit A27 - Maartensdijk. 

• Uitbreiding van het aantal buitengewone opsporingsambtenaren om voor 
de lokale veiligheid meer preventief en handhavend te kunnen optreden.

• Het voortvarend opstarten van sociale woningbouw. Ook de bouw 
van goede betaalbare appartementen voor ouderen die kleiner willen 
wonen, moet met prioriteit opgepakt worden. Evenals het omvormen van 
leegstaande kantoren en winkels naar woningen. 

• Wij streven naar een energieneutrale gemeente in 2030. Dit betekent voor 
de ChristenUnie investeren in alternatieven voor het autoverkeer (denk 
aan e-bikes) en investeren in energieneutrale woningen en gebouwen. Wij 
gaan voor zonnecellen en zijn geen voorstander van windmolens in het 
buitengebied.

• Binnen het sociaal domein is de levering van jeugdzorg onvoldoende zeker 
gesteld. De bereikbaarheid van ondersteuning en zorg voor degenen die 
dit het hardst nodig hebben, blijft daarom de bijzondere aandacht van de 
ChristenUnie houden.

Omziend naar elkaar houden we samen De Bilt leefbaar! 
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Terugblik met toekomstperspectief

Bij de laatste begroting voor de verkiezingen 
maken wij ook de balans op: wat is er terecht 
gekomen van onze plannen uit 2014? 

Het is dit college in crisistijd gelukt om meer 
te doen dan alleen maar solide � nancieel beleid 
te voeren. Wij hebben vastgeroeste, slepende dossiers 
vlot getrokken en fors geïnvesteerd waar dat nodig was. Wij hebben 
doorzettingsvermogen getoond en daarbij verder gekeken dan de nood van 
vandaag. Waar elders in het land zwembaden de� nitief verdwenen, slaan 
wij straks de eerste paal in de grond. Een nieuwe Vierstee, schoolgebouwen, 
tunnels, een mooi nieuw Dr Letteplein en eindelijk ook vernieuwingen in 
Bilthoven centrum maken het plaatje compleet. Soms niet zo groot en mooi 
als sommigen zouden willen, maar wel zonder de rekening naar morgen door 
te schuiven.

Wij hebben veel gevraagd van onze organisaties en verenigingen. Onze 
sporters, muzikanten en toneelverenigingen hebben een bijdrage moeten 
leveren om al dit moois voor elkaar te krijgen. In een kleine gemeente moet 
je het samen doen. Daarom voelt D66 een zware verantwoordelijkheid om 
het geld goed te besteden. Investeringen van soms vele miljoenen betalen we 
namelijk met z’n allen; dus ook de Biltenaren die geen gebruik maken van de 
nieuwe voorzieningen. 

Er is door D66 meer geld voor verduurzaming van ons vastgoed, we zijn 
zuiniger op wat we hebben en laten onze eigen gebouwen niet meer 
verslo® en. En we houden de lasten voor onze inwoners laag. Daarom laat de 
balans die wij nu opmaken niet alleen groene cijfers zien, maar staat ook het 
licht op groen voor nieuwe plannen en ideeën. 

Dat maakt ons onverminderd ambitieus. Er moeten huizen worden gebouwd 
op het terrein rond het H.F. Wittecentrum. De oude sporthal De Bilt willen 
wij snel vernieuwen. Het Lichtruim verdient extra investeringen zodat het 
culturele hart van de Planetenbaan nog harder gaat kloppen. En als onze 
gemeente niet meer onderaan de lijst wil bungelen op het gebied van 
duurzaamheid, mag ook daar een schepje bovenop. 

Kortom: D66 krijgt het voor elkaar, maar is nog niet klaar. En samen met 
andere politieke partijen, onze inwoners en organisaties werken we er hard 
aan om De Bilt nog net iets mooier te maken!

Bij de laatste begroting voor de verkiezingen 
maken wij ook de balans op: wat is er terecht 

Het is dit college in crisistijd gelukt om meer 
te doen dan alleen maar solide � nancieel beleid 
te voeren. Wij hebben vastgeroeste, slepende dossiers 

D66 krijgt het voor elkaar

De VVD zet zich in voor de eigen identiteit 
van onze kernen, de veiligheid voor 
de inwoners, de groene omgeving en 
het voorzieningenniveau. Dat vraagt 
om een economisch sterke gemeente 
en met woningbouw investeren in 
doorstroommogelijkheden  voor onze inwoners.

De ontwikkeling van regio Utrecht met een focus op slim, gezond en 
duurzaam past in het pro� el van De Bilt. De aanwezige kenniseconomie 
en bedrijvigheid met een mix van grote en kleinere organisaties is een 
banenmotor voor onze gemeente.
De regio Utrecht groeit in inwoners, banen en verkeer. Dit biedt kansen voor 
bewoners en bedrijven, maar levert ook problemen op die we in regionale 
samenwerking moeten oplossen. De toenemende verkeersdruk kunnen we 
alleen aanpakken door samenwerking over de grenzen, zoals met verbreding 
van de A27/A28/A1 en een innovatieve aanpak van vervoer met slimme 
diensten als elektrische deelauto’s en deel� etsen.

Wij vinden een goed leven in De Bilt belangrijk. Dat betekent prettig 
wonen, goede werkgelegenheid, een veilige en dorpse omgeving, een 
plek waar je je prettig voelt. Het is ook: vertrouwen hebben in de kansen 
en mogelijkheden van inwoners. En: leven zoals jij dat wilt. Met veel eigen 
verantwoordelijkheid, in het vertrouwen dat je doet wat goed is. En waar je 
een helpende hand krijgt als dat nodig is.
Ook ondernemers verdienen alle mogelijkheden om succesvol te 
ondernemen. Een opmerkzame en slagvaardige gemeente helpt daarbij. 
Door samen te werken en geen onnodige regelgeving te hanteren, kunnen 
ondernemers groeien. Onze ondernemers zijn onze ambassadeurs. Samen 
verleiden wij nieuwe bedrijven en winkels om zich in De Bilt te vestigen.

De VVD zet zich in voor:
• Behoud van noodzakelijke voorzieningen – door stimulering van 

economie en woningbouw. Met Ondernemersplein;
• Betrouwbare zorg voor jong en oud – door zorg op maat in samenwerking 

met zorgverleners. Met Zorgplein;
• Bereikbaarheid en mobiliteit – door snelle � ets-, auto- en ov-verbindingen 

en veilige ontsluitingswegen. Met Veiligheidsplein;
• Solide � nancieel beleid – door zuinig om te gaan met gemeenschapsgeld;
• Duurzaamheid – door de keuzevrijheid van bewoners voorop te stellen.

We willen voorkomen dat de gemeentelijke lastendruk 
gaat stijgen, bij voorkeur dalen. De schuldenlast neemt 
langzaam af en de � nanciële bu® er groeit een beetje. 
We zullen ons met veel energie inzetten opdat deze lijn 
zich de komende jaren doorzet en dat de inwoners het 
stapje voor stapje steeds beter krijgen.

doorstroommogelijkheden  voor onze inwoners.

Nieuwe Energie

Het college heeft de afgelopen vier jaar 
braaf op de winkel gepast en is daarbij 
moeilijke beslissingen en keuzes uit de weg 
gegaan. Zo is in 2012 al vastgesteld, dat 
er in 2020 extra wegcapaciteit beschikbaar 
moet zijn om het verkeersaanbod te kunnen 
verwerken. Tot op heden heeft het college daartoe 
geen enkele voorbereiding getro® en, zodat we nu al 
weten dat het verkeer steeds meer zal gaan vastlopen. We hebben behoefte 
aan daadkrachtige bestuurders met visie!

Op het gebied van afvalverwerking heeft het college bewezen geen 
realistische visie te hebben. Bilts Belang heeft als enige partij tegen het 
nieuwe afvalbeleid gestemd. Daarna zijn vele onderzoeken naar buiten 
gekomen, waaruit bleek dat achteraf scheiden in gespecialiseerde centra 
beter en goedkoper is. Desondanks is het college niet bereid om ten halve te 
keren. De burgers worden opgezadeld met vier afvalcontainers en moeten 
daarnaast ook nog glas, batterijen en oude apparaten apart inzamelen. 

Ook op het gebied van woningbouw gaat het in De Bilt volledig uit de 
hand lopen. De vraag is veel groter dan het aanbod. De wachttijd voor een 
woning in de sociale sector is de afgelopen collegeperiode voor onze eigen 
inwoners opgelopen tot meer dan 10 jaar, mede door de verplichte voorrang 
van statushouders. Toch is het probleem gemakkelijk op te lossen, als je 
maar keuzes durft te maken. Slechts 20% van de oppervlakte van onze hele 
gemeente is bebouwd. 30% bestaat uit waardevolle natuurgebieden en 
50% uit weilanden, (voormalige) agrarische terreinen. Als we slechts 2% 
van die agrarische terreinen zouden gebruiken voor woningbouw, zijn alle 
problemen in één klap opgelost. Dan moet je wel keuzes durven maken, in 
het belang van onze kinderen.
Daarnaast worden burgers opgezadeld met overbodige regeltjes. Je mag 
wel in De Bilt wonen maar je bent geen baas in eigen huis. De Bilt staat in de 
provincie bekend als de gemeente met de meeste overbodige regeltjes. 

Bilts Belang staat voor een liberale maatschappij waarin burgers zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn en de overheid slechts daar 
ingrijpt waar burgers zich beslist niet zelf kunnen redden. Daarom vindt Bilts 
Belang dat subsidies voor sport, kunst en cultuur alleen gegeven moeten 
worden aan mensen die het beslist niet zelf kunnen betalen. 

Op 21 maart 2018 mag u weer naar de stembus. Het ziet ernaar uit dat Bilts 
Belang de enige partij is die nog staat voor de liberale beginselen: meer 
vrijheid voor de burger en een kleinere overheid. 

verwerken. Tot op heden heeft het college daartoe 

Visieloos

Wij, de inwoners van De Bilt, zijn trots op 
onze dorpen, en daarom kiezen wij voor 
Forza. We willen geen  ats in het centrum van 
Bilthoven, geen zendmast in De Leijen, geen 
windmolens in onze woonomgeving, geen vinex-
wijken in onze weilanden en bossen, geen hoogbouw 
aan Hessenweg of Holle Bilt, geen ‘tijdelijke’ woningen voor asielzoekers en 
geen bezuinigingen op kunst en cultuur. 
 
We houden van deze gemeente om haar dorpse en groene karakter, de 
mooie bossen, de weilanden hun vergezichten… Bescherm dat en geef Utrecht 
geen kans zich uit te breiden! De erfenis van dit college is: overal reclame, 
hoogbouw, een zendmast en daarnaast lopen de schulden weer op, de 
komende jaren!
De collegepartijen zullen ongetwijfeld jubelen dat de begroting op orde 
is en dat alles naar wens verloopt. Maar wat heb je daaraan als de burgers 
ontevreden zijn over de koers die dit college vaart: alle ruimte voor grote 
bedrijven als Van der Valk, Ranzijn en de Kwinkelier, terwijl de gewone burger 
of ondernemer slecht gehoord wordt? 
Als de veiligheid op straat onder druk staat en er al jaren weinig aan 
woningbouw gedaan wordt, maar bouwen op de Schapenweide nog steeds 
onbespreekbaar is ‘omdat daar nieuwe life-sciencebedrijven’ moeten komen?
 
Wat we wél willen? Rustige wijken met een veel veiliger verkeer, kunst- en 
cultuurverenigingen die hun afgepakte 7% weer terugkrijgen, veel meer 
veiligheid en toezicht op straat door agenten en boa’s die ook écht handhaven, 
en die bevoegdheden hebben. Een afvalbeleid zonder 4e kliko, dat is 
goedkoper en e¶  ciënter.
 
Er komen verkiezingen aan! De Timpe (hoog hotel bij station) is misschien 
nog tegen te houden, een geluidsscherm bij Maartensdijk moet er 
komen! Een betere handhaving is eenvoudig: we moeten het alleen 
willen! Hoogbouwplannen worden met Forza in het college waar mogelijk 
teruggedraaid en woningbouw écht aangepakt: we beginnen op de 
Schapenweide (RIVM), dat is beter dan nieuwe chemische industrie!
 
Forza kiest voor dorps en groen, geen · ats in het centrum van Bilthoven en 
geluidsbescherming langs de A27.
Forza kiest voor veiligheid: handhaving op straat, niet beleren, maar bekeuren!
Forza kiest voor echte inspraak van burgers: we willen een referendum. Bij 
omstreden onderwerpen moet de burger een noodrem krijgen!
Forza kiest voor lagere lasten: wij betalen meer dan landelijk.
 
Forza kiest voor veilige, schone en gezellige 
buurten en dorpen, zonder zendmasten, 
windmolens en  ats. Kiest u voor Forza?

 in het centrum van 
geen

vinex-
 in onze weilanden en bossen, geen hoogbouw  in onze weilanden en bossen, geen hoogbouw 

Forza De Bilt: er valt weer 
iets te kiezen!

De begroting 2018-2021 laat gelukkig  een 
wat positiever � nancieel beeld zien. De 
algemene uitkering van het rijk stijgt , 
na jaren van krimp. Na de crisis heeft de 
economie de weg omhoog weer gevonden. 
Daar mogen we blij mee zijn. Een paar negatieve 
ontwikkelingen als gevolg van de crisis worden nu 
duidelijk zichtbaar. 

Nu woningbouw!
Ten eerste is dat de enorme achterstand die is ontstaan in de woningbouw. Ook 
in De Bilt zijn er al jarenlang te weinig huizen gebouwd. De SGP-fractie vindt het 
al langere tijd hoogst noodzakelijk dat hier echt serieus werk van gemaakt moet 
worden. De Bilt heeft voor starters en  jonge gezinnen te veel weinig woningen 
te bieden. Willen we onze dorpskernen leefbaar houden? De SGP-fractie wel!  
Het tempo van plannen maken om woningbouw te realiseren,  moet  drastisch 
omhoog. Dat streven zien we in deze begroting (alweer) niet! 

Nu onderhoud openbare ruimte!
 Het onderhoud van de openbare ruimte heeft het de laatste jaren zwaar voor 
de kiezen gekregen. Al jaren roept de SGP dat hier te veel op bezuinigd is en 
dat dit zich in de toekomst gaat wreken. En inderdaad, in toenemende mate 
worden de negatieve e® ecten zichtbaar. Zeer recent de heropening van de 
prachtig gerenoveerde Vierstee, met daarvoor openbaar groen dat bepaald 
geen visitekaartje is. En zo zijn er veel voorbeelden aan te wijzen. De klachten 
die de SGP-fractie hierover van burgers ontvangt, liegen er niet om. Wat de SGP 
betreft komt het onderhoud van de buitenruimte nu in aanmerking voor een 
dikke opwaardering!

Nu communiceren!
Te lang wachten op een antwoord van het gemeentebestuur? Stroperigheid 
in afhandeling van vergunningen? De SGP-fractie hoort dit te vaak. Wat ons 
betreft: laat de burger niet wachten. Communiceer!

Vanaf nu! 
Zomaar een paar onderwerpen die dringend aandacht verdienen. Dit vraagt een 
proactieve houding van het gemeentebestuur. Dan hoeft de voorbereiding van 
de bouw van vijf woningen in Westbroek geen jaren te duren. Dan hoeft ook een 
burger na een toezegging van de gemeente, drie jaar geleden, niet nog steeds 
te wachten op het onderhoud van de openbare ruimte. 
De Bilt staat voor enorme uitdagingen. De SGP wil die de komende jaren 
voortvarend oppakken en verbeteren. Genoeg op de winkel gepast. We moeten 
vooruit! Want stilstand is achteruitgang!

Daar mogen we blij mee zijn. Een paar negatieve 
ontwikkelingen als gevolg van de crisis worden nu 

Vanaf nu! 

Beter De Bilt staat voor de juiste energie! 
En we hebben laten zien dat we kunnen 
samenwerken, in de oppositie én in het 
college. De lokale partij die energie stopt in 
luisteren naar burgers, zoals over de tijdelijke 
huisvesting en de Kwinkelier. Geen politiek 
vanachter het bureau, maar contact met bewoners. 
Elk goed idee verdient een eerlijke kans.
 
Het gaat beter met de � nanciële positie van onze gemeente, maar die blijft 
fragiel. De Meerjarenbegroting is lastig leesbaar. Waar vergelijken wij ons mee? 
We hebben een mooie, groene en dorpse gemeente. Geweldig, maar het wordt 
drukker en drukker om ons heen. Beter de Bilt wil zich sterk blijven maken 
voor een leefbare gemeente. Mooie resultaten zijn geboekt. Er is een knoop 
doorgehakt over het zwembad, een moeilijk besluit. De nieuwbouw van de 
Vierstee is prachtig geworden mede door de geweldige inzet van de inwoners van 
Maartensdijk. De tunnel Leijenseweg is klaar en heeft e® ect.

Het eigen vermogen is opnieuw iets gestegen. We hebben enkele spaarpotjes 
met een bestemming, vooral in het sociaal domein, maar voorzichtigheid is 
geboden. Een helder jaarplan met werkprogramma’s en deadlines ontbreekt 
nog steeds, dat moet er komen! De lange termijnschulden zijn gestegen, 
o.a. vanwege duurdere onderwijshuisvesting. Eindelijk heeft de gemeente de 
rekenrente verlaagd, een e® ect wat doorwerkt in de he¶  ngen die bewoners 
betalen. Het weerstandsvermogen is nog steeds mager. De schulden moeten 
eigenlijk omlaag, zo simpel is het.
Ondernemers en inwoners hebben last van wat wij oude politiek noemen, 
doorgeschoten regelgeving. Bijvoorbeeld: in een wijnhuis mag u geen wijn 
meer proeven. Providers krijgen zomaar een vergunning voor een zendmast 
op een kinderspeelveld. Dit is niet wat burgers willen. Die willen meedenken 
en meebewegen als dat nodig is. Geen patstellingen meer, geen oeverloze 
procedures die burgers boos en machteloos maken, maar samenwerken!
Vanwege het grote aandeel ouderen in onze gemeente vindt Beter De Bilt dat we 
een vriendelijke gemeente moeten worden voor kwetsbare mensen. Actief! Het 
geld is er, laten we het samen goed besteden!
Beter De Bilt vindt dat er tempo moet worden gemaakt met de 
duurzaamheidplannen. Geen windmolens (die horen op zee), maar zonne-
energie en andere duurzame innovatieve technieken. Die zijn er. Laten we samen 
de juiste energie inzetten.

We moeten ons ook realiseren dat we niet alle plannen kunnen bekostigen, 
we zullen de middelen gericht moeten inzetten. We hebben ook 
verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties 
en voor onze snel veranderende omgeving. Kijk kritisch 
naar groeiscenario’s. Het verdwijnen van weidevogels, 
insecten, bijen eist onze directe aandacht en aanpak. 
Met de juiste energie dus!

we zullen de middelen gericht moeten inzetten. We hebben ook 

vanachter het bureau, maar contact met bewoners. 

Bewegen met de juiste energie!

Deze week bespreekt de 
gemeenteraad de begroting voor 
2018. De PvdA is verbaasd, verontrust 
en teleurgesteld over de volgende 
zaken. Wat vindt u ervan?
• In de afgelopen vier jaar is 5 miljoen 

euro overgehouden op de WMO 
terwijl de zorg drastisch werd 
beperkt voor honderden mensen

• De afgelopen vier jaar is er geen 
sociale huurwoning bijgebouwd en 
is de wachttijd opgelopen tot 9 jaar

• De verenigingen moesten onnodig 
4 ton per jaar aan subsidie inleveren

• Er wordt een te klein zwembad 
gebouwd waar geen enkele 
gebruiker blij mee is 

Deze voorzieningen gingen verloren 
omdat het geld dat voor deze zaken 
bestemd was onnodig is opgepot. 
Gelukkig zijn er op 21 maart 
verkiezingen. Laat dan weten wat u 
wilt in de gemeente De Bilt!  Als het 
aan de PvdA ligt, besteden we vanaf 
2018 het geld aan de volgende zaken:

Woningbouw
• Snel bijbouwen van honderden 

sociale- & middenhuurwoningen en 
goedkope koopwoningen. 

• Om wijkgroen te sparen, ook 
bouwen buiten de rode contouren

• Duurzame (kleine) huizen, 
makkelijk aanpasbaar voor ouderen

• Verhuispremies voor huurders 
die kleiner willen gaan wonen en 
hiermee voor doorstroming zorgen

Zorg
• Goed beleid voor ouderen dat 

ondersteunt en gebruik maakt van 
de kracht van ouderen

• Aanpak van eenzaamheid en 
bevordering sociale cohesie met 
‘lief en leedstraten’

• Lagere eigen bijdrage voor 

gemeentelijke zorg, hogere 
tegemoetkoming chronisch zieken

Werk
• Creatieve plannen om mensen 

aan werk te helpen: subsidies voor 
ondernemers en oprichting van 
een wijkbedrijf (Werk om de wijk 
leefbaar te houden, verzorgd door 
werkzoekenden) 

• Fatsoenlijke hulp en meldpunt 
misstanden voor werkzoekenden, 
mensen in de bijstand of 
schuldhulpverlening en mensen die 
zorg nodig hebben

Vrijwilligers en verenigingen
• Sterke verenigingen en vrijwilligers, 

extra subsidiemogelijkheden voor 
projecten & extra betaalde krachten

• Als het maar enigszins kan een 
groter zwembad bouwen, geschikt 
voor àlle gebruikers. 

• Nieuwbouw HF Witte sporthal en 
eventueel zalencentrum

Een duurzame toekomst
• Een nieuw centrum; De gemeente 

zorgt ervoor dat de eigenaar van 
de Kwinkelier de renovatie volgens 
afspraak uitvoert

• Reëel duurzaamheidsbeleid, snel 
klappers maken: zonnepanelen op 
alle daken van SSW

• Voorkomen van een verkeersinfarct; 
Verkeers Circulatie Plan invoeren 
en lobbyen bij stad en provincie 
Utrecht om duurzame oplossingen

De PvdA wil deze plannen samen 
met u uitwerken. Plannen maken is 
mooi, maar ze kunnen alleen slagen 
als inwoners in alle stadia kunnen 
meepraten.

gemeentelijke zorg, hogere 

Wat wilt u in 2018?

Een groene gemeente waar het � jn wonen is. 
Een landelijke en bosrijke omgeving om 
te koesteren. Een gemeente die kiest voor 
energiebesparing én opwekking schone 
energie. Met goede voorzieningen voor cultuur, 
onderwijs en sport. Met zorg en ondersteuning 
voor de sociaal meest kwetsbaren. En binnenkort 
het nieuwe zwembad, verwarmd door riothermie 
(restwarmte, gewonnen uit het riolering).
 
GroenLinks gaat voor Groen
GroenLinks kiest voor een andere, groene economie.  Door nieuwe 
afvalinzameling gaat het restafval omlaag naar 100 kg gemiddeld per inwoner. 
Betere scheiding betekent minder kosten: de afvalhe¶  ng gaat omlaag. De 
lokale energiecoöperatie BENG en de Biltse ondernemers en organisaties van 
het Bilts Energieakkoord maken uitvoeringsplannen voor energiebesparing en 
duurzame opwekking. Van zonneparken en gebruik van restwarmte tot en met 
duurzaam bouwen en riothermie. De gemeente  heeft een meerjarenplan voor 
verduurzaming van haar eigen gebouwen. Dankzij een initiatief van GroenLinks 
is er meer geld voor het wegwerken van achterstand bij het onderhoud van 
openbaar groen. Dit alles betekent ook voor De Bilt lokale werkgelegenheid!

GroenLinks staat voor Sociaal
Grote druk op de woningmarkt doet koopprijzen en huren stijgen. 
Projectontwikkelaars willen graag snel bouwen in open gebied. Dat kan 
anders. GroenLinks wil bouwen voor de doorstroming. De groep zeer ouderen 
wordt snel groter en zoekt naar mogelijkheden voor wonen bij voorzieningen; 
kleiner, maar betaalbaar wonen. Hierdoor komt ruimte vrij voor starters. 
 
GroenLinks staat voor een gemeente waar we mensen niet tussen wal en 
schip laten vallen, maar waar we kiezen voor goede steun en een zorgzame 
samenleving.  Zorg en ondersteuning dicht bij de mensen,  op menselijke 
maat. Er blijft aandacht voor mantelzorgers die soms overbelast zijn.  Met een 
verbeterde economie blijft het belangrijk: werklozen zo snel mogelijk helpen 
aan een nieuwe en passende baan. 

GroenLinks zet zich in voor een gemeente zonder belemmeringen voor mensen 
met een beperking: een open samenleving waar plek is voor ons allemaal. 

GroenLinks: Samen voor de Bilt
GroenLinks heeft vertrouwen in de creativiteit en betrokkenheid van u, als 
inwoner van de gemeente De Bilt. Daarom ondersteunen we van harte het 
gebiedsgericht werken. De beste plannen met het grootste draagvlak komen er 
als iedereen vanaf het begin samen optrekt.

energie. Met goede voorzieningen voor cultuur, 

voor de sociaal meest kwetsbaren. En binnenkort 
het nieuwe zwembad, verwarmd door riothermie 

De Bilt kiest voor Groen en Sociaal

Morgen bespreekt de gemeenteraad van De Bilt de 
Begroting 2018. 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.  

Op deze pagina’s leest u alvast wat de politieke 
partijen, die zijn vertegenwoordigd 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 vergadering begint om 16.00 uur 
in de Mathildezaal van het gemeentehuis. U 
kunt de vergadering ook live volgen op https://
raadsinformatie.debilt.nl/. U vindt hier ook de 
agenda en de begroting. 

Begroting 2018
Meerjarenraming 2019-2021

Morgen wordt door de gemeenteraad de 
begroting vastgesteld. De SP bemerkt tot 
haar teleurstelling dat het huidige college 
geen enkele ambitie meer heeft. Niet alleen 
met nieuw beleid, maar ook bij het meetbare 
resultaat van beleid (de z.g. ‘indicatoren’) zit er 
geen enkele verbetering in.

Dit is een duidelijk symptoom voor een college dat “klaar” is. Niet alleen 
in beleid, maar ook met elkaar. Blijkbaar heeft men geen vertrouwen meer 
in elkaar en willen ze niet verder denken dan 20 maart 2018. De volgende 
dag zijn de gemeenteraadsverkiezingen en is het aan de kiezers om door te 
stemmen aan te geven hoe zij de volgende jaren bestuurd willen worden. 
Doe uzelf een plezier en stem niet meer op de partijen die het al sinds 
mensenheugenis met elkaar doen. Stem dus op een bewezen partij die 
duidelijke ideeën heeft voor onze toekomst.  

De begrotingen van afgelopen jaren waren voor de SP al een treurige 
vertoning. Deze begroting breekt helaas alle records. De reserves zijn 
toegenomen en nemen elk jaar verder toe. Dit ten koste van onze zorg, onze 
huurwoningen en ons groenbeheer. Ondanks alle sprookjes van de huidige 
bestuurderspartijen hebben zij nog steeds geen · auw idee hoe aan de 
basisbehoeftes van de inwoners te voldoen.

Het moge duidelijk zijn: het roer moet om. Dit beleid werkt alleen voor 
mensen die het al � nancieel goed hebben. Het lijkt wel of het college 
vergeten is dat er grote groepen in onze samenleving zijn die het niet redden. 
Soms om � nanciële redenen, soms door ziekte of gewoon door ouderdom. 
Deze partijen hebben na decennia van besturen duidelijk geen ideeën meer. 

Jammer, want juist nu is een samenhangende toekomstvisie belangrijker dan 
ooit. Er komt meer geld aan; van het Rijk en door het groeien van onze lokale 
economie. Dit extra geld mag niet weer opgepot worden, maar moet nuttig 
ingezet worden bij het aanpakken van de problemen van onze gemeente.

De SP heeft duidelijke ideeën voor onze toekomst. Socialer, duurzamer maar 
vooral eerlijker. Straks moeten er misschien weer moeilijke keuzes gemaakt 
worden, maar daar is de SP klaar voor. 

resultaat van beleid (de z.g. ‘indicatoren’) zit er 

Het roer moet om
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Begroting 2018
De begroting voor 2018 is de laatste van deze raadsperiode. Een periode waarin het college veel

voor elkaar heeft gekregen. De plannen voor 2018 heeft het college vastgelegd in de begroting voor

2018 en voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad bespreekt de begroting tijdens een speciale 

raadsvergadering op donderdag 9 november. 

Toekomstbestendige centra

Eind 2017 besluit de gemeenteraad over het detailhandelsbeleid. Het college zet 
daarin in op een gerichte aanpak per centrum om deze weer toekomst bestendig 
te maken in goed overleg met de ondernemers. 
Een nieuwe centrummanager gaat daarin een belangrijke rol spelen. Deze 
zal sturen op een gezamenlijke aanpak tussen ondernemers onderling en de 
samenwerking met de gemeente.    

Bereikbaar De Bilt
De komende jaren wordt er hard gewerkt om de bereikbaarheid van de kern De Bilt te 
vergroten. Het Dr. Letteplein is al aangepast en in 2018 wordt de Asserweg op de Biltse Rading 
aangesloten. Aansluitend wordt op verschillende punten eenrichtingsverkeer ingesteld om 
sluipverkeer uit het dorp te weren.  

Centrum Bilthoven 
Waar er in 2017 vooral veel plannen zijn gemaakt voor de 
verdere vernieuwing van het centrum van Bilthoven, gaat 
in 2018 op meerdere plekken de schop in de grond. De 
vergunning voor het eerste deel van de renovatie - en 
daarmee een deel nieuwbouw - op De Kwinkelier is verleend. 
Wethouder Hans Mieras: “Er gaat nu echt beweging komen. 
Ook aan het Vinkenplein start komend jaar de bouw van een 
nieuw pand. Daarmee zetten we de eerste stappen naar een nieuw 
mooi dorpshart waar het voor een ieder � jn vertoeven is. Gedurende 
alle werkzaamheden houden wij als gemeente de bereikbaarheid van het centrum goed in de 
gaten.”

Veiligheid
Dit jaar is het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 vastgesteld, waarmee er de komende jaren 
extra aandacht is voor jeugdoverlast, woninginbraak, geweld en ondermijning. Ook wordt er 
geïnvesteerd in het opknappen van een aantal brandweerkazernes zodat deze blijven voldoen 
aan de eisen van deze tijd. 

Duurzame en toegankelijke accommodaties
Er wordt extra geld beschikbaar gesteld voor beheer en onderhoud van gemeentelijke accommodaties zoals 
scholen en sportaccommodaties. Dit extra geld is enerzijds nodig om de betre� ende locaties goed te kunnen 
onderhouden, maar wordt ook ingezet om de accommodaties te verduurzamen en voor een ieder goed 
toegankelijk te maken. Bij De Vierstee is dit al gedaan en ook bij het nieuw te bouwen zwembad is veel aandacht 
voor duurzaamheid. 

Scholen in nieuw jasje
Voor een aantal scholen ligt er een mooie nieuwe of opgeknapte locatie in het 
vooruitzicht. Wethouder Madeleine Bakker-Smit: “We hebben een inhaalslag 
gemaakt in de vernieuwing van schoolgebouwen. In 2018 gaat basisschool 
De Nijepoort verhuizen naar een geheel nieuw gebouw in Groenekan. Het 
Nieuwe Lyceum in Bilthoven kan gaan genieten van het geheel gerenoveerde 
schoolgebouw. Daarmee kunnen zij beiden weer heel wat jaar vooruit. In De Bilt 

start komend jaar de nieuwbouw van basisschool De Regenboog.”

Snellere afhandeling WMO aanvragen 
In 2015 heeft de gemeente extra taken gekregen (vanuit het Rijk) op het gebied van zorg. 
Nu de uitvoering van deze taken goed loopt, is duidelijke waar nog dingen verbeterd kunnen 
worden. “WMO aanvragen worden nu beoordeeld door het Sociaal Team van MENS. Zij brengen 
advies uit en de gemeente neemt dan een besluit over de aanvraag. Het Sociaal Team draait 

inmiddels zo goed dat zij met ingang van 2018 zelf een besluit gaan nemen. Hiermee komt er sneller 
duidelijkheid voor mensen of zij bijvoorbeeld een rolstoel krijgen of de gewenste begeleiding.” 

Recreatie beter op de kaart
Onze gemeente kent vele mogelijkheden voor recreatie. Die zijn lang niet altijd bekend of even goed zichtbaar 
buiten. Voor het agrarische gebied worden deze bijvoorbeeld letterlijk in kaart gebracht, maar ook mogelijkheden 
voor � etsen en wandelen worden duidelijker aangegeven in de buitenruimte. 

Goede � nanciële positie
Ondanks dat de economie de afgelopen jaren niet mee zat, heeft het college de � nanciële positie van de 
gemeenten kunnen verbeterd. Het weerstandsvermogen is versterkt en het tarief voor rioolrechten en 
afvalstofhe�  ng wordt verlaagd. Daarnaast is er ruimte voor extra investeringen. 

Gebieden en inwoners/gebruikers centraal
De maatschappij verandert en daarmee ook de rol van de gemeente. Om hier goed op 
in te kunnen spelen verandert met ingang van 2018 de organisatiestructuur van de 
gemeente. De gemeente werkt vanaf dan niet meer vanuit thema’s, maar vanuit 
gebieden. Burgemeester Sjoerd Potters: “Dat betekent dat medewerkers met 
verschillende expertises, in een team gaan samenwerken aan de opgaven 
voor een bepaald gebied. Die opgave wordt niet alleen in het gemeentehuis 
bedacht, maar juist actief opgehaald uit de kernen. Daar hebben we de 
afgelopen jaren al mee geëxperimenteerd in Hollandsche Rading en dit jaar in 
Westbroek en de reacties vanuit zowel de samenleving als uit het gemeentehuis 
zijn positief.”

Vaart achter woningbouw 
De woningmarkt trekt aan en dat betekent dat er veel aanvragen zijn voor particuliere 

woningbouw, met name in het hogere segment. Het college pakt haar rol 
als het gaat om sociale woningbouw en huurwoningen in het midden 

segment. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen: “Er moeten de 
komende jaren meer huurwoningen gebouwd worden. We hebben 

ons voor de opgave gesteld om voor 2030 450 nieuwe sociale 
huurwoningen te realiseren. We bekijken nu op welke locaties 
dit mogelijk is. Een van deze locaties, waarvoor op korte termijn 
een plan wordt opgesteld, is bij het H.F. Witte Centrum. Op 

de locatie van de voormalige Werkschuit in Bilthoven kom een 
mix van sociale en midden huur.” In 2018 worden ook 99 nieuwe 

sociale huurwoningen opgeleverd in het appartementencomplex 
dat nu gebouwd wordt op de locatie De Leyen Zuid in Bilthoven. 
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Ondernemers steunen 
ondernemersverkiezing

Wijn, horeca en kunst. Drie ondernemers spreken over het belang van ondernemen, de award 
voor de Biltse Ondernemer van het Jaar (BOvhJ) en wat hen samenbrengt.

Marcel Kerkmeester is directeur 
van LFE uit Maartensdijk, een be-
drijfsnaam die in de Nederlandse 
wijnwereld een begrip is. ALDI, 
Van der Valk hotels en KLM zijn 
een paar van de vele partijen die 
LFE als klant heeft. Klaas van 
der Valk werd nota bene geboren 
in het Van der Valk hotel De Bilt-
sche Hoek waar hij sinds 1980 de 
directie voert. Beeldend kunste-
naar Luigi Amati (77) woont sinds 
1965 in Nederland en is de maker 
van de awards die op 29 november 

a.s. voor de zesde keer worden uit-
gereikt. Alle drie zijn zij bijzonder 
enthousiast over het project.

De wijn
LFE vertegenwoordigt ruim 40 
wijnproducenten en was zelf in 
2011 winnaar van een BOvhJ 
award. Sindsdien is Kerkmeester 
een trouwe sponsor van het eve-
nement. ‘Wij steunen dit initiatief 
van harte’ zegt hij. ‘Het was fantas-
tisch destijds zelf te winnen, want 
het bracht ons een stapje dichterbij 

onze ambitie: het beste wijnbedrijf 
van Nederland te zijn. Ook onze 
internationale leveranciers vonden 
het geweldig.’

De hotelier
Van der Valk kent De Bilt als geen 
ander. Op twee jaar na, een zijstap 
naar Arnhem, is De Biltsche Hoek 
letterlijk zijn leven. Iedere onder-
nemer uit onze gemeente komt 
vroeg of laat bij hem over de vloer. 
Daarom aarzelde hij geen moment 
om sponsor te worden en verzorgt 

Klaas van der Valk: ‘Bij een goed gesprek hoort een goed glas wijn’.

Restaurantweken ‘Met je hart’
weer van start

door Henk van de Bunt

Woensdag 1 november startte alweer de 5de editie van de restaurantcampagne Eet met je hart, 
in 9 restaurants in De Bilt. Vanaf dat moment rekent men gezamenlijk af met eenzaamheid 

onder ouderen.

Mijntje Bos is coördinator stich-
ting Met je hart gemeente De Bilt: 
‘Trots zijn wij dat deze restaurants 
met ons de verbinding zijn aange-
gaan en blijven aangaan en samen 
met ons eenzaamheid onder onze 
ouderen op de kaart zetten. Met 
hun enthousiaste ‘omarming’ kun-
nen wij kwetsbare ouderen struc-
tureel verbinden en weer laten ge-
nieten van mooie ontmoetingen én 
nieuwe vriendschappen’. 
 
Breed gedragen
Toen initiator en voorzitter Babs 
van Geel van stichting Met je hart 
5 jaar geleden in haar woonplaats 
Utrecht een pilot startte om mid-
dels een restaurantcampagne geld 
in te zamelen voor de doelgroep, 
had zij niet kunnen bevroeden dat 
haar oproep tot verbinding zo een 
breed gedragen succes zou wor-
den. Haar streven om de toene-
mende eenzaamheid onder oude-
ren een positieve impuls te geven 
heeft succes. Landelijk maakt men 

naast De Bilt en Utrecht ook in 18 
andere gemeenten, in bijna 450 
restaurants, een vuist tegen een-
zaamheid.
 
Simpel en krachtig
Het concept van de restaurant-
campagne Eet met je hart is even 
simpel als krachtig. De werking 
stoelt op een vrijwillige bijdrage 
van één euro per tafel, die wordt 
opgeteld bij de rekening van de 
gasten die genieten van een avond-
je-uit in een van de deelnemende 
restaurants. De opbrengst van de 
restaurantcampagne, die 6 we-
ken duurt en jaarlijks terugkeert, 
wordt 100% besteed aan het duur-
zaam mogelijk maken van waarde-
volle ontmoetingen, kleinschalig 
en wijkgericht, voor ouderen die 
zich eenzaam voelen. Zo ontstaat 
een duurzaam contact, waaraan de 
deelnemers telkens weer zichtbaar 
veel plezier beleven. De stichting 
heeft in De Bilt een intensieve 
samenwerking met huisartsen en 

andere verzorgenden die in nauw 
contact staan met de ouderen. 

Ambassadeurs
Per gemeente verbinden de am-
bassadeurs een quote aan de ta-
felkaartjes die de gasten in de res-
taurants onder ogen krijgen. In De 
Bilt zijn burgemeester Sjoerd Pot-
ters en Astrid Kersseboom de am-
bassadeurs. Burgemeester Sjoerd 
Potters: ‘Eenzaamheid is een pro-
bleem van ons allemaal, dat we 
samen, lokaal en vooral met ons 
hart moeten aanpakken’. Astrid 
Kersseboom: ‘Niets is zo gezellig 
als samen eten: genieten, van het 
gezelschap. Even aandacht hebben 
voor elkaar. Prachtig dat Met je 
hart dat mogelijk maakt’. 
De volgende restaurants in De Bilt 
hebben zich verbonden aan stich-
ting Met je hart: Brasserie Vink, 
Amis, De Witte Zwaan, Zebs, Eet-
café Joos, Van Miltenburg, Bu!ten, 
PK Bilthoven, Naast de Buren en 
Brasserie Le Nord in Bilthoven.

PvdA De Bilt wil Bilts wijkbedrijf
Het aantal bijstandsgerechtigden is volgens de PvdA in De Bilt hoog. Op dit moment zijn er 560 

bijstandsgerechtigden en het College verwacht 630 inwoners in de bijstand in 2018.
Een forse toename (20%) ten opzichte van 2014.

De PvdA heeft respect voor de in-
spanningen van de Regionale Soci-
ale Dienst, maar constateert dat wij 
in De Bilt geen vernieuwende werk-
gelegenheidsinitiatieven kennen die 
bijstandsgerechtigden stimuleren of 
aanmoedigen werkervaring op te 
doen en de stap naar werk te kun-
nen maken. Krischan Hagedoorn, 
fractievoorzitter van de PvdA hier-
over ‘Dat soort initiatieven zijn wel 
nodig wanneer we niet slechts mee 
willen liften op de golven van eco-
nomische groei en neergang zoals 
nu het geval is’. Hagedoorn ver-
volgt; ‘Waarom laten we mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
geen werkervaring opdoen door in 
onze gemeente een ‘wijkbedrijf’ op 
te richten. Er bestaan vele soorten 
wijkbedrijven’.

Wijkbedrijf
‘De PvdA wil graag dat er een wijk-
bedrijf komt in onze gemeente. In 
welke vorm is ons om het even, als 
werk maar één van de belangrijk-
ste doelen is. Het wijkbedrijf moet 
leiden tot zinnige (arbeidsmatige) 
dagbesteding en leiden naar werk 
van deelnemers. Voorbeelden elders 
in het land laten zien dat het mo-
gelijk is om meer dan 50% van de 
deelnemers binnen een jaar aan een 
baan te helpen. Het werk dat in een 
wijkbedrijf gedaan kan worden kan 
heel laagdrempelig zijn, zoals bij-
voorbeeld het schoonmaken en op-
knappen van speeltuinen in overleg 
met de buurt. Ook het onderhouden 
van openbaar groen kan in onze ge-
meente een extra impuls gebruiken. 
Deze activiteiten kunnen een start 

zijn en kunnen aangevuld worden 
met werk dat in de wijk gewenst is. 

Vragen
Krischan Hagedoorn; ‘De voorde-
len zijn overduidelijk: mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt doen 
werkervaring op en leveren een 
tegenprestatie voor hun uitkering. 
Tegelijkertijd verbetert de kwaliteit 
van leven in de wijk. Beginnend 
met zichtbare zaken zoals schone 
en hele speelvoorzieningen en 
goed onderhouden openbaar groen 
en misschien wel eindigend in een 
wijk die bijna alles zelf regelt. Bij 
de behandeling van de begroting op 
donderdag 9 november zal de PvdA 
een motie indienen, die vraagt om 
onderzoek te doen naar de mogelijk-
heden voor een Bilts Wijkbedrijf’.

hij ook dit jaar weer de inwendige 
mens. ‘Deze award heeft veel ge-
daan om ondernemen op de kaart 
te zetten’ zegt hij. ‘Dat is ook wel 
eens anders geweest, vooral bij de 
gemeente. Maar ook daar is de be-
langstelling voor het ondernemer-
schap sindsdien geweldig toegeno-
men. Ik zeg wel eens dat bewoners 
en bestuurders mede door deze 
award op ontdekkingsreis door hun 
gemeente zijn. Dat is een prima 
ontwikkeling.’

De kunstenaar
Amati werd 12 jaar geleden door de 
organiserende Lionsclub gevraagd 
de BOvhJ award letterlijk vorm te 
geven. Hij schiep een bronzen beeld 
in de vorm van een bol die gevormd 
wordt door mensen die elkaar omar-
men, terwijl er boven hun hoofden 
vogels vliegen. ‘Het stelt de kracht 
voor van samenwerking, terwijl de 

vogels de inspiratie en vooruitstre-
vendheid verbeelden’, legt Amati 
enthousiast uit. Hoewel de awards 
identiek lijken, zijn ze dat niet. ‘Dat 
komt door het ingewikkelde pro-
ductieproces’ benadrukt Amati. ‘Ik 
gebruik de methode ‘cire perdue’, 
waardoor ieder beeld uniek wordt. 
Eigenlijk net zoals bij de winnaars 
van de awards: ze zijn allen onder-
nemer, maar ieder voor zich uniek’.
Hebben zij tips voor de organisato-
ren? ‘Ga er vooral mee door’ zeg-
gen Kerkmeester en Van der Valk 
stellig, ‘en zorg dat de onderne-
mers die het verdienen ook écht in 
het zonnetje gezet worden’. Amati 
hoopt dat hij zijn beeld nog eens in 
groter formaat mag maken om het 
op een centrale plek in de gemeente 
neer te zetten. Maar eerst gaan ze 
samen kijken wie op 29 november 
in de prijzen valt.

(Thomas Meyjes)

Prijswinnaars
bij Jumbo 

Mevrouw Schardam kocht bij Jumbo Jelle Farenhorst in Maartensdijk 
Heinz-producten en won daarmee een mooi reiskoffertje. Ook mevrouw 
van Wandelen viel in de prijzen bij Jumbo; zij won een High Tea bij 
Fletcher Hotels aangeboden door Lonka (caramel).
[foto Henk van de Bunt]

Het zijn steeds donker wordende dagen
met storm en regen bij vlagen
zorg voor licht op je fiets
want je ziet bijna niets
het is ook nog eens om een bon vragen

Guus Geebel Limerick
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Lieve klanten,

Daar mijn krachten steeds verder afnemen en de pijnoverheerst, heb ik besloten om met  het  mooiste beroep; bloemist  te zijn, te stoppen. Op 01-01-2018 wordt  onze bloemenboet iek overgenomen door Janssens Bloemen Back to Basic. Judi th zal bij de fi rma Janssens aan boord blijven.
Langs deze weg willen wij: mijn moeder (mede oprichtster van onze bloemenboet iek) en ik U danken voor het  in ons gestelde vertrouwen gedurende bijna 46 jaar. Wij wensen U voor de toekomst  Gezondheid en alle Goeds toe.

Veel Dank en Hartelijke groeten,
Jo van Burken - Lukkien & HannekeGroenemeijer - van Burken

Denkt U aan uw bloemenbonnen en spaarkaarten.
Deze kunt u inleveren t/m 23 december 2017.

Dat is tevens mijn laatste dag in onze bloemenboetiek
H. van Burken aan de Hessenweg 170 in De Bilt.

GROTE NAJAARSPROEVERIJ 

REAGEER SNEL! DE EERSTE 

 25 AANMELDINGEN ONTVANGEN BIJ 

UW BESTELLING OP DE PROEVERIJ 

 GRATIS EEN MAGNUM PRIMITIVO!

zondag 19 november 2017 

14.00 - 16.00 uur 

lokatie: Bistro Bilthoven 

zondag 19 november 2017

lokatie: Bistro Bilthoven 

Geniet van minimaal 40 prachtige wijnen! 

Mail naar: info@wijnhuiszuidbilthoven.nl

(entree gratis) 

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

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

Woensdag 22 november 2017 
van 19.00 - 21.00 uur

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

Gaat uw kind naar 
de brugklas?

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

Voorheen Groenhorst Maartensdijk

Dierenriem 2
Maartensdijk

Uniformen in de
Onze Lieve Vrouwekerk

‘Als je geld wilt verdienen in de muziek, begin dan 
een handel in orkestuniformen’, zei Pink Panther-
componist Henry Mancini, en inderdaad: de kleer-
maker kwam waarschijnlijk handen te kort bij het 
indrukwekkende schouwspel dat zich afgelopen za-
terdagavond in de OLV-kerk in Bilthoven voltrok: 
de 67 zangers van het Luchtmacht Mannenkoor en 
de 29 leden van het Utrechts Politiemannenkoor 
Excelsior gaven samen met de bijna 40 musici van 
de Brandweerharmonie Bilthoven, allen in uniform, 
een enerverend muzikaal visitekaartje af.

Niet alleen zongen en speelde koren en orkest afzon-
derlijk (met overigens voortreffelijk voorgedragen 
hobo- en trompetsoli), ze kwamen ook gezamenlijk 
volop tot hun recht in indrukwekkende nummers als 
de uitstekend gespeelde Exodus Song en Verdi’s Sla-

venkoor, dat overigens iets te veel naar een vrolijk 
walsje neigde: juist de mannen in uniform moeten 
hier beseffen dat Verdi hier uitgeputte krijgsgevan-
genen schilderde,  tragisch wegkwijnend, wachtend 
op hun laatste uur. 

Het slotstuk was om door een ringetje te halen: alle 
krachten verzamelden zich in de geliefde Finale ’88, 
een indrukwekkend werk waarin niet alleen ons 
volkslied te horen was, maar bijvoorbeeld ook het 
bekende Glory, Glory Halleluja, in dezelfde magis-
trale orkestbewerking als waarmee Elvis Presley het 
zijn laatste jaren zong: een weergaloos einde van een 
geslaagde avond! Om met Barack Obama te spre-
ken: Onze vrijheid bestaat vanwege de mannen en 
vrouwen in uniform die haar verdedigen.

(Peter Schlamilch) 

136 musici in uniform zorgen voor een bijzonder optreden.
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Bram Krikke
gaat grenzen verleggen

door Henk van de Bunt

Radiostation SLAM! zet de avond op-z’n-kop met een geheel nieuwe programmering.
Vanaf 6 november komt er o.a. van maandag tot en met donderdag tussen 19.00 en 22.00 uur 

een nieuw programma ‘Club Ondersteboven’ dat gepresenteerd wordt door
Tom van der Weerd samen met Bram Krikke uit Hollandsche Rading.

SLAM! (Sound Lifestyle And 
More) is een Nederlands commer-
cieel, landelijk radiostation dat 
voornamelijk muziek, gericht op 
jongeren uitzendt. Het pand van 
SLAM! is gevestigd in Naarden. 
In 2012 werd bekend dat SLAM! 
het grootste marktaandeel heeft 
onder de jongeren (16,8%) De 
23-jarige Krikke over het sta-
tion: ‘SLAM! is het populairste 
radiostation onder jongeren. Je 
kunt het beluisteren via 91.1fm 
op de radio, via internet en via de 
SLAM app. Daarnaast kun je ook 
meekijken in de studio op SLAM 
TV en op de YouTube-kanalen 
van SLAM!. Meer dan genoeg 
keuze dus!’
 
Bosbergschool
Bram Krikke werd geboren in 
Weesp en woont sinds zijn zesde 
jaar in Hollandsche Rading: ‘Daar 
kwam ik terecht op de Bosberg-
school, die letterlijk naast ons 
huis staat. Super handig. Als kind 
had ik altijd een enorme passie De fiets van Bram Krikke is er nu al ondersteboven van.

Theatervoorstelling:
De God van de Slachting

Op vrijdag 17 november speelt Toneelgroep Het Volk de theatervoorstelling De God van de 
Slachting. Deze tragikomedie van de Franse schrijfster Yasmina Reza is over de gehele wereld 

met succes gespeeld en werd in 2011 door Roman Polanski verfilmd onder de titel
Carnage (met onder meer Jodie Foster en Kate Winslet). 

In hun nieuwe voorstelling De 
God van de Slachting komen twee 
echtparen bijeen om een verkla-
ring voor een schadeverzekering 
op te stellen. De zoon van het ene 
stel heeft ‘gewapend’ met een stok 
de zoon van het andere echtpaar 
twee tanden uitgeslagen. Een uit 
de hand gelopen kinderruzie, meer 
is het niet, zo lijken de ouders aan-
vankelijk overeen te komen. Beide 
echtparen, gegoede middenklasse, 
intellectueel onderlegd en welge-
manierd, willen het beschaafd op-
lossen met een open gesprek. Gaan-
deweg echter blijken woorden – en 
vooral woordkeuzes – de laagjes 

vernis van de beschaving grondig 
af te schuren tot er alleen nog een 
(verbaal) slagveld overblijft. Op 
typisch Volkiaanse wijze ontaardt 
dit gegeven in een geloofwaardige 
chaos. Het laat op komische manier 
zien hoe de spanningen tussen vier 
echtelieden leiden tot een onont-
koombaar eind waarin nog slechts 
zielige hoopjes mens resteren.

De acteurs Bert Bunschoten en 
Wigbolt Kruijver maken met Het 
Volk, het oudste en kleinste profes-
sionele toneelgezelschap van Ne-
derland, al meer dan 40 jaar kwa-
liteitstoneel en zijn inmiddels een 

onvermijdelijk monument binnen 
het Nederlandse theaterlandschap. 
De damesrollen worden vertolkt 
door Minke en Karlijn Kruijver. 
Meer informatie en kaartverkoop: 
www.theaterhetlichtruim.nl.

Toneelgroep Het Volk. (foto Hans Vissers)

Winactie
Voor de lezers van De Vierklank 
is een aantal gratis kaarten be-
schikbaar. Om hiervoor in aan-
merking te komen stuurt u een 
mail naar info@vierklank.nl. 
Onder de belangstellenden voor 
de kaarten op maandag 13 no-
vember verloot.

Dolf Smolenaers tekent 
bij Nettwerk Music

Het gebeurt niet vaak, dat een Nederlandse band een contract tekent 
voor het wereldwijd uitbrengen van hun muziek. Dolf Smolenaers uit 
De Bilt is dit wel gelukt. Hij is het muzikale brein achter zijn Rosemary 
& Garlic. Dolf is in dagelijks leven componist, producer en muzikant.

(Bertus Voortman) 

Film in Het Lichtruim
In het Lichtruim wordt op 15 november de Duits-Oostenrijkse film 
‘Toni Erdmann’ vertoond. Vader Winfried Conradi bezoekt zijn in het 
buitenland werkende dochter vermomd als ‘consultant en coach’ Toni 
Erdmann - een langharige zestiger met neptanden. Met zijn onvoor-
spelbare gedrag weet hij haar geordende bestaan als zakenvrouw danig 
te ontregelen. Duitse tragikomedie die vanwege zijn origineel verpakte 
maatschappijkritiek en spel met conventies uitgroeide tot dé sensatie 
van het filmfestival van Cannes. Aanvang 20.00 uur . Kaartverkoop 
vanaf een uur voor aanvang aan de kassa. Of online via kunstenhuis.nl.

voor televisie, films, radio en me-
dia. Die passie heeft mij eigenlijk 
nooit meer losgelaten. Dat ik nu 
radiopresentator word bij SLAM! 
is dan ook echt een droom die uit-
komt. Ik kreeg afgelopen zomer 
ineens een berichtje van Tom van 
der Weerd, DJ van SLAM!. Ze 
waren benieuwd of ik op gesprek 
wilde komen. Natuurlijk wilde 
ik dat! Zo is het balletje eigen-
lijk gaan rollen. Maar dat ik nu 
ook daadwerkelijk de avondshow 
mag gaan presenteren, had ik echt 
nooit verwacht’.

Vroeger
Bram Krikke werkte vroeger bij 
een bouwmarkt: ‘Ik moest ooit 
een pallet oude dozen en vuil in de 
vernietiger gooien. Toen ik daar-
mee klaar was kreeg ik van mijn 
leidinggevende een ander klusje: 
er waren nieuwe artikelen gele-
verd; of ik deze even netjes wilde 
inruimen. Ik kon die nieuwe arti-
kelen nergens vinden. Je raadt het 
al; had ik de verkeerde pallet in 
de vernietiger gegooid. De schade 
liep in de duizenden. Sindsdien 
werk ik in de mediawereld’. 

Na zijn werk in de bouwmarkt is 
Bram een eigen YouTube-kanaal 
gestart onder de alleszeggende 
naam ‘‘Bramos’. Zo kon hij naast 
zijn studie journalistiek gemak-
kelijk al zijn creativiteit kwijt. 
Bram: ‘Toen ik vervolgens een 
baan als presentator aangeboden 
kreeg bij het jongeren tv-pro-
gramma #FIRST ben ik daar vol 
voor gegaan. Zo kon ik al wat 
ervaring opdoen in de mediawe-
reld. Mijn YouTube-kanaal heb ik 
er altijd naast gehouden en bleef 

daar ook video’s voor maken. Zo 
is SLAM! uiteindelijk ook bij mij 
terecht gekomen. Ze hadden mijn 
filmpjes op YouTube gezien en 
vonden deze blijkbaar leuk ge-
noeg om mij vervolgens voor een 
gesprek uit te nodigen. Echt een 
enorme mazzel’. 

Ondersteboven
Over het nieuwe programma Club 
Ondersteboven vertelt Bram: ‘De 
club is niet van Tom en van mij, 
maar de club is van iedereen. Die 
driehoek van luisteraars, artiesten 
en presentatoren staat centraal bij 
Club Ondersteboven; zij krijgen 
een grotere rol in alles wat er ge-
beurt. 

Luisteraars dagen artiesten uit, 
artiesten presenteren mee en ko-
men optreden, luisteraars delen 
hun meningen en fantasieën over 
allerlei onderwerpen. Zo word 
het een echte club, met een open-
deur-beleid; iedereen is welkom. 
Man, vrouw, transgender, gen-
derneutraal: alles kan. De Vier-
klanklezer, die niet afstemt op het 
programma gaat een hoop ener-
gie, feest, lol en vrijheid missen. 
Bovendien mist die dan ontelbare 
belevenissen van luisteraars en 
heel veel toffe artiesten’. Collega 
Tom van der Weerd: ‘De avond 
van SLAM! wordt al jaren super 
goed beluisterd. 

Ik vind het een megagrote eer dat 
wij nu tussen 19.00 en 22.00 uur 
de radio op-z’n-kop mogen zet-
ten. Bram Krikke bevestigt dit 
tenslotte: ‘We gaan er een grens-
verleggende club van maken! Ik 
ben er nu al ondersteboven van’.
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Busvervoer in De Bilt
door Henk van de Bunt

Als laatste in de reeks van zes tentoonstellingen over de zes kernen van deze gemeente is er 
in het jubileumjaar van de beide lokale Historische Verenigingen van donderdag 9 tot en met 

woensdag 15 november in het H.F. Witte Centrum in De Bilt een tentoonstelling over deze 
gelijknamige kern van de in 2001 samengestelde gemeente De Bilt.

Uit de geschiedenis van de zes 
Biltse kernen selecteerden de twee 
historische verenigingen saillante 
en/of iconische beelden en brachten 
dit samen in een kwartetspel. Naast 
kerken, boerderijen, middenstand, 
sport en recreatie, landgoederen en 
cultuur komt ook het openbaar ver-
voer in het spel aan de orde. Ook 
over de geschiedenis van bijvoor-
beeld de (eerste elektrische) tram 
in stad en regio (De Bilt) - vanaf 
1909 op de lijn tussen Utrecht, De 
Bilt en Zeist - is het nodige aan het 
papier toevertrouwd. Leden van 
de jubilerende Biltse Historische 
Kring leverden in het verleden in 
meerdere artikelen een bijdrage aan 

het vastleggen van de geschiedenis 
van het (openbaar) vervoer in deze 
gemeente.

Bus
Op deze tentoonstelling zal ook een 
boek over de Autobusdienst Amers-
foort – Utrecht ter inzage liggen. 
Het boek is geschreven door Dik 
Top: een nazaat van meesterbak-
ker Cornelis Top, die in 1901 door 
zijn zoon Willem Top (opnieuw als 
meesterbakker) werd opgevolgd in 
het toendertijd achter de bomen op 
de hoek van de Burgemeester de 
Withstraat gelegen pand, waar al 
vanaf de 17e eeuw een bakkerij was 
gevestigd. Dik Top zelf werd gebo-

ren in januari 1940 in hartje Soes-
terberg, waar zijn vader - geheel in 
familietraditie - een banketbakkerij 
(en een sigarenwinkel) had.

Boeken
Dik Top woont sinds 1967 in Noor-
wegen, maar is - op papier - altijd 
met deze regio verbonden geble-
ven. Hij schreef inmiddels 8 boe-
ken, waaronder deze over de au-
tobusdienst. Hierover zegt hij: ‘De 
autobusdienst Amersfoort-Utrecht 
(1923-1942) ging via Soesterberg, 
Huis ter Heide en De Bilt. Maar 
ondanks dat er ook al trams reden 
van Utrecht via Zeist en Soester-
berg naar Amersfoort, ontplooiden 

diverse andere omnibusbedrijven 

activiteiten in deze contreien. In dit 
boek worden daarom niet alleen de 
activiteiten van Leguit beschreven, 
maar ook allerlei bedrijven in de 
omgeving - Utrecht, De Bilt, Zeist, 
Driebergen, Soest, Amersfoort en 
Schepenzeel - komen aan de orde. 
De concurrentie was vooral in de 
jaren ’20 enorm’.

Inkijk
In het boek wordt ook gewag ge-
maakt van het het Biltsch Auto 
Bedrijf (BAB), dat vanaf 1923 een 
buslijn exploiteerde met o.a. de hal-
tes De Bilt gemeentehuis (Dorps-
straat), Burgemeester de Withstraat, 
Hessenweg, Brandenburgerweg, 
Tuindorp (Inventum), Leijensche-
weg, Soestdijkscheweg, Station 

Bilthoven en Hotel de Leyen (hoek 

Gezichtslaan). In Utrecht was de 
eindhalte bij de Drift. De T-Ford 
bussen hadden een houten opbouw 
en een achterinstap. Er konden 16 
personen vervoerd worden. In het 
boek komt het busverkeer in de 
omliggende plaatsen De Bilt, Zeist, 
Utrecht, Soest en Amersfoort her-
haaldelijk ter sprake. 

Het boek bevat meer dan 250 il-
lustraties, waarvan een groot aantal 
prachtige, nooit eerder gepubliceer-
de foto’s. Een ‘inkijkexemplaar’ 
zal tijdens de tentoonstelling in het 
H.F. Witte centrum aanwezig zijn. 
Het boek is ook verkrijgbaar bij 
boekhandel Bouwman,
Hessenweg de Bilt of te bestellen 
via bernhard@progarments.nl.

In het pand op de hoek van de Dorpsstraat was vanaf 1771 een broodbakkerij gevestigd.Thans is kunsthandel 
Alnorum Art er gevestigd. Ook de directe omgeving is wat veranderd.[foto Henk van de Bunt] 

Dik Top (1940) vertelt over deze foto:’Rechts een bus van het B.A.B. 
tegenover Hotel Poll. Het pand met plat dak was van mijn opa, bakker 
Willem Top. Neef Arend Top (1944) bevestigt dit verhaal: ‘Het pand 
achter de Bus is de Brood en Banketbakkerij van mijn opa Willem Top, die 
in 1883 de zaak hoek Dorpsstraat ( voorheen Utrechtseweg) en Burg. de 
Witstraat kocht en in 1942 verkocht aan Bakkerij Moolenbeek. Intussen 
was mijn vader Arend in 1934 een zaak begonnen in Bilthoven; eerst aan 
de Vinkenlaan en later aan de Julianalaan. De naam TOP is al 134 jaar 
verbonden met de gemeente De Bilt. Thans zijn mijn dochter Saskia Top 
met Arjan Bras (wonend in Maartensdijk) eigenaar van de zaak en hun 
zoon Tom is (al) een opleiding tot banketbakker begonnen, waardoor de 
4e generatie in de startblokken staat. (Foto afkomstig van de Historische 
Kring De Bilt.)

Vergunning voor antennemast blijft geldig
College volgt advies bezwaarcommissie: 

Dinsdag 24 oktober heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
De Bilt besloten de vergunning voor een antennemast in de wijk De Leijen in Bilthoven in stand 

te houden. Dit is conform het advies van de Commissie Bezwaarschiften, die de ingediende 
bezwaren tegen de mast ongegrond verklaarde. 

Op 12 december 2016 verleende 
de gemeente aan T-Mobile een re-
guliere omgevingsvergunning voor 
het plaatsen van een mast voor 
mobiele telecommunicatie op het 
perceel tussen de Rietveldlaan en 
Koldeweijlaan te Bilthoven. De lo-
catie is binnen de openbare ruimte 
in de wijk De Leijen, tussen de bo-
men aan de rand van een speelveld. 
Gezien de commotie die hierop 
ontstond heeft de gemeente binnen 
de bezwaartermijn nog een infor-
matieavond voor de omwonenden 
georganiseerd, maar dit kon de on-
gerustheid niet wegnemen. 

Ongegrond 
Verontruste bewoners dienden be-
zwaren in die voornamelijk betrek-
king hadden op het woongenot, 
gezondheidsrisico’s en de gevolgde 
procedure. Op 28 maart 2017 kon-
den de bewoners hun bezwaren 
toelichten. Op 10 juli 2017 heeft 
de commissie geadviseerd de be-
zwaren ongegrond te verklaren. 
Wel was de commissie van mening 
dat de gemeente belanghebbenden 
eerder had moeten horen, maar dat 

daar met de bezwaarprocedure als-
nog in is voorzien. 

Beleid
Inmiddels treft de gemeente voor-
bereidingen voor specifiek An-
tennebeleid. Wethouder Mieras: 
‘Zulk beleid voorkomt niet dat er 
nieuwe masten komen, maar ver-
eist bijvoorbeeld wel het vooraf 
betrekken van de omgeving door 
de aanvrager’. Het antennebeleid 
zal binnenkort aan de raad worden 
voorgelegd.

Rechtbank
Intussen kunnen bewoners ook nog 
beroep tegen het besluit instellen via 
de rechtbank. Het moment waarop 
de mast daadwerkelijk wordt ge-
plaatst hangt daarmee ook af van 
eventuele juridische procedures 
die nog volgen. Geen zendmast op 
kinderspeelveld. Het is naar de me-
ning van Beter De Bilt volstrekt on-
begrijpelijk dat het College, tegen 
alle bezwaren van omwonenden 
in, T-Mobile toestaat een telecom-
municatiemast te plaatsen op een 
kinderspeelveld. Fractievoorzitter 

Pim van de Veerdonk: ‘Dat is on-
gekend voor Nederland en bij wet 
verboden in bijvoorbeeld Frankrijk. 
Net als de vele omwonenden maakt 
ook Beter De Bilt zich grote zorgen 
over de mogelijke gezondheidsri-
sico’s mocht T-Mobile de antenne-
mast willen gebruiken voor de ont-
wikkeling van 5G. Daarbij worden 

nieuwe technieken ingezet (de Mas-
sive MIMO bijvoorbeeld), waarbij 
een fors aantal extra zenders wordt 
geïnstalleerd. Op het Leidseplein 
in Amsterdam staat inmiddels zo’n 
5G-zendinstallatie, 600x sneller 
dan 4G. Logisch vanwege het zeer 
grote aantal bewoners en toeristen 
in Amsterdam. Maar in de Leijen?’

Voldoende dekking
Beter De Bilt kan zich niet voor-
stellen, dat een bedrijf als T-Mobile 
hiertoe zou willen overgaan tegen 
de wil van de inwoners van De Bilt. 
Er is op dit moment zelfs voldoen-
de dekking (op 4G). Beter De Bilt 
heeft een motie ingediend waarin 
wordt gesteld, dat het voorlopig 

niet wordt toegestaan om telecom-
municatiemasten te plaatsen in De 
Bilt zolang er nog geen antennebe-
leid van toepassing is. Van de Veer-
donk hierover: ‘Geen antennebeleid 
= geen zendmasten. Deze motie 
zal naar verwachting in novem-
ber in de raadscommissie worden 
behandeld. Beter De Bilt is zwaar 
teleurgesteld, dat het de wethouder 
niet gelukt is een geschikte locatie 
te vinden en dat hij het advies van 
de bezwaarcommissie volgt. Het is 
oude politiek om al een vergunning 
af te geven voordat de gemeente-
raad beslist heeft. Een zendmast op 
het mooiste speelveldje in de Leijen 
is schandalig. Steun ons en mail uw 
mening op info@beterdebilt.nl.’

Een deel van de vele bewoners (begin januari 2017), die een zendmast op het speelveld, omsloten door 
Bakemakwartier, Rietveldlaan en Koldeweijlaan in de Leijen, niet ziet zitten. [foto Henk van de Bunt] 
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Galavoorstelling bij
100 jarig Fraternitas

door Kees Diepeveen

Gymnastiekvereniging Fraternitas uit De Bilt heeft op zaterdag 4 november zijn 100 jarig 
bestaan op grootse wijze gevierd in de sporthal van het HF Witte Centrum in De Bilt.

Onder toeziend oog van een volle sporthal werd een prachtige show
opgevoerd onder de naam: Part Time.

De organisatie van de jubileumshow 
heeft alles uit de kast gehaald om er 
een prachtige show van te maken die 
zowel in de middag als in de avond 
werd opgevoerd. Er is vier jaar ge-
werkt aan deze jubileumshow waar-
door er een gelikte uitvoering kon 
worden gegeven. Fraternitas had 
niets aan het toeval overgelaten. Er 
werd een aantrekkelijk programma 
gepresenteerd waaraan door vrij-
wel alle geledingen uit de vereni-
ging werd deelgenomen. Licht en 
geluid werd op professionele wijze 
uitgevoerd, ladyspeaker Simone 
Poldermans praatte alle onderdelen 
aan elkaar terwijl de opbouwploeg 
de zaal voor alle nummers snel in 
orde maakte en de mensen van de 
kostuums en schmink eer van hun 
werk hadden.

Vaandel
De opening werd verricht door 
Nelly van Oelderik en Andre Breu-
kelaar, de twee vicevoorzitters van 
Fraternitas, waarna sportwethouder 
Madeleine Bakker namens de ge-

meente De Bilt de vereniging feli-
citeerde met het unieke jubileum 
van de oudste sportvereniging van 
De Bilt. Daarna werd de voorstel-
ling geopend met het binnenbren-
gen van de verenigingsvlaggen en 
het uit 1930 daterende Vaandel van 
Fraternitas. Aan deze act namen 
uit elke groep van de vereniging 
enkele leden deel waarbij het zeer 
aandoenlijk was dat enkele jongste 
leden door de oudste leden werden 
binnengebracht. Daarna was de af-
trap voor de kleuters die verkleed 
als feestclowntjes hun oefeningen 
toonden op brug en balk Het pu-
bliek genoot. 

Dynamische voorstelling
De voorstelling liet zien dat Frater-
nitas niet alleen een turnvereniging 
is. Met Showdance, Bewegen voor 
Ouderen 55+, Recreatiegym en 
Hardlopen onder de naam Runfit, 
Walkfit en Coolrunning is Frater-
nitas een veelzijdige vereniging die 
veel te bieden heeft. En dat kwam 
ook in de voorstelling tot uitdruk-

king. Van de hardloop-groep werden 
onder de naam Running is exciting 
beelden getoond. Door de dans- en 
turnonderdelen heel breed te ma-
ken en de gehele vloer te gebruiken 
werd het een ontzettend dynamisch 
voorstelling. Dit vooral met gecom-
bineerd uitgevoerde oefeningen 
met meerdere groepen in flitsende 
kleding en fraai geschminkt. Met 
eigentijdse muzikale ondersteu-
ning en fraai uitgelichte accenten 
en kreeg het publiek een heel mooi 
en swingend programma te zien 
met showdansnummers maar ook 
spectaculaire onderdelen als Tum-
blingbaan en Springtafels. Het werd 
allemaal zeer gewaardeerd door het 
publiek. 

Verenigingshistorie
Simone Poldermans lichtte voor de 
uitvoering elk programmaonderdeel 
uitgebreid toe. Omdat de opbouw-
ploeg soms iets langer tijd nodig 
had kon zij het publiek ook meene-
men in wat verenigingshistorie zo-
als de oprichting in 1917 door een 

aantal Biltse jongens die lid waren 
van Fraternitas in Utrecht en geen 
zin meer hadden om altijd daar naar 
toe te moeten. Zo is Biltse afdeling 
van Fraternitas ontstaan. Ook eigen-
tijdse zaken werden benoemd zoals 
vacatures binnen het bestuur en dat 
Fraternitas volgend jaar hoopt te 
kunnen beschikken over een nieuwe 
gymzaal. 

Krachttoer
De vereniging heeft een enorme 
krachttoer verricht met dit pro-
gramma. Voor alle deelnemers zijn 
door vele vrijwilligers meerdere 
kostuums gemaakt en zijn op de dag 
van de uitvoering ruim 100 kinde-
ren geschminkt. Indrukwekkend 

was het geoliede opereren van de 
opbouwploeg. Op heel snelle en ef-
ficiënte wijze werd de vloer telkens 
afgebroken en opgebouwd. Alles 
klopte. Een perfect geslaagde opga-
ve die mede bijdroeg aan het succes 
van de voorstellingen. Fraternitas 
heeft aangetoond over een prima 
organisatie te beschikken. Rond 
de voorstelling klopte het allemaal 
maar ook het geboden programma 
was van niveau. Er is enorm hard 
en langdurig getraind om de voor-
stelling naar het vertoonde niveau te 
tillen. Dat alle aanwezigen hebben 
genoten bleek wel uit de reacties. 
Deelnemers en trainers uit alle ge-
ledingen van de vereniging kunnen 
hier trots op zijn.

De meisjes van 7 en 8 jaar turnden vol overgave hun oefeningen aan de 
diverse bruggen.

Een hoogstandje van twee leden van de Recreatiegroep van Fraternitas. 

De feestclowntjes beten het spits af in het programma. Het was zeer aandoenlijk om de allerjongsten zo 
enthousiast in actie te zien. 

Volop Bakpret in herfstsfeer bij Sojos
door Rob Klaassen

Vrijdagmiddag 3 november stond de Bakpret-les, die Brigitte van der Heijden samen met 
Bianca Kerkhof geeft aan acht kinderen, in het teken van de herfst. Bij deze cursus

gaat het er vooral om hen de liefde voor het zelf bakken bij te brengen.

De cakejes waren daarom dit keer 
pompoencakejes en ze werden ver-
sierd met eikeltjes, paddenstoeltjes 
en herfstbladeren; versieringen van 
marsepein, die bakkerij Bos hen ter 
beschikking had gesteld.

Acht kinderen
Brigitte: ’Ik heb hier een groep van 
acht kinderen. Met twee ovens kan 
ik er hier niet meer kinderen heb-
ben. Het is intensief werken. Je 
moet de kinderen vooral in het be-
gin heel intensief begeleiden. Als 
ze dan vervolgens het resultaat zien 
en het vooral ook proeven, worden 
ze steeds enthousiaster. Ik kan dat 
alleen maar doen doordat ik hierbij 
enorm wordt geholpen. Dit jaar is 
Bianca Kerkhof er als bakjuf voor 
het eerst bij. Ook helpen er vier 
oudere kinderen mee, die vroeger 
Bakpret al eens hebben gedaan. Ze 
zijn er zo enthousiast over dat ze 
het nu leuk vinden om zelf weer de 
jongere kinderen te komen helpen. 
Om deze baklessen goed te laten 
verlopen en te zorgen dat ieder kind 
volop zelf aan het bakken toekomt, 

is een intensieve begeleiding een 
eerste vereiste. Ik moet ook zeggen 
dat het hier in Sojos fijn werken is. 
We hebben dit jaar er een verrijd-
bare grote tafel bij gekregen, dat is 
reuze praktisch’. 

De cursus
Bakpret wordt tweemaal per jaar 
gegeven. Eén cursus loopt van ok-
tober tot de kerst en de andere van 
januari/februari tot en met april. 
Een cursus bestaat uit 8 lessen van 
anderhalf uur. De cursus valt onder 
de stichting Mens De Bilt en is er 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Er 
is nu nog plek in de cursus van ko-
mend voorjaar. Bianca: ‘Ons doel is 
om kinderen te leren hoe je eenvou-
dig iets kunt bakken, hoe je deeg 
maakt en hoe dat tot iets moois en 
lekkers uitgroeit. Maar vooral ook, 
hoe knus en gezellig het is om met 
elkaar iets te bakken. We hopen dat 
we vooral dat plezier bij de kin-
deren kunnen overbrengen. Zelf 
bakken is iets leuks en vooral als 
je thuis kunt laten zien wat je zelf 
allemaal kunt maken’.Kinderen zijn druk bezig tijdens de bakpretles. 
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Plaatselijke figuren en het 
basisonderwijs

door Henk van de Bunt

De Historische Vereniging Maartensdijk en de Historische Kring D’ Oude School uit De Bilt 
hebben als uitgangspunt voor de activiteiten in hun jubileumjaar dat aan zowel jongere als 

oudere inwoners wordt gedacht bij het ontwikkelen van activiteiten. 

In oktober zijn de gastlessen van 
beroepsfotografe Marije van der 
Hoeven van start gegaan voor 
leerlingen uit de groepen 5 van 
het basisonderwijs. Voorzitter 
Paul Meuwese (Historische Kring 
D’ Oude School) licht toe: ‘Het 
initiatief kwam van de historische 
verenigingen; de uitvoering is in 
handen van KunstCentraal in sa-
menwerking met het Landschap 
Erfgoed Utrecht en de leerkrach-
ten van de basisscholen’. 

Lezen en zien
Tijdens het project bekijken de 
leerlingen diverse actuele en his-
torische portretten. Wat ‘lezen’ 
ze op de foto? Waarom staan de 
mensen op de foto er zo op? Wat 
hebben ze aan? Kun je daar iets 
aan zien? 

Zo onderzoeken ze portretten van 
mensen uit hun eigen omgeving. 
Uiteindelijk mondt het uit in het 
zelf portretfoto’s gaan maken. 
Daarvan wordt in december in 
Het Lichtruim een expositie ge-
maakt.

In leven
Meuwese: ‘De leerlingen leven 
zich dus in, in mensen die in een 
andere tijd leefden. Ze vragen 
zich af waarom die personen zich 
zo lieten fotograferen. Foto’s ma-
ken is tegenwoordig de gewoonste 
zaak van de wereld. Maar nog niet 
zo heel lang geleden werden al-
leen bij bijzondere gelegenheden 
foto’s gemaakt. Er hing een prijs-
kaartje aan. Dus zomaar even een 
plaatje schieten gebeurde niet. De 
mensen moesten er toen wel een 
speciale bedoeling mee hebben’.

Expositie
Het moet een flinke expositie 
worden. Een groot aantal basis-
scholen doet mee aan dit project. 
In De Bilt de Groen van Prinste-
rerschool, de Michaëlschool, de 
Regenboog, de Rietakker en de 
Patioschool De Kleine Prins. In 
Bilthoven de Julianaschool, de 
Werkplaats, de Van Dijckschool, 
de Theresiaschool en Wereldwijs. 
In Maartensdijk de Maarten Lu-
ther Kingschool en de Kievit. En 
tenslotte in Westbroek ’t Kompas.

Gast
Donderdag 2 november was Marije 
te gast op de Maarten Luther King-
school in Maartensdijk. Marije van 
der Hoeven gaf een korte introduc-
tie over anders kijken naar foto’s: 
‘Je kunt gewoon zien wat er op het 
plaatje staat, maar ook kun je iets in 
een foto zien’. Marije liet de leer-
lingen foto’s zien van huizen. Dat 
zagen zij wel. En ook nog dat het 
oude huizen waren, maar dat je er 
ook een gezicht in kon zien, wan-
neer je op de vlakverdeling van de 
ramen en deuren lette, opende toch 
wel heel wat ogen. Daarna ging Ma-
rije met kleine groepjes leerlingen 
aan de slag. De leerlingen speelden 
een situatie (bijvoorbeeld werk in 
de keuken of spelen met een bal) 
na. Die situatie werd door één van 
de leerlingen gefotografeerd en ook 
Marije schoot haar digitale plaat-
jes. Vervolgens besprak ze met de 
kinderen de foto’s. Later wordt een 
definitieve keuze gemaakt welke 
plaatjes op de tentoonstelling te 
zien zullen zijn.
Meer over het project is te lezen op
www.vanzoddetotpleisterplaats.nl.

De praktijk wordt nagespeeld en vastgelegd.

Marije van der Hoeven: ‘Leren kijken in foto’s leert veel’.

Laat je los leven met poëzie
door Henk van de Bunt

Natasja ten Broeke gaf recent een dichtbundel uit: ‘Los laten leven’. Maar Natasja wil meer. 
Zij wil onder andere kinderen leren om hun emoties onder woorden te brengen, het liefst in 

dichtvorm. Natasja begon een rondgang op basisscholen met een gastles in groep 7. 
Vrijdag 17 november (om 16.00 uur) presenteert en signeert zij haar boek 

bij Bouwman Boeken aan de Hessenweg in De Bilt. 

Rond haar veertiende begon Natasja 
met schrijven van (korte) gedich-
ten, later aangemoedigd door haar 
lerares Frans: ‘Het eerste schriftje 
heb ik nog steeds. In de loop der 
jaren schreef ik dikwijls, maar het 
was nooit geordend of verzameld in 
één boekje. Begin 2017 ben ik al-
les ben gaan verzamelen vanuit alle 
losse blaadjes en kattenbelletjes. 
Zo ontstond Los Laten Leven, een 
dichtbundel met ruim 130 (nieuwe) 
gedichten. Ik wil dolgraag de dicht-
vorm - mijn dichtvorm - uitbrengen 
en uitdragen aan zoveel mogelijk 
mensen. De tweede oplage van Los 
Laten Leven is in bestelling. Ik ben 
dankbaar voor de boeken die reeds 
verkocht zijn en de warme waar-
dering die ik mag ontvangen over 
mijn werk. Het in- en aanvoelen van 

Gwen en Natasja komen op 17 november opnieuw naar Bouman Boeken 
in De Bilt.

Lezersactie 

Natasja ten Broeke heeft een 
aantal exemplaren van Los La-
ten Leven gratis ter beschikking 
gesteld voor lezers van De Vier-
klank. Om in aanmerking te ko-
men voor een exemplaar stuurt u 
een mailtje naar info@vierklank.
nl met als onderwerp ‘Los Laten 
Leven’. 

Actieplan 
Jeugdwerkloosheid 

De succesvolle elementen van het Actieplan Jeugdwerkloosheid 
zijn de regionale jobhunters, begeleiding en ondersteuning
van jongeren met een beperking én extra inzet om jongeren
‘buiten beeld’ weer in beeld te krijgen en te ondersteunen.

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid wordt na 1 januari 2018 voortgezet 
als onderdeel van de reguliere dienstverlening in de arbeidsmarktregio 
Midden-Utrecht. Ook het opgebouwde netwerk rond kwetsbare jonge-
ren wordt in stand gehouden. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen: 
‘Voor sommige jongeren is het vinden van de juiste opleiding of een 
duurzame werkplek nog altijd niet vanzelfsprekend. Daarom willen we 
de succesvolle elementen van het Actieplan Jeugdwerkloosheid na 1 ja-
nuari 2018 in de regio en via onze regionale sociale dienst voortzetten. 
Zo krijgen deze jongeren extra ondersteuning bij het vinden van een 
baan, stage of leerwerkplek in de regio’. 

Subsidie
Voor de begeleiding en ondersteuning van jongeren in kwetsbare po-
sities stellen de regiogemeenten opnieuw subsidie beschikbaar, verge-
lijkbaar met de subsidieregeling zoals die in 2017 geldt voor het Actie-
plan Jeugdwerkloosheid. Dat betekent dat alleen partijen die bewezen 
effectieve instrumenten aanbieden in aanmerking kunnen komen voor 
subsidie.

emoties in geluk, liefde en verdriet, 
wordt mooi gedeeld en ontvangen 
onder de lezers. Bij menig schrijver 
houdt het op ná het uitbrengen van 
het boek, echter ik wil verder’. 
 
Gastles
Natasja: ‘Vandaar dat ik af en toe 
een gastles geef op basisscholen. 
Hier geef ik les in het maken van ge-
dichten met kinderen in groep 7 of 
8. Ik doe dat met behulp van onder 
andere een ‘mindmap’. Dat is een 
diagram opgebouwd uit begrippen, 
teksten, relaties en/of plaatjes, die 
zijn geordend in de vorm van een 
boomstructuur rond een centraal 
thema. Het is een hulpmiddel om 
creatieve processen te ondersteu-
nen en bij leren en onthouden. Daar 
hangt dan weer een wedstrijd aan 
vast. En van alle winnaars van ver-
schillende basisscholen komt er één 
hoofdprijs. Dat is een gedrukte ver-
sie in Los laten leven deel 2. Deze 
zal over een half jaar uitkomen. 
Natasja (42): ‘Met een gedicht kun 
je de boosheid aan de kant duwen’. 
Ook meent ze, dat poëzie de functie 
heeft om harde woorden als ‘dood’ 
te verzachten met termen als ‘leeft 
voort’. Zij vervolgt: ‘Niemand kent 
het woord ‘abrupt’, maar wanneer 
ik mijn rijmelarij voorlees met een 
zin als ‘de condens die je in één 
veeg laat verdwijnen’ wordt het 
duidelijker. 

Voordragen
‘Daarnaast vind ik het erg leuk om 
gedichten persoonlijk voor te dra-
gen in bibliotheken, verzorgings-
tehuizen en (lokale) boekhandels’. 

Zo ontstond de boekpresentatie, die 
op 17 november in De Bilt gepland 
staat. ‘Dit zal ik doen samen met 
één van de leerlingen uit groep 7 
van een basisschool te Loosdrecht. 
Zij schreef het mooiste gedicht van 
haar groep en ik herken veel van 
mezelf in haar talent’. Gwen zal op 
17 november er dus bij zijn en een 
kijkje in de keuken worden gegund 
bij het voordragen van je eigen ge-
dichten aan anderen. Natasja: ‘Ik 
hoop dat zij hier net zoveel kracht 
en energie uithaalt als dat ik dat 
doe. Zodat zij ook de jeugd aan-
trekt om emotie te laten leven in 
dichtkunst. Onder de aanwezigen 
zal ik één of meerdere boeken ver-
loten. Als klap op de vuurpijl zul-
len één of meerdere gedichten live 
worden gezongen door Tania van 
Raai (operazangeres). Tevens komt 
er van mijn merk ook een kaarten-
serie. 

Losse gedichten in eigen huisstijl 
gedrukt op a5 en a6 en te verkrijgen 
in winkels en net als het boek en de 
cd met de gezongen gedichten van 
Tania ook op mijn website
www.shebyme.nl.
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Muziekproject Muziek Op School
door Kees Diepeveen

De basisscholen Martin Luther Kingschool en obs WereldKidz Kievit in Maartensdijk gaan de 
samenwerking aan met de plaatselijke Muziekvereniging Kunst en Genoegen om gedurende 

drie schooljaren twee seizoenen muziekonderwijs in de beide scholen te realiseren
onder de naam MOS: Muziek Op School. Per schooljaar wordt in twee seizoenen

(najaar - voorjaar) gewisseld van instrumenten.

Wilma Abels van Kunst en Ge-
noegen en lid van het Projectteam 
van Scholen en Muziekvereniging 
is trots op wat er is gerealiseerd. 
‘Twee jaar geleden op een Open 
Dag van onze muziekvereniging 
werden we door ouders benaderd 
of het niet mogelijk was om mu-
zieklessen te geven in Maartens-
dijk voor basisschoolleerlingen. 
De kinderen moesten toen voor 
muziekles naar de Muziekschool 
in Bilthoven. Dat was voor veel 
ouders niet mogelijk. We hebben 
de basisscholen benaderd en deze 
wilden meedoen met het muziek-
project dat we speciaal voor basis-
scholen hebben ontwikkeld’.

Carrousel-les
Binnen het muziekproject krijgen 
dit les-jaar ca. 150 kinderen van 
onder- en bovenbouw van Martin 
Luther King- en Kievitschool mu-
ziekonderwijs binnen schooltijd. 
Het project gaat dit schooljaar in 
twee seizoenen draaien. Docent/
dirigent John Leenders van Mu-
ziekvereniging Kunst en Genoe-

gen laat de bovenbouwgroepen 
wisselend kennis maken met trom-
pet, klarinet, dwarsfluit en diverse 
soorten slagwerk. Door het houden 
van carrousel-les hebben de kinde-
ren zelf een keuze gemaakt voor 
het instrument dat zij de komende 
maanden nader willen leren ken-
nen. De kinderen in deze muziek-
groepen zullen per jaar 10 muzie-
klessen volgen. De muzieklessen 
zullen worden afgesloten met een 
optreden met het harmonieorkest 
in De Vierstee waarbij ouders, 
grootouders, broers en zussen en 
andere belangstellenden van harte 
welkom zijn. 

Op kleur spelen
Wilma Abels vervolgt: ‘Voor de 
onderbouw is een ander concept 
ontwikkeld daar zullen de kabou-
ter-, en piraten muziekgroepen ge-
durende acht lessen creatief en spe-
lenderwijs in aanraking gebracht 
worden met muziek en zang. Hier 
worden bijvoorbeeld muziekin-
strumenten met kleuren gebruikt 
zoals xylofoons met gekleurde 

klankplaatjes om ‘op kleur’ te kun-
nen spelen Ook voor deze groep 
komt er een eindvoorstelling’. Het 
project wordt gefinancierd door 
bijdragen van de beide scholen 
en de muziekvereniging. Ook de 
gemeente De Bilt heeft financieel 
bijgedragen aan het project. Voor 
deze gelden zijn de benodigde in-
strumenten aangeschaft. Dirigent 
John Leenders heeft zich als mu-
ziekdocent verbonden aan het pro-
ject. 

Muziekprojecten in 
Maartensdijk
Naast het schoolproject ‘ Muziek 
op School’ hebben de muziek-
school De Bilt en Muziekvereni-
ging Kunst en Genoegen de in-
tentie uitgesproken om samen de 
drempel te verlagen voor een ieder 
die muziek wil blijven maken in 
Maartensdijk. Vanaf januari 2018 
gaan docenten van de Muziek-
school en van Muziekvereniging 
Kunst en Genoegen lokaal muzie-
klessen verzorgen in Maartensdijk. 
Hierover volgt nog nadere infor-
matie.

Samenwerkingsovereenkomst
Op 1 november vond de start 
plaats van het Schoolproject MOS 
met een sponsorloop. Voor de start 
werd de samenwerkingsovereen-
komst tussen beide scholen en Mu-
ziekvereniging Kunst en Genoegen 
getekend onder toeziend oog van 
wethouder van Cultuur Hans Mier-
as die al had laten weten het grote 
belang van muzikale ontwikkeling 
bij kinderen te onderschrijven. 

Als een soort starthandeling moest 
de wethouder het orkest dirige-
ren bij het spelen van een wals. 
Al heel snel bleek dat dirigeren 
ook een vak is ondanks de goede 
bedoelingen. Na de wals gediri-
geerd door John Leenders kregen 

alle leerlingen voor de start van de 
sponsorloop een warming up van 
meester Jan van de Martin Luther 
Kingschool.

Sponsorloop
Ook met de sponsorloop wordt 
geld ingezameld voor het project. 
De leerlingen van beide scholen 
liepen een route die is uitgezet 
over en om het schoolplein. Via 
de stempelposten langs de route 
werd per kind bijgehouden hoeveel 
rondjes er zijn afgelegd. Tegenover 
elke ronde die de kinderen af we-
ten te leggen staat een sponsorbe-

dragje van ouders, grootouders etc. 
De organisatoren hopen volgende 
week een mooi eindbedrag voor 
het project bekend te kunnen ma-
ken. De basisscholen WereldKidz 
Kievit en Martin Luther King-
school en muziekvereniging Kunst 
en Genoegen starten met veel elan 
aan het MOS-project Muziek Op 
School. Tevens is dit een prachtige 
mijlpaal voor de muziekvereniging 
die volgend jaar zijn 95-jarig jubi-
leum viert.

Voor meer informatie zie
www.Kunst-en-genoegen.nl

De samenwerkingsovereenkomst is getekend. V.l.n.r.: Jannie van 
Donkersgoed schoolleider WereldKitz Kievitschool, wethouder Hans 
Mieras, directeur Martin Luther Kingschool Arjan Dam, Projectleider 
Peter Abels en voorzitter muziekvereniging Kunst en Genoegen Nel 
Raven.

Vol enthousiasme rennen de kinderen hun rondjes over het schoolterrein 
om zoveel mogelijk geld te verdienen voor het muziekproject.

Biltse vo-scholen deelnemers aan 
Debatteren voor Scholieren

Dit jaar nemen 124 vo-scholen uit heel Nederland deel aan de moeder der debattoernooien voor 
scholieren: het NK Debatteren voor Scholieren. Ook Werkplaats Kindergemeenschap en Het 

Nieuwe Lyceum komen in actie.

De leerlingen gaan op deze lustru-
meditie het debat met elkaar aan 
over actuele en uitdagende maat-
schappelijke thema’s, waaronder 
immigratie, palmolie en of alco-
holreclame verboden zou moeten 
worden. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom om bij één van deze 
voorrondes aanwezig te zijn en 
deze topdebaters in actie te zien. 
‘Wie leert debatteren leert de an-
der beter te begrijpen én zijn eigen 
mening goed te verwoorden’ aldus 
voorzitter Roderik van Grieken.

Succesformule
Het is het 20e jaar op rij dat het Ne-
derlands Debat Instituut het kam-
pioenschap organiseert voor havo/

vwo-leerlingen uit de bovenbouw. 
Het is uitgegroeid tot de groot-
ste parlementaire debatcompetitie 
voor leerlingen in Nederland. Ter 
voorbereiding op het debattoernooi 
ontvangen nagenoeg alle scholen 
een debattraining in de klas. Het 
NK Debatteren voor Scholieren 
bestaat uit drie voorrondes en een 
finale. De eerste twee voorrondes 
vinden plaats op het Gymnasium 
Camphusianum in Gorinchem, de 
derde voorronde op 1 december op 
het Mendelcollege in Haarlem. Per 
voorronde gaan de 10 beste scholen 
door naar de finale op Universi-
teit Utrecht op zaterdag 20 januari 
2018. Ook worden na afloop van 
de drie voorrondes twee wildcards 

uitgedeeld aan scholen die net naast 
een finaleplek grepen: in totaal 
gaan er 32 scholen door naar de 
grande finale.

Debatvorm
Het NK Debatteren voor Scholie-
ren volgt de parlementaire debat-
vorm World Schools Format. Ieder 
debatteam bestaat uit vier debaters. 
Om en om houden de voor- en te-
genstanders een speech van 4 mi-
nuten waarin zij hun standpunt ver-
dedigen. Wanneer alle debaters hun 
speech gehouden hebben, bepaalt 
de jury op basis van argumentatie 
en presentatie de winnaar van het 
debat. Info op www.schooldebat-
teren.nl/nkscholieren 

Hé, Hé Sint Maarten 
Komend weekend is het Sint Maarten weekend, met op zaterdag 11 
november de traditionele Sint Maarten-lampionnenoptocht door 
Maartensdijk. 

Kinderen kunnen zich verzamelen bij de Ontmoetingskerk aan de Juli-
analaan. Daar zal de optocht beginnen om 19.00 uur en deze gaat rich-
ting de Sint Maartenkerk. Zoals gebruikelijk zal in de Sint Maartenkerk 
het verhaal van Sint Maarten verteld worden, dit keer door verhalen-
verteller pastor Jozef Wissink en er zullen er liedjes worden gezongen. 
Na afloop is er iets lekkers voor iedereen. Rond 20.00 uur zijn de ac-
tiviteiten in de Sint Maartenkerk afgelopen. Dan kunnen de kinderen 
het dorp door om aan te bellen bij de huizen, liedjes te zingen en snoep 
te verzamelen.Aansluitend zal op zondag 12 november een bijzondere 
Open Huis-viering plaatsvinden, die zal draaien om Sint Maarten, de 
bedelaar, zijn mantel en zijn leven als monnik. In deze viering zullen 
speciale gasten in gesprek gaan over hun keuzes in hun leven als non/
monnik en de zoektocht waarin zij zich momenteel bevinden. Deze vie-
ring begint om 10.30 uur in de Sint Maartenkerk. 

De traditionele lampionnenoptocht van de Ontmoetingskerk richting 
St. Maartenskerk wordt ook dit jaar gehouden. [foto Henk van de Bunt]

Paddenstoelen
 
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organi-
seert activiteiten voor kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan 
onder leiding van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op Beerscho-
ten. Woensdag 15 november wordt er van alles verteld over uilen in en 
buiten paviljoen Beerschoten. Hopelijk zie je ze vliegen, of nog beter, 
kun je er een aaien.

Er is wat lekkers met limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 tot 
16.30 uur. Plaats: Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt. 
Aanmelden per email kan tot en met zaterdag 11 november via kinder-
natuuractiviteiten@gmail.com.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerkzaam-
heden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en levering 
van alle tuinplanten/bomen.

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

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

Jezus zegt: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn 
en Ik zal u rust geven! En leert van Mij, want Ik ben zachtmoe-
dig! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

De mooiste concerten bij kaarslicht New European Ensemble. 
Vrijdag 10 november 20.15 uur www.concerttienhoven.nl

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

Leuk voor sinterklaas: 
zo goed als nieuw. 2 span-
nende JEUGDBOEKEN 
van Simone van der Vlugt: 
Schuld en bloedgeld. €10,- per 
boek, samen voor €17,50 Tel. 
06-22526995 of 06-44991479

V E R S C H I L L E N D E 
PAARDENBOEKEN voor de 
jeugd: Romana en Ragebol, 
Daya’s veulen, Rosa’s ver-
zorgpony en 3 edities van de 
Bleshof. In een koop €38,- per 
stuk €8 Tel. 06-22526995 of 
06-44991479

Nieuw Nederlands 
LEERBOEK havo 3. (5de edi-
tie) €35,-. Tel. 06-22526995 of 
06-44991479

Arti KUNST/LEERBOEK 
vmbo, beeldende vakken voor 
de basisvorming. €25,-. Tel. 
06-22526995 of 06-44991479

6 JEUGDBOEKEN Francine 
Oomen: Ezzie’s dagboek, 
Hoe overleef ik mijn eerste 
zoen, mezelf, brugklas, met/
zonder jou en mijn ouders. 
Samen €50,- per stuk €10 Tel. 
06-22526995 of 06-44991479

Z.g.a.n. eenpersoons gre-
nen ledikant met lattenbo-
dem en matras. €40,-. Tel. 
06-16379345

Diverse sierduiven €2,- p.st. 
Tel. 06-16379345

Staande messing schemerlamp 
1.85 H dimbaar en leeslamp-
je in 2 standen € 25,- Tel. 
06-15458450

Verrekijker Cat eye sports-
men 10x42 met tas €15,- Tel. 
06-15458450

Router TP-LinkN600 
Wireless Dualband €10,- Tel. 
06-15458450

Grote Sorteer lichtbox voor 
250 dia’s. I.p.s. €30,-. Tel. 
030-2280219

Gratis af te halen: bamboe 
stokken in verschillende 
lengten. Bundels van 2.20 
/1.50/1.00 meter Tel. 0346-
211269

Gratis af te halen: glazen jam-
potten/flessen/flesjes, schoon 
en zonder etiketten, in ver-
schillende maten om zelf 
gemaakte jam en sap in te 
bewaren. Tel. 0346-211269

Wit kinderbureau h. 0.75; 
l.1.20; br. 0.48 met bijpassen-
de draaistoel. Beiden in goede 
staat. In één koop: €15,-. Tel. 
0346-211269

Van zolder: 1 niet/nauwe-
lijks gebruikt oranje Besto 
zwemvest maat S, 40-60 kg, 
L max 175 cm , €15,-. Tel. 
06-30693144

Opklapbare toiletbeugels per 
stuk €20,-. Tel. 0346-211930

Douche stoeltje €50,-. Tel. 
0346-211930

Mooi paardenboek met prach-
tige foto’s. Ziet er netjes uit 
€4,50 Tel. 0346-243758

Dozen vol met puzzels van 
500 tot 1000 stuks uitzoeken 
€1,-. Per doos Tel. 0346-
243758

Grijs klein koffertje met make 
up oogschaduw en vele ande-
re spullen €6,50 Tel. 0346-
243758

Een doos met het spel bingo 
voor kinderen, met afb. van 
af 4 tot 10 jaar. Voor zes per-
sonen. €5,-. Tel. 0346-243758

Kersttafelkleed rond door-
snee 180 cm nieuw €10,-. Tel. 
0346-211615

Zonnebank €49,-. Tel. 
06-13682123

Winterjack geschikt voor win-
tersport mt 44 wit met zwart 
voor dames z.g.a.n. €35,-. Tel. 
0346-211615

Nieuwe broodbakmachine met 
gebruiksaanwijzing merk afk. 
€45,-. Tel. 0346-211011

Ronde geel-messing plantbank 
€20,-. Tel. 0346-211011

Verwarmingsventilator €12,50 
Tel. 0346-211011

3 paar nieuwe schoenen ip. 
d.blauw sleehak 5 cm ip. wit 
idem ip rode pumps hak 6 cm 
€25,-. Tel. 0346-211011

Eiken salontafel rond door-
snee 68 cm hoogte 55 cm 
goed te restylen met krijtverf. 
€42,50 Tel. 0346-212614

Gietijzeren drie vaks pan geel. 
Onverslijtbaar. €14,-. Tel. 
0346-212614

Eettafel uitschuifbaar ziet er 
nog goed uit €42,50 Tel. 0346-
212614

Eetkamer stoel art del o zonder 
leuning 2 stuks.

Teak houten salontafel retro 
vintage jaren 60. Hoog 045 
diep 048 lang 1.20 €45,-. Tel. 
0346-212614

Dameswandelschoenen 20 
km gelopen maat 41,5 nieuw 
€240,- nu €50,-. Passen en 
lopen toegestaan. Tel. 0346-
281433 of 06-260651

Grasparkieten 4 stuks groen/
geel €4,-. per stuk. Tel. 
06-81959597

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

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

Gezocht SCHOONMAAK-
STER tevens voor strijkwas 
in Groenekan. Tel 0346-
785387/Mob 06-53893605

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

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

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebegelei-
ding aan huis

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

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

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

WESTBROEK De molenwin-
kel is elke zaterdag geopend 
van 10.00 - 16.00 uur, waar u 
uw oude frituurvet kunt inle-
veren. Tevens is er de moge-
lijkheid om te kunnen zien 
hoe er meel gemalen wordt.. 
Er is zoal te koop; allerlei 
soorten bakmeel, honing, spe-
culaas. Een bezoekje is de 
moeite waard !!

O R G E L / P I A N O . 
Maartensdijk e.o. Gedipl. 
Doc. Tel. 0318-637406

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 18 november is er weer een Wereldwin-
kelstand in Dijckstate aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. Alles fair-trade 
ingekocht, dus maximaal rendement voor boeren en 
producenten in ontwikkelingslanden

Kunstlezing over Glaskunst

Stichting Kunst en Cultuur De Bilt en Bibliotheek 
Idea organiseren op woensdag 22 november om 
20.00 uur in Theater Het Lichtruim de kunstlezing 
Glaskunst. Kunstenaars Maaike Kramer en Mar-
jolein Witte vragen zich in deze lezing af welke 
rol materiaal en ambacht spelen in de hedendaagse 
kunst. Zij gaan met de bezoekers op zoek om deze 
vraag te beantwoorden door te kijken naar kunste-
naars als Maria Roosen (1957), Dan Graham (1942), 
Roni Horn (1955) en anderen. Aanvang 20.00 uur. 
info, kaarten en aanmelden via www.ideacultuur.nl/
theater.

Klaverjassen bij SVM

Vrijdag 17 november kan er weer 
geklaverjast worden bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging aan 
de Dierenriem in Maartensdijk bent 
u van harte welkom. Het klaverjassen 
begint om 20.00 uur en meedoen kost 
3 euro. Er is ook een loterij, voor € 
0,25 kunt u een lot kopen. Voor aan-
melden: 0346 212366 of 06 51832063.

Soefi bijeenkomst

Het Soefisme is een religieuze levens-
benadering, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle religies en 
het bewust ervaren van het dagelijks 
leven als bron van spirituele groei. 
Tijdens de bijeenkomst in de Woudka-

pel, Beethovenlaan 21, Bilthoven op 
15 november om 20.00 uur staan ver-
halen over de weg naar een spiritueel 
bewustzijn centraal. 

Jan Duindam zingt

Singer/songwriter Jan Duindam geeft 
op zondagmiddag 19 november een 
verstillend en meditatief huiskamer-
concert in het Klein Centrum van 
Verbinding in Bilthoven aan de Enc-
kelaan 17. Hij brengt vooral nummers 
van zijn CD Viajando. Zijn virtuoze 
gitaarspel en ontroerende stem maken 
dat je een optreden van Jan niet gauw 
vergeet. Toegang is gratis, vrijwillige 
bijdrage na afloop. Wel vooraf
aanmelden via: magjvnimwegen@
gmail.com

Bezorgers gezocht! Wil jij:
- werken in de buitenlucht?

- tijd overhouden voor andere dingen?

- in je eigen buurt werken?

- lekker bewegen?

- dankbaar werk doen?

- een zakcentje verdienen?

> MELD JE AAN ALS BEZORGER

0346 211992 - info@vierklank.nl

Je maakt er
veel mensen

blij mee!
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Training bij BC Reflex
In de vernieuwde Vierstee in Maartensdijk zijn de leden van Reflex elke maandagavond vanaf 

acht uur actief in de kleine zaal. Naast badminton wordt er ook tafeltennis gespeeld.

Eén keer per maand komt Ronald 
Koenis, de vaste trainer van Re-
flex, de leden meer kennis en kun-
de bijbrengen van het badminton. 
‘Als trotse vader van 3 zoons ben 
ik indertijd in aanraking gekomen 
met het badmintonnen, omdat 2 
van mijn kinderen deze sport gin-
gen beoefenen. Ik ben toen zelf 
ook gaan badmintonnen, dat is 
ondertussen alweer ruim 25 jaar 
geleden. 

Omdat ik de sport zo leuk vind 
ben ik ook langs de kant aan de 
slag gegaan. Eerst als begeleider 

van de kinderen, later ben ik door-
gegroeid via assistent-trainer naar 
trainer.’ Koenis over het spel-
letje: ‘Het badminton biedt vele 
uitdagingen. Het is niet alleen de 
shuttle over het net slaan, er komt 
veel meer bij kijken. Het is zeer 
intensief, je kunt je fysiek volle-
dig uitleven. 

Daarnaast is het ook tactisch een 
interessante sport. Hierbij moet je 
goed kijken naar je tegenstander 
en hem letterlijk op het verkeerde 
been zetten. Door de leden van 
Reflex 1x per maand training te 

geven hoop ik een ieder, beginner 
of gevorderde, goede technieken 
te leren. Daarbij wil ik ze graag 
bijbrengen hoe ze betere slagen 
kunnen uitvoeren. Maar uitein-
delijk is het mede zo belangrijk 
dat een ieder plezier en lol heeft 
aan de sport en je op deze manier 
goed fit kunt blijven.’

Ronald Koenis is 1x per maand 
vanaf half negen aanwezig om 
training te geven. Geïnteresseer-
den zijn op maandag 13 november 
welkom om onder zijn leiding een 
shuttletje mee te slaan.

Trainer Ronald Koenis (r) met voorzitter Frans de Wit.

SVM speelt gelijk
De wedstrijd tussen OS-Maarssen 
(OSM) en het bezoekende SV-
Maartensdijk (SVM) was onder 
regenachtige omstandigheden van 
de eerste tot de laatste minuut 
spannend. Het eerste kwartier was 
voor de geelblauwe gastheren. De 
vele ‘lange ballen’ werden door de 
SVM-verdediging onschadelijk 
gemaakt; met het nodige geluk 
stond het lange tijd nog 0-0. 

Het tweede deel van de eerste 
helft ontstond er een meer gelijk 
opgaande wedstrijd. Dit leidde al 
direct tot gevaarlijke counters van 
bezoekers zijde. Uit één hiervan 
leek Wessel Huigen de openings-

treffer te scoren, maar de leidsman 
van dienst had buitenspel gecon-
stateerd. Even later scoorden de 
gastheren wel de openingsgoal 
tijdens een aandachts-verslappend 
moment bij de bezoekers. De licht 
geblesseerde Marcel Melissen le-
verde zijn deelname in voor Mike 
Boshuis.

Rust 
Na de rust was het de verdedigen-
de linie van SVM die de bezoekers 
in de wedstrijd hield. SVM-trainer 
Kevin de Liefde coachte enthou-
siast zijn team tot nog meer inzet 
en dadendrang: OSM werd terug-
gedrongen en SVM kreeg steeds 

meer kansen. Zo werd een kopbal 
nog uit het OSM-doel gekopt en 
troffen schoten net geen doel. Na 
en afgeslagen SVM-aanval nam 
Aydo Halinov de bal goed aan en 
met zijn daaropvolgende doelpunt 
tekende hij voor de gelijkmaker. 
SVM ging hierna op jacht naar de 
1-2 voorsprong en was vaak heel 
dicht bij. Het laatste kwartier ver-
loor SVM wel wat meer de grip op 
de wedstrijd en haalde opgelucht 
adem na het laatste fluitsignaal.

De eerstvolgende competitiewed-
strijd van SVM is 18 november 
thuis tegen koploper DOSC (Den 
Dolder) om 14.30 uur. 

FC De Bilt
verslaat koploper Victoria

Na vier gelijkspelen was het op de eerste zaterdag van november zaak om de drie punten in
De Bilt te houden. Na de uitstekende uitwedstrijd tegen FC Almere was er voldoende 

vertrouwen om het koploper Victoria erg moeilijk te maken. Victoria gaat na
zes wedstrijden ongeslagen aan kop.

FC De Bilt begon, onder het toeziend 
oog van een ‘uitverkochte’ tribune, 
goed aan de wedstrijd. In de 19e mi-
nuut scoorde Lennart van Dijk na 
een mooie actie een prima doelpunt, 
maar het bleef in die fase bij dat ene 
doelpunt. 

FC De Bilt had in dat eerste half uur 
al best wat meer afstand kunnen ne-
men.

Rust
Direct na rust kwam De Bilt bijna op 
2-0 doordat een verdediger van Vic-
toria de bal verkeerd raakte. De bal 
vloog over zijn eigen keeper, maar be-
landde net aan de verkeerde kant van 
de paal; een corner was slechts het re-
sultaat. Victoria zette aan en speelde 
een behoorlijke pot voetbal, maar 
wist geen echte potten te breken. Uit 
een prachtige voorzet van Raymond 

van Nistelrooij kopte Glenn Linne-
bank net naast en ook Sander van den 
Berg kwam enkele keren fracties van 
seconden tekort om de wedstrijd te 
beslissen. Ook in blessuretijd kwam 
er geen wijziging meer in de stand; 
eindelijk weer eens drie punten voor 
FC De Bilt, dat volgende week een 
vrij weekeinde kent en zich daarna 
kan voorbereiden op de confrontatie 
met IJFC in IJsselstein.

Salvodames gaan door met winnen
In Amersfoort moest worden afgerekend met het als tweede geklasseerde team van Keistad. 

Dat hebben de Maartensdijkse dames op niet mis te verstane wijze gedaan. Met een 0-4 
overwinning en een tweede plek op de ranglijst werd de thuisreis aanvaard.

De eerste set was Salvo niet altijd 
de beste ploeg maar het maakte 
wel meer punten dan tegenstander 
Keistad. Vooral in het tweede deel 
van de set sloeg Nicole Visscher 
menig punt binnen zodat een 18-
25 setwinst genoteerd kon wor-
den. Dit trok Salvo in de tweede 
set niet door. Het team kwam 
langzaam op gang en de aanval 
haperde even maar dat duurde niet 
lang. Punt voor punt kwam Salvo 
terug en op een 7-8 stand nam 
Keistad zijn eerste time out. Salvo 

raakte daardoor niet van slag en 
zette een paar mooie servicese-
ries neer die een uitloop tot 11-18 
tot gevolg had. De tegenstander 
kwam langzaam aan weer wat te-
rug maar niet genoeg. Salvo won 
de set met 19-25. In de derde set 
bracht coach Peter Hegeman Ani-
que Diepeveen en Nadya Speek 
in het veld. Dit werd de beste set 
van Salvo. Vooral Nadya Speek 
viel onbevangen aan en sloeg vele 
punten binnen. Keistad was onder 
de indruk en maakte veel fouten. 

Een makkelijke setwinst met 15-
25. In de vierde set duurde het 
lang voordat Salvo het ritme weer 
te pakken had. Er werd wisselval-
lig gespeeld. Dan weer vijf punten 
achter, dan weer gelijk. Zo bleef 
het tot 18-17. Toen gaf Salvo gas 
en won de set alsnog overtuigend 
met 21-25. 

Op 11 november spelen de dames 
om 14.15 uur in De Vierstee tegen 
het bezoekende team van Boni uit 
Utrecht. 

Domper
voor Irene dames 1

De verwachtingen waren hoog gespannen voor de thuiswedstrijd 
tegen het laaggeplaatste Nesselande dames 1. Bij winst zou Irene 

de koppositie overnemen en een mooi vervolg geven
aan de goede competitiestart. 

Na drie punten was het echter al duidelijk dat het een lastige avond 
zou worden voor de Bilthovense meiden. ‘Onze start was niet scherp 
genoeg en daardoor kwam Nesselande lekker in haar spel, waardoor we 
geen moment controle over de wedstrijd hadden’, concludeerde Irene 
coach Erna Everaert. De eerste twee sets verloor Irene met 18-25. De 
vierde set met 20-25. Deze sets kenden een zelfde patroon. Irene ver-
loor regelmatig series punten, grotendeels door eigen fouten. De spora-
dische series Bilthovense punten konden dat niet compenseren. Een uit-
zondering was de derde set waarin Irene duidelijk het beste van het spel 
had. Irene verloor dus de wedstrijd met 1-3. Een tegenvaller voor de zo 
goed presterende ploeg. Zaterdag, 11 november speelt Irene dames1 om 
11.15 uur thuis in sporthal Kees Boeke tegen subtopper Leython dames 
2. Er zal dan uit een ander vaatje getapt moeten worden om bovenin de 
competitie mee te blijven draaien.  (Michel Everaert).

Knap gelijkspel Reflex
Maandag 30 oktober speelde het 1e badmintonteam van Reflex 

tegen Bereshuttle 1. De heren van Reflex met invaller Frans 
wonnen de herendubbelpartij vrij gemakkelijk.

De dames van Reflex verloren in een 3-setter. 

Zowel de heren-enkel partijen als de dames-enkel partijen gingen om 
en om. Eric gaf goed tegenstand maar verloor, Frans won zijn span-
nende partij, Dragana wint altijd en Karin verloor verrassend nipt in 3 
sets haar partij. De mixpartijen moesten de doorslag geven. Dragana 
en Eric gaven strategisch hun 1e set gewonnen (15-21), maar trokken 
de 2e (21-19) en 3e set (21-7) naar zich toe. Karin en Frans speelden 
hun 1e mix, die jammer genoeg verloren ging. De behaalde eindstand 
(4-4) mag een knappe prestatie worden genoemd. De volgende (thuis-)
competitie-avond is op 27 november.

Ontdek Fort Ruigenhoek
Op 12 november kunt u het fort met de gids van Staatsbosbeheer ver-
kennen. Daarbij komt u alles te weten over de geschiedenis en struint 
u door de natuur rondom het fort. Ingang op de Ruigenhoeksedijk t.o. 
125a, Groenekan. Aanvang: 13.30 (tot 15.00), de gids wacht bij het 
hek. Aan de rondleiding zijn kosten verbonden. Kijk voor meer info 
op www.staatsbosbeheer.nl Met een eigen groep een rondleiding boe-
ken? Dat kan ook. Informeer via utrechtwest@staatsbosbeheer.nl naar 
de mogelijkheden.



Waardering voor 
Repair Cafe Bilthoven

Afgelopen zaterdag was er een druk bezocht Repair Café bij de 
WVT in Bilthoven. Er kwamen ruim zestig deelnemers op af, 
waarvan de eerste dertig binnen 10 minuten na aanvang binnen 
stapten. Dat leverde twee uur behoorlijke wachttijden op die heel 
begripvol werden uitgezeten. 

Mevrouw Veldhuizen uit de Bilt vertelt: ‘Ik was hier vorige keer ook 
en ze zijn hier zo handig. Ik bracht mijn oude kapotte stereo, die werd 
opgemaakt, er bleek iets mis met de printplaat wat ter plekke werd ge-
repareerd. Nu staat hij weer vrolijk mijn muziek af te spelen. En deze 
stereo past precies in het kastje wat mijn overleden man heeft gemaakt, 
dus dat kan ik nu ook blijven gebruiken’. 

Naaimachine
Mevrouw Veldhuizen had dit keer een glazen deksel met losse dop mee, 
die snel was gemaakt. Haar waterkoker was helaas niet meer repara-
bel. Mevrouw Stembrouck was ook eerder geweest en daar heel te-
vreden over. Nu kwam ze met haar naaimachine, waarvan het display 
los zat zodat zij het apparaat niet meer kon instellen. Reparateur Aart 
schroefde de machine open, maakte binnenin het een en ander schoon 
en zette toen het display weer 
vast. Mevrouw Stembrouck kan 
thuis weer creatief aan de slag! 
Het volgende repaircafé is op 
zaterdag 9 december. Meer info: 
https://repaircafebilthoven.word-
press.com.

(Sofie Bakker)
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

advertentie

Burgemeester Potters bezoekt 
Wereldwinkel

door Walter Eijndhoven

In het kader van de Fairtradeweek najaar 2017 bezocht burgemeester Potters woensdag
1 november de Wereldwinkel in De Bilt om kennis te maken met de vrijwilligers.

Hij liet zich uitgebreid informeren over alles wat de Wereldwinkel
verkoopt en betekent voor de maatschappij. 

Van 28 oktober tot en met 5 novem-
ber was het weer tijd voor de jaar-
lijkse najaarseditie. Tijdens deze 
landelijke campagneweek wordt 
het belang van eerlijke handel door 
ruim 5.000 winkels, waaronder 
supermarkten, wereldwinkels, be-
drijven en gemeentes onder de aan-
dacht gebracht. Nederland telt meer 
dan 4.000 Fairtrade gecertificeerde 
producten die tijdens de Fairtrade 
Week extra worden uitgelicht op de 
winkelvloer met speciale acties en 

aanbiedingen. Ook de vrijwilligers 
in Wereldwinkel De Bilt besteedden 
hier aandacht aan. 

Kinderarbeid
‘Je kunt iedere dag een bijdrage 
leveren aan duurzame armoedebe-
strijding, door te kiezen voor fair-
trade producten’, vertelt Fieke Fa-
ber, bestuurslid Fairtrade De Bilt. 
‘Onder eerlijke handel verstaan wij 
duurzaam geproduceerde producten 
waarbij de prijs om duurzame ont-

wikkeling in ontwikkelingslanden 
mogelijk te maken, is vastgelegd in 
de handelsketen. Door deze produc-
ten te kopen investeer je in mensen 
in ontwikkelingslanden’. Via fair-
trade ontvangen producenten een 
eerlijke prijs voor hun producten 
en werken zij onder menswaardige 
omstandigheden. Dus geen kinder-
arbeid en geen extreem lange werk-
dagen. Maar wel aandacht voor 
milieuvriendelijke productieproces-
sen. 

Omzetdaling
‘Fairtrade bestaat al vele jaren in 
De Bilt. Al voor 2000 prezen wij di-
verse producten aan in onze kraam. 
Iedere week hadden wij een kraam-
pje van 11.00 tot 15.00 uur’, vertelt 
vrijwilligster Teuni van der Meer. 
Zij vervolgt: ‘De grote omslag 
kwam in 2001, toen wij een eigen 
winkel begonnen. Op dit moment 
is onze cadeauwinkel de op één na 
grootste van het land. Het gaat ei-
genlijk zo goed met onze fairtrade 
producten, dat wij kunnen stellen 
dat onze missie is volbracht. De 
laatste jaren gaan steeds meer su-
permarkten en andere winkels over 
op fairtrade producten. Van der 
Meer: ‘Het is natuurlijk raar om te 
zeggen dat je blij bent met 10.000 
euro minder omzet draaien (2016), 
maar het is een goed teken dat de 

consument in steeds meer winkels 
terecht kan voor eerlijke producten. 
Uiteindelijk is de Wereldwinkel niet 
meer nodig. Nu is het aantal winkels 
reeds gedaald van 400 naar 260’. 

Mee
De Wereldwinkel in De Bilt is 
onlangs voor de derde maal ge-
restyled. Omdat de maatschappij 
steeds sneller verandert, moet ook 
de Wereldwinkel mee met haar tijd. 
Kleurstelling in de winkel, produc-
topstelling, welke producten bieden 
wij aan, aan alles wordt gedacht 
door de vrijwilligers. ‘Wereldwin-
kels lijden onder hun stoffige imago 
onder jongeren’, legt Van der Meer 
uit. ‘Daarom veranderen wij onze 
winkel steeds sneller in de hoop 
meer jongeren van 17/18 jaar bij 
onze missie te betrekken’. 

Burgemeester Potters laat zich uitgebreid informeren over het wel en wee van de Wereldwinkel.

Openbaar Groen, zelf doen?
Beter De Bilt organiseert op woensdagavond 15 november om 20.00 uur een thema-avond over 

het openbaar groen in de gemeente De Bilt in het HF Witte Centrum.

Deze gemeente heeft het onder-
houd van het vele openbaar groen 
in De Bilt vanwege bezuinigingen 
vanaf 2014 teruggebracht. De ge-
volgen daarvan ervaart men dage-
lijks. Klimaatveranderingen, zoals 
stijging van de temperatuur en 
(meer) regenbuien doen daar nog 
een schepje bovenop. Tegelijker-
tijd ziet men ook, dat in Nederland 
de insectenstand fors terugloopt, 
bijenvolken verdwijnen, vlinder-
soorten verdwijnen en daarmee het 
noodzakelijke voedsel voor o.a. 
vogels in onze voedselkringloop. 

Proces 
De gemeenteraad heeft extra geld 
beschikbaar gesteld voor verbete-
ring van het openbaar groen. Wat 
kunnen we daarmee doen als be-
woners? Sonne Copijn vertelt die 
avond op een leerzame en boei-
ende wijze alles over de bij en het 
belang van bloemstroken in tuinen 
en bermen. Welke planten en bloe-
men hebben we nodig in het open-
baar groen die kunnen bijdragen 
als voedselbron voor insecten, bij-
en en vlinders en over hoe we onze 
leefomgeving kunnen verfraaien 
en het ecologisch evenwicht her-
stellen.

Bijenkoningin
Sonne Copijn - ook wel de Bijen-
koningin genaamd - geeft educatie 
over hommels, bijen en vlinders. 
Sonne geeft de volgende quotes 
mee: ‘Sinds 2014 kunnen mijn 
bijen niet meer op eigen kracht 
overleven. Ik breng mijn bijen 
op honingvakantie. In Groenekan 

kunnen ze niet voldoende honing 
verzamelen om op eigen kracht te 
overleven. 75% van de insecten is 
verdwenen in de afgelopen 25 jaar. 
Zonder insecten is er geen leven 
op aarde. Eco-systeem-restauratie 
is op grote schaal nodig, ook in ge-
meente De Bilt. 

[HvdB].

Sonne Copijn: ’De natuur is de basis van ons leven, 
niet een appje of zoiets’. [foto Reyn Schuurman]

Reparateur Aart Veerman repareert een naaimachine met kapot display. 
(foto Anne Marie Gout)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
08-11
Do.

09-11
Vr.

10-11
Za.

11-11
Zo.

12-11

Konijnenbout gestoofd
in kriekbier

of
Gebakken forel

met amandelboter
of

Pasta met groenten
en pestosaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
15-11
Do.

16-11
Vr.

17-11
Za.

18-11
Zo.

19-11

Kipsaté met
frietjes en sla

of
Doradefilet met 

citroensaus
of

Vijgen met asperges en 
blauwschimmelkaas

uit de oven

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Zat. 11-11 gesloten i.v.m. personeelsuitje
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