
Aeres heropent feestelijk

Met het afschieten van een confettikanon starten de feestelijkheden bij 
het vernieuwde Aeres gebouw in Maartensdijk. (lees verder op pag. 13)
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&
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Overlijden melden?

0346 - 28 17 11
Voorheen 

Wij zijn werkzaam in Midden-Nederland kvanasselt.nl

Voorheen 

We maken graag een prijsindicatie op maat en lichten dit graag toe in een gesprek.  

Bekijk alle tarieven op: of bel Kees van Asselt:        06 - 15 45 11 30.kvanasselt.nl/kosten/

Wat kost een waardige begrafenis met 
aandacht voor persoonlijke wensen ?
Bij een overlijden komen heel wat keuzes én kosten kijken. Wij vinden 
het belangrijk dat de begroting voor een begrafenis eerlijk en 
betrouwbaar wordt opgesteld. Transparantie staat bij ons dan ook 
hoog in het vaandel. 
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Prijs voor muziekonderwijsproject 
Julianaschool

door Guus Geebel

‘Ik wist niet wat ik meemaakte toen ik hier binnenkwam’, aldus gedeputeerde Robert Strijk op 
4 november bij de uitreiking van de Nationale Onderwijsprijs Basisonderwijs provincie Utrecht 

in de gymzaal van de Julianaschool in Bilthoven. De gedeputeerde zegt het prachtig te 
vinden om te zien wat er op de Julianaschool gebeurt. ‘Ik heb het nu meegemaakt 

en kunnen horen wat jullie hier allemaal deden.’

De Nationale Onderwijsprijs is een 
prijs om de creatieve kant van het Ne-
derlands onderwijs voor het voetlicht 
te halen en onderwijsvernieuwende 
projecten te stimuleren. De prijs 
wordt eens in de twee jaar uitgereikt 
aan een basisschool en een school 
in het voortgezet onderwijs. Vooraf-
gaand aan een landelijke finale vindt 
in de provincies een regionale wed-
strijd plaats, dus maken 22 scholen 
kans op de prijs. ‘De prijs in het ba-
sisonderwijs in de provincie Utrecht 
krijgt de Julianaschool voor een 

muziekonderwijsproject dat wij heel 
bijzonder vinden’, zegt gedeputeerde 
Robert Strijk. ‘Ik ben echt onder de 
indruk van wat ik hier gezien heb. Hij 
vertelt dat toen hij zo oud was als de 
aanwezige kinderen begon met blok-
fluit spelen. ‘Daarna heb ik piano le-
ren spelen en ik vind het nog steeds 
fijn dat ik het kan. Als je thuiskomt 
van je werk is het fijn om te ontspan-
nen door wat te spelen op je eigen 
muziekinstrument. Ik weet hoe gaaf 
het is om samen muziek te maken.’ 
Strijk vindt het heel eervol dat hij de 

prijs mag uitreiken. ‘Een vakkundige 
jury heeft deze school uitgekozen en 
een mooi rapport geschreven.’

Hoe het begon
Voorafgaand aan de prijsuitreiking 
hielden de schooldirecteuren Na-
dine en Linda toespraakjes, werd 

gezongen en werden muziekinstru-
menten bespeeld. ‘Wij hebben een 
programma samengesteld voor deze 
uitreiking, waarbij kinderen muziek 
zullen maken en ondertussen vertel-
len wij hoe dit allemaal tot stand is 
gekomen. Als onderdeel van cultuur-
educatie speelt muziekonderwijs op 
de Julianaschool een zeer grote rol.’ 
Het begon in 2012. Een enthousiaste 
directeur Ella Prins en Anthony van 
Zielhorst besloten samen met Ilona 
van Leeuwen en Peter Knape struc-
tureel muziekonderwijs op de Julia-

naschool op te zetten. Instrumenten 
werden gehuurd en aangeschaft. Be-
gonnen werd met leerlingen uit groep 
2. Muziek werd gefaseerd ingevoerd 
en zo uitgegroeid naar een volledig 
muzikale school, waarin alle kinde-
ren van groep 1 tot en met 8 structu-
reel muziekles krijgen.

Leerlingen musiceren enthousiast tijdens de uitreiking.

Nadine ten Kate en Linda Kuijt nemen trots de prijs in ontvangst van 
gedeputeerde Robert Strijk.

In de gymzaal werd gezongen en 
werden verschillende muziek-
instrumenten bespeeld.

Belangrijk
‘Door muziek werken de kinderen 
aan diverse vaardigheden: luisteren, 
samenwerken, ritme, taal, motoriek 
en emotionele intelligentie. Daar-
naast zien wij dat het ook raakt aan 
de concentratie en het verbeteren de 
sociale vaardigheden door rekening 
te houden met elkaar, te luisteren 
naar elkaar en dit allemaal door het 
plezier dat dit met zich meebrengt. 
Van algemene muzikale vorming in 

groep 1 t/m 3 tot het leren bespelen 
van een instrument. In groep 4 t/m 7 
kunnen de kinderen kiezen uit ver-
schillende instrumenten als trombo-
ne, trompet, (melodisch) slagwerk, 
klarinet, cello, viool, contrabas of 
blokfluit. Bij de leerlingen uit de 
groepen 8 komt muziek terug in de 
musical. Dit jaar hebben onze leer-
lingen uit de groepen 7 meegedaan 
met het Korenfestival.’
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

14/11 • 10.30u - Ds. Adriaan Plantinga

Pr. Gem. Zuiderkapel
14/11 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse

14/11 • 18.30u - Proponent J. de Lijster 

Woudkapel
14/11 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

met Annemiek Vera
Vrij toegankelijk. Na afloop is er geen 
ontmoetingsmoment i.v.m. oplopende 

coronabesmettingen.

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven
14/11 • 14.00u - de heer Jan Pindus 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
14/11 • - Geen viering in de OLV.

10.00 uur Oecumenische Viering in de 
Maria Christinakerk in Den Dolder; 

voorgangers pastor Gerard Weersink en 
Ds. Gert Landman

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

14/11 • 10.15u - Ds. B. Schaaij
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

14/11 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers
14/11 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Jeugddienst

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

14/11 • 10.00u - Ds. Wouter van Laar

R.K. St. Michaelkerk
14/11 • 10.00u - Woord- en 

Communieviering A. v. Gaans en I. 
Elsevier

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
14/11 • 10.00 uur - 

spreker dhr. Fred Pathuis

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
14/11 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

14/11 • 10.00u - Ds. R.J. Oomen
14/11 • 18.30u - Ds. IJ. R. Bijl

Onderwegkerk Blauwkapel
14/11 • Geen dienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

14/11 • 11.00u - Dhr. Jan Grootendorst

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

14/11 • 10.00u - Ds. R.F. de Wit                                                                                                                               
14/11 • 18.30u - Ds. J. W. van Hooijdonk

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

14/11 • 10.00u +18.30u - 
Ds. A.J. Speksnijder

PKN - Ontmoetingskerk
14/11 • 09.30u - Dhr. Jan Grootendorst

St. Maartenskerk  
14/11 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor P. Vlaar 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

14/11 • 10.00u - Ds. T.A. Vizee
14/11 • 18.30u - Ds. P. van de Velde

PKN - Herv. Kerk
14/11 • 10.00u - Ds. G. van Wijk
14/11 • 18.30u - Ds. F. van Roest 

Oud papier zaterdag 13.11
Maartensdijk ‘Tweemaal Zes’ 
haalt oud papier op in Maartens-
dijk. De papierwagens gaan om 
9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten. Groenekan Stichting Warm 
Hart haalt oud papier op in Groe-
nekan, incl. nw Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Het leven is een reis
Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen.

Graag denk ik.met u mee. 
over tekst, muziek en locatie. 

De uitvaart zoals ú het wilt. Passend.  

Koop Geersing | uitvaartverzorger
0 6  -  1 0  2 7  5 5  8 5  (dag en nacht bereikbaar).

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Een levensgenieter,
een eigenheimer,

graag op de achtergrond.

Onze lieve, betrokken broer, zwager en oom

Jan-Paul Berns
Johannes Paulus Henricus Maria Jozef

21 augustus 1958  3 november 2021

Marlies en Wim †

Hans en Helma

Marjolein

Pauline en Wim †

Ivonne en Peter

Neven en nichten

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 12 november  
om 9.30 uur in de aula van Crematorium Zeister Bosrust, 

Woudenbergseweg 46 te Zeist.

Na afloop komen we samen in de koffiekamer van het crematorium.

Er is gelegenheid om uw herinneringen te delen en de livestream 
te volgen via: www.Huitvaart.nl/condoleances/jp-berns

Correspondentieadres: Huiting Uitvaartzorg
T.a.v. familie Berns, Laan van Beek en Royen 16, 3701 AH  Zeist

Bedroefd en met grote verslagenheid geven wij kennis van 
het plotseling overlijden van

Dina Ott
13 november 1941                      De Bilt                      28 oktober 2021

Thea† en Kobus† - Cees en Gerdie - Annie† en Tin†

Herman† en Nelly - Evert en Lies - Henk† en Jeanine
Jeanne en Cor - Geertrui en Wim - Ria en Rob - Julia

 Gerda en Joop - Ineke - Jack†

Neven en nichten

De crematieplechtigheid heeft 5 november 
in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Uitvaartverzorging Agterberg | t.a.v. familie Ott

Wolter Heukelslaan 50 | 3581 ST  Utrecht

                      

Dirk van Apeldoorn

Onze brombeer is zacht en kalm overleden

Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht.
Ik heb de berg beklommen
die jullie nog moeten gaan.
Huil daarom niet, geliefden,
ik ben in vrede gegaan.

5 Utrecht, 16 augustus 1947
c Bilthoven, 5 november 2021

Gea

Ray en Sylvia

Bob 

en verdere familie

De crematieplechtigheid wordt gehouden
op donderdag 11 november om 9.30 uur in de aula van  
crematorium Domstede, Proostwetering 8 te Utrecht.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de  
koffiekamer.

Correspondentieadres: DELA t.a.v. familie van Apeldoorn
Proostwetering 8, 3543 AE Utrecht

Bedroefd geven wij u kennis dat, na afnemende krachten
en gedachten, door de Heere uit ons midden is weggenomen

onze geliefde, zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Wijntje Maria van Voorst – van Drie
weduwe sinds 11 maart 2019 van Wijnand Pieter van Voorst 

Amersfoort, 7 april 1929 Bosch en Duin, 3 november 2021

 Kinderen
 Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Jantine van Voorst
Versteeglaan 110
3737 XC Groenekan

Wij zijn alle medewerkers en vrijwilligers van verpleeghuis 
‘De Wijngaard’ te Bosch en Duin afdeling ‘Vink’ zeer dankbaar
voor de liefdevolle verzorging.

Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer wij uw condoleances en 
blijken van medeleven schriftelijk mogen ontvangen.

De begrafenis heeft afgelopen maandag 8 november plaatsgevonden 
op de Bijzondere Begraafplaats te Blauwkapel-Groenekan.
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advertentie

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid altijd persoonlijk 
en bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander. 
Ga voor informatie naar dela.nl/bilthoven of bel 030 200 45 30
voor een persoonlijk gesprek.

Tap

Nadia en Sanne van Tap DELA

advertentie

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

Ook als het leven stopt,
            gaat de liefde door!
         Dag & nacht bereikbaar op 0346 - 210 700 

Dorpsweg 20, 3738 CE Maartensdijk | www.huitvaart.nl |             huitinguitvaartverzorging

Nunc aut Nunquam
‘Nu of Nooit’

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van mijn man, onze 
(schoon)vader en opa. Wij zijn dankbaar wat hij voor ons betekend 
heeft. In alle rust is hij thuis op 84-jarige leeftijd overleden.

drs. Anthonie Nicolaas Herm Ockhuijsen
Ton

echtgenoot van Henny Ockhuijsen-Hus

 Amsterdam, 7 december 1936
† Bilthoven, 3 november 2021

Henny
Hanneke
          Floris
          Julius
Corrine en Walter
          Bo en Pieter
          Mees
Herm

Correspondentieadres:
Kometenlaan 34
3721 JT Bilthoven

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 november 
om 13.30 uur in de Oosterlichtkerk, 1e Brandenburgerweg 34 te 
Bilthoven.

Pastoor Gerard Oostvogel (93) 
overleden

door Walter Eijndhoven

Pater Gerard Oostvogel is 28 oktober in zijn woonplaats Bilthoven overleden. Hij begon in 1956 
als kapelaan in Leeuwarden, in 1998 ging hij voor in de oecumenische viering bij het huwelijk 

van prins Maurits van Oranje-Nassau en Marilène van den Broek.

Gerard Oostvogel werd geboren op 
9 januari 1928. Op 21-jarige leeftijd 
legde hij zijn religieuze geloften af 
als lid van de Orde der Predikers. 
Na zijn opleiding bij de dominica-
nen doorlopen te hebben, kreeg hij 
zijn eerste benoeming als kapelaan 
in Leeuwarden (1956-1959) en 
daarna in Schiedam (1959-1961). 
Vervolgens werd hij rondtrekkend 
prediker vanuit het Dominicanen-
klooster in Zwolle, met name ge-
richt op jongeren.

Van 1963 tot 1977 was hij studen-
tenpastor in Utrecht, en ‘daar leerde 
hij de oecumene omarmen’, aldus 
het in memoriam op de website van 
de dominicanen. In 1977 werd hij 
benoemd tot pastor van de parochie 
Onze Lieve Vrouw van Altijddu-
rende Bijstand in Bilthoven. In de 
periode 1984-1990 was hij tevens 
deken van het dekenaat Zeist. Hij 
bleef zich inzetten voor de oecu-
mene en kerkvernieuwing. In 2005 
ging hij met emeritaat.

Oostvogel ging in 1998 samen met 
ds. Nico ter Linden voor in een oe-
cumenische viering bij het huwelijk 
van prins Maurits van Oranje-Nas-
sau en Marilène van den Broek. De 
communiegang van de hervormde 
prinses Juliana, vastgelegd door tv-
camera’s, leidde in kerkelijke krin-
gen tot discussies. Ook de niet-ka-
tholieke prinses Margriet en prins 
Bernard waren te communie ge-
gaan. Orthodoxe katholieken eisten 
het ontslag van pastoor Oostvogel.

Woensdagochtend 3 november brachten parochianen hun geliefde overleden pastor Gerard Oostvogel 
van de Schutsmantel in Bilthoven naar de OLV kerk. Zaterdagochtend 6 november was de oecumenische 
afscheidsviering.

Fietscafé 
inventariseert wensen

De Fietsersbond De Bilt wil graag weten wat er leeft onder fietsers. 
Welke veranderingen zijn nodig zodat mensen de komende jaren 
met (nog) meer plezier fietsen in onze gemeente.

U wordt uitgenodigd voor een fietscafé, waarin mensen die fietsen in 
De Bilt gevraagd worden hun (wildste) ideeën en suggesties te delen 
over het fietsnetwerk in De Bilt, de kwaliteit van de fietspaden en hoe 
ervoor gezorgd kan worden dat deze goed onderhouden blijven. Je kunt 
ook denken aan thema’s als bijvoorbeeld zelfstandig fietsen naar de ba-
sisschool, blijven fietsen op hogere leeftijd en het recreatieve fietsnet-
werk in onze mooie omgeving.
De resultaten van deze avond gebruikt de Fietsersbond De Bilt niet al-
leen voor haar jaarplan 2022, maar ook als inbreng bij de a.s. gemeen-
teraadsverkiezingen, het collegeprogramma en de omgevingsvisie en 
-plannen.

Aanmelden
Het fietscafé vindt plaats op woensdag 24 november vanaf 19.00 uur in 
Café Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 32 in Bilthoven, aanvang 
19.30 uur tot ca. 21.15 Aanmelden via email naar debilt@fietsersbond.
nl. Inbreng onderwerpen zijn welkom.
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Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 11 november t/m woensdag 17 november

Filet Americain 

Sellerie salade

Kip-walnoot salade

Gebraden Rosbief 

Gebakken Boterhamworst

Gebraden Runderrollade

3 X 100 
GRAM

5.98

3 X 100 
GRAM

4.98

ONZE SPECIALITEITEN

VLEESWAREN TRIO KAAS

SALADE TRIO

WEEKVOORDEEL

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk
Tel (0346) 213070 | Volg ons op: 

DONDERDAG

VRIJDAG & ZATERDAG WOENSDAG

MAANDAG & DINSDAG

100 GRAM

0.99

KIPDIJFILET

WOENSDAG GEHAKTDAG

DIVERSE VLEESWAREN*

*vraag naar de voorwaarden

Half om half gehakt  1 Kg  |  7.50

Rundergehakt   1 Kg  |  8.50

Gekruid gehakt   1 Kg  |  8.50

1 KILO

8.98

5 VOOR

10.-CHEESEBURGERS

HEERLIJKE KANT EN 
KLARE HACHEE OF 
BOEUF BOURGUIGNON

100 GRAM

1.50

GEHAKTE BIEFSTUK

STOMPETOREN ROMIG 
JONG

500 GRAM

6.25

100 GRAM

2.25

HEERLIJK MALSE 
HERTENBIEFSTUK

100 GRAM

4.50

RUNDERSCHNITZELS
VARKENSSCHNITZELS
KIPSCHNITZELS

4+1
GRATIS

SAMEN

8.-

SHOARMA PAKKET
Bestaande uit:
500 gram varkensshoarma
1 bakje knoflooksaus
6 broodjes

www

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

Groot assortiment 
tomaatjes
Alle soorten en kleuren 

500 gram   € 2,99

Sap..sap…sap
Zoete perssinaasappelen

2 kilo   € 2,49

Kip in Thaise curry
met groenterijst

€ 1,69
100 gram

Rundergoulash
met aardappelpuree en of groenterijst

€ 1,69
100 gram

Gevulde weidehoender  
met eendenlever en garnituur

€ 14,95

Onze bekende 
chipolatataart

Nu € 15,95
Er is weer
roomboter borstplaat 
uit eigen keuken

Nu € 4,99
Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 november.

Er zijn weer volop 
Spaanse clementines

Kom proeven!

Roggestoet
Nu € 4,99

écht Fries 
suikerbrood 
volgens traditioneel recept

Nu € 3,99

Vers van de traiteur

Van onze patissierVan onze bakker

Alle stamppotten 
en rauwkost salades 

 100 gram € 0,99

Alleen donderdag

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
hebben we weer een groot assor-
timent met luxe voorgerechten

en culinaire hoofdgerechten.

Vrijdag en zaterdag
Er is weer...

Bruine bonensoep

Notenafdeling:

Tuinbonenmix met 
paellakruiden

Per bakje                     € 3,49

Mexicaanse kipschotel 
met groenterijst

€ 1,69
100 gram

Gesneden
Andijvie (grof of fijn)

€ 1,25
400 gram

Elstar
Handappels

€ 1,49
Heel kilo

15
11

16
11

17
11

NIEUW...

Speciaaltje van de week:



Bijeenkomst Wijkraad 
De Leijen 

Het is alweer 2 jaar geleden dat er een bijeenkomst van Wijkraad 
De Leijen was waaraan de inwoners van de Leijen konden mee-
doen. In een gezellige setting in de grote hal van Buro Lou was er 
1 november een grote opkomst. Er moesten in allerijl nog heel wat 
stoelen worden aangesleept. 

Voorzitter van de Wijkraad Ebbe Rost van Tonningen opende met een 
welkomstwoord de bijeenkomst. Wel kwam er direct een kritische op-
merking over de veiligheid tegen Corona-besmetting. De voorzitter 
bedankte de vertrokken leden van de Wijkraad die een warm applaus 
kregen voor hun diensten waarvoor sommigen 20 jaar in de Wijkraad 
hebben gezeten. 

Centrum
Het eerste agendapunt betrof een nieuw trefcentrum voor bewoners 
van De Leijen. Van het totale bedrag van ruim 900.000 euro (cijfers uit 
2018) voor ontmoetingscentra, dorpshuizen en club- en buurwerk voor 
totaal 10 wijken in de gemeente krijgt De Leijen slechts een jaarlijks 
bedrag van 1500 euro. De Wijkraad pleit voor een eigen trefcentrum dat 
in het verleden door de gemeente ook is toegezegd. 

Verkeer en woningbouw
De gemeente was vertegenwoordigd door gebiedsmakelaar Harry van 
Dijk. Hij gaf aan wat er op de agenda van de gemeente stond voor wijkge-
richt werken en noemde o.a. de komende omgevingsvisie. De vicevoor-
zitter van de Wijkraad, Albert van Doorn, behandelde de besluitvorming 
van de gemeente over verkeer, herinrichting Berlagelaan en Rembrandt-
laan en het verminderde openbaar vervoer in de wijk. Over de woning-
bouwlocaties vroeg hij de gemeente om een duidelijker kader. Hoeveel 
woningen en voor wie? De besluitvorming door het gemeentebestuur is 
verschoven naar de volgende coalitieperiode.

Groen en speelplaatsen
Johan L’Honoré Naber presenteerde de thema’s groen en speelplaatsen. 
De gemeente is bezig om een renovatie van het openbaar groen door te 
voeren in de periode 2021-2024. Een aantal bewoners verzocht tijdiger 
betrokken te worden bij de gemeentelijke plannen. Er zijn vier vernieuw-
de speelplaatsen in De Leijen gekomen: A.M. van Schuurmanlaan, Lin-
delaan en Bongerdbuurt. Een succes daarvan is te danken aan een hoge 
participatie van buurtgroepen. De veiligheid met name op het gebied van 
verkeer, o.a. te hoog snelheid, riep veel vragen op naar handhaving.

Mandaat
De voorzitter sloot af met een peiling onder de aanwezigen om de Wijk-
raad om te vormen tot een vereniging, waardoor de Wijkraad een duide-
lijker bewonersmandaat zou krijgen. Over en half jaar is er een nieuwe 
bijeenkomst gepland om daarover te besluiten.  [HvdB]
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Meer dan 100 inwoners schoven aan bij de Wijkraadbijeenkomst.

U wilt een nieuwe website of 
uw website kan een opfrisbeurt 
gebruiken? En u weet niet waar 
te beginnen? Wij helpen u!
Maak een afspraak en we kijken
samen naar de mogelijkheden.

Website nodig?

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

www.parelpromotie.nl

Uw lokale drukwerkspecialist

advertentie

B en W krijgen ruime steun 
voor begroting 2022

door Guus Geebel

Na een langdurig debat stelde de gemeenteraad donderdag 4 november met 24 stemmen voor 
en 3 tegen de Programmabegroting 2022 ongewijzigd vast. De twee in stemming gebrachte 

amendementen werden verworpen. Van de tien in stemming gebrachte moties 
werden er vier aangenomen waarvan twee unaniem.

In de met 14 stemmen voor en 13 
tegen aangenomen motie ingediend 
door Henk Zandvliet (GroenLinks), 
Krischan Hagedoorn (PvdA) en 
Theo Aalbers (ChristenUnie) met 
als onderwerp: invoering ‘Ja/Ja’ 
sticker, vragen de indieners het col-
lege de nodige stappen te zetten om, 
in navolging van andere gemeen-
ten, ook in De Bilt de ‘Ja/Ja’ stic-
ker in te voeren. Reclamedrukwerk 
wordt dan alleen in brievenbussen 
waar deze sticker opzit bezorgd. 
De indieners constateren dat er veel 
ongeadresseerd reclamedrukwerk 
bij mensen door de brievenbus gaat 
dat niet wordt gelezen. Volgens ge-
gevens van Milieu Centraal leidt 
de invoering van de sticker tot een 
jaarlijkse besparing per huishouden 
van ongeveer 30 kilo papier. Een 
motie ingediend door Pim van de 
Veerdonk (Beter De Bilt) en Erik 
den Hertog (Bilts Belang) met als 
onderwerp: wijzig APV in verband 
met inwerkingtreding Alcoholwet, 
organiseren cursussen en proeverij-
en in de horeca en slijterijen wordt 
unaniem aangenomen. De indieners 
vragen het college met een voorstel 
te komen voor een gewijzigd APV 
waarin horeca en slijters de moge-
lijkheid krijgen om in de verkoop-
ruimte proeverijen en cursussen 
aan te bieden.

Aanvragen
Martijn Koren (CDA) dient een mo-
tie in met als onderwerp: onderzoek 
doorstroming Groenekanseweg en 
verbetering veiligheid Hessenweg 
en Planetenbaan. Hij vraagt het col-
lege te onderzoeken wat er op korte 
termijn mogelijk is om de doorstro-
ming op de Groenekanseweg en 
de veiligheid op de Hessenweg en 
de Planetenbaan te verbeteren. De 
motie wordt met 19 stemmen voor 
en 8 tegen aangenomen. Unanieme 
steun is er voor de motie ingediend 
door Johan Slootweg (SGP) met 
als onderwerp: tijdig reageren op 
aanvragen. De motie roept het col-
lege op meer prioriteit te geven aan 
het tijdig, binnen de daarvoor in de 
wet gestelde termijnen, aanvragen 
om omgevingsvergunningen af te 
handelen en open te staan voor ge-
sprekken met initiatiefnemers.

Crisis
De eerste termijn van de raad be-
gint met een algemene beschou-
wing van alle twaalf fracties. Hen-
ric de Jong Schouwenburg (VVD) 
bijt het spits af. ‘We moeten ons 
niet rijk rekenen, want op een be-
groting van bijna honderd miljoen 
een schuld hebben van circa ne-
gentig miljoen is niet niks. Dus we 
moeten in de toekomst de tering 
naar de nering blijven zetten om 
deze schuldpositie terug te drin-
gen.’ Henk Zandvliet (GroenLinks) 
gebruikt het woord crisis als thema 
in zijn beschouwing. Hij maakt 
zich grote zorgen om de klimaatcri-
sis en dient de motie ‘Ja/Ja’ sticker 
in. Pim van de Veerdonk (Beter De 

Bilt) ziet dat beter gebruik gemaakt 
wordt van fondsen en subsidies. Hij 
vraagt aandacht voor goedwerken-
de ventilatiesystemen op scholen, 
speciaal voor het zogenaamde ver-
ticaal ventileren. John van Brakel 
(D66) noemt klimaatadaptatie een 
belangrijk thema. Aandacht vraagt 
hij voor duurzame transitie van de 
landbouw met toekomstperspectief 
voor de boer.

Verbinding
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
vraagt tevergeefs de raad zijn mo-
ties te steunen om geen kostbare 
bouwgrond op te offeren aan een 
bedrijventerrein. ‘Red Bilthoven 
van een gigantisch bedrijventer-
rein en kies voor woningbouw.’ 
Werner de Groot (CDA) vraagt 
steun voor sport- en cultuurver-
enigingen en de vrijwilligers. ‘Het 
zorgt voor binding en verbinding.’ 
Ook het versterken van de kleine 
kernen is belangrijk voor het CDA. 
‘Ons woon- en leefklimaat is het 
waard om voor te knokken, iedere 
dag weer.’ Krischan Hagedoorn 
(PvdA) vindt dat we als gemeente-
bestuur de komende jaren moeten 
werken aan het oplossen van de 
wooncrisis, van de klimaatcrisis 
en aan een sterke en betrouwbare 
overheid. ‘De PvdA is tevreden 
met de landelijke aanpak om ener-
gie-armoede te voorkomen en we 
vragen de wethouder om coulant 
om te gaan met inwoners die in de 
problemen komen omdat die rege-
ling pas op 1 januari ingaat.’ Johan 
Slootweg (SGP) houdt zijn laatste 
algemene beschouwing. ‘Het zal u 
niet verbazen dat wij anders naar 
de klimaatcrisis kijken en dat de 
maakbaarheid die wij nastreven 
verder ligt dan wij mensen denken. 
Wij laten ons daardoor niet in pa-
niek brengen.’

Nieuwe werkelijkheden
Erik den Hertog (Bilts Belang) stelt: 
‘Als mensen samenleven en samen-
werken en inkomsten en uitgaven 
verdelen, bedenken we met elkaar 
regeltjes en maken we afspraken 
waardoor die samenwerking beter, 
eerlijker en efficiënter verloopt bij 
het organiseren en begroten. Waar 
we nauwelijks bij stilstaan is dat 

daarbij voornamelijk gekeken 
wordt naar de huidige omstandig-
heden. Maar de omstandigheden 
van nu worden steeds door nieuwe 
werkelijkheden achterhaald.’ Men-
no Boer (SP) vraagt aandacht voor 
de inkomenscrisis die mensen die 
aan de onderkant zitten raakt. Uit-
gaven voor jeugdzorg ziet raads-
lid Boer als een investering. Theo 
Aalbers (ChristenUnie) wil in het 
nieuwe begrotingsjaar een nieuwe 
bestuurscultuur tot stand brengen. 
Dat gaat van op een fatsoenlijke 
manier met elkaar omgaan, verbe-
teren van verhoudingen tussen de 
coalitie en oppositie en bovenal 
zorgdragen voor een duidelijke 
verbetering van het betrekken van 
belanghebbenden bij onze belang-
rijke opgaven die spelen binnen de 
gemeente.’ Connie Brouwer (Frac-
tie Brouwer) vraagt aandacht voor 
respijtzorg. De motie die daarvoor 
wordt ingediend is verworpen. 

Asielzoekers
Wethouder Dolf Smolenaers van Fi-
nanciën houdt in zijn bijdrage eerst 
een algemene introductie over de 
financiële situatie van de gemeente 
en gaat vervolgens in op vragen 
en opmerkingen van de fracties. 
‘GroenLinks vroeg of al kan wor-
den aangegeven wanneer het voor-
stel voor het opvangen van status-
houders en asielzoekers tegemoet 
kan worden gezien. We hebben als 
college de bereidheid uitgesproken 
om een bijdrage te leveren aan deze 
nijpende en urgente problematiek, 
maar dat moet wel zorgvuldig ge-
beuren. We hebben de mogelijk-
heden, maar het kost wel wat tijd. 
D66 refereerde aan flexwoningen. 
Die kunnen een rol spelen maar die 
moeten niet op plaatsen staan waar 
op korte termijn permanente wo-
ningen gebouwd kunnen worden.’ 
Smolenaers doet de toezegging 
dat het fonds sociale woningbouw 
wordt geïndexeerd.  

Respijtzorg
Wethouder Brommersma gaat eerst 
in op vragen over het sociaal do-
mein. Over de was- en strijkservice 
zegt zij dat het gebruik daarvan 
veel minder is dan verwacht. 

Amendementen en moties over de Schapenweide werden verworpen.

Lees verder op pagina 7
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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.

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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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

DOET VER 
REIKEN PIJN? 
ER IS EEN 
OPLOSSING!
Schouderpijn is een 
hardnekkige klacht. Als 
er niks aan gedaan wordt 
heeft 50% van de mensen 
er na een jaar nog steeds 
last van. Laat het niet 
doorsudderen en pak het 
probleem aan met een 
behandeling bij 
Result Care.

De meeste mensen 
die last hebben van 
schouderpijn                                      hebben 
vooral pijn het reiken    boven 
schouderhoogte    of bij het 
aantrekken van een blouse 
bijvoorbeeld. Het is een 
klacht die er veelal insluipt   
en kan verschillende 
oorzaken    hebben. Zo kan 
er een slijmbeurs of pees 
ontstoken zijn. Er kan 
ook een probleem zijn 
met de stabiliteit van het 
schouderblad.

Wat het probleem ook is: er 
is een oplossing. Bij Result 
Care behandelen we door de 
combinatie van 
fysiotherapie en 
chiropractie    de schouder 
en de onderliggende 
oorzaak snel en effectief. 

Benieuwd of wij ook iets voor u 
kunnen betekenen? Krijg direct 
vrijblijvend advies over uw 

klacht en behandeling. Boek 
uw gratis screening op 
www.resultcare.nl

SCHOUDERPIJN?

GRATIS
SCREENING 

NIEUW IN DE BILT

WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET 
ALLE ZORGVERZEKERAARS!

Akker 16   •   De Bilt   •   085 210 3706   •   info@resultcare.nl

WWW.RESULTCARE.NL

• FYSIOTHERAPIE • CHIROPRACTIE • COACHING
• PERSONAL TRAINING • FITNESS

9,1

Lancôme
mascara’s

NU MET

25%
KORTING

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
28 mei – 09:00 uur

Nu verkrijgbaar vanaf 5.50. 

Vind een winkel bij jou in de buurt op www.da.nl/winkels
DE WIJKWINKEL
Alle inwoners van gemeente De Bilt kunnen bij de Wijkwinkel van MENS terecht 
met vragen op administratief en financieel gebied. Bijvoorbeeld voor hulp bij 
het invullen van een formulier, kwijtscheldingen, opzeggen van abonnementen, 
uitkering aanvragen, post doornemen en ordenen of een betalingsregeling 
treffen. Geen vraag is te gek. De Wijkwinkel zit op Molenkamp 60 De Bilt en is 
uitsluitend op afspraak open op dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 
uur. Voor een afspraak kunt u bellen met 030-7440595.

OMMETJE MET BUURTSPORTCOACH
Iedere dinsdag met Maikel (vanaf 16-11) voor Gezondheidscentrum De 
Bilt, Henrica van Erpweg 2. Iedere woensdag met Sam bij Servicecentrum 
Maartensdijk, Maertensplein 96. Van 13.00-13.30 uur. Aanmelden is niet nodig. U 
kunt vrijblijvend aansluiten.

MENS is ook…

OP VRIJDAG HEBBEN OP VRIJDAG HEBBEN 
WE WEER ONZE WE WEER ONZE 

BEKENDE OLIEBOLLEN.BEKENDE OLIEBOLLEN.

SINT IS WEER IN 
HET LAND!!!
Wij hebben een ruime 
keuze in chocolade-
letters, speculaas, 
amandelstaven en 
pepernoten!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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De indicatie voor wassen en strij-
ken is er bij mensen die zorg heb-
ben uitgehaald en het blijkt dat het 
op een andere manier georgani-
seerd wordt. ’De bezuinigingstaak-
stelling die daaraan ten grondslag 
lag wordt gehaald.’ De wethouder 
gaat in op het bevlogen betoog van 
Connie Brouwer over het belang 
van mantelzorgers en hoe zwaar zij 
het hebben. ‘Daar sluiten wij ons 
volledig bij aan, maar wij delen uw 
oplossing niet. Respijtzorg heeft 
absoluut onze aandacht. Er vindt 
nu een regionaal onderzoek plaats 
of we daarvoor een hotelvoorzie-
ning kunnen regelen in plaats van 
in een verpleeghuis, want mensen 
vinden dat vaak niet prettig. Dus 
het heeft absoluut onze aandacht, 
maar de constructie die u voorstelt 
ontraden wij.’

Parken
De wethouder noemt in het ka-
der van klimaatadaptatie het Van 
Boetzelaerpark heel belangrijk. 
‘Daarom noem ik het nu ook bij 
duurzaamheid, maar volgens mij 
gaat het ook om meer dan klimaat-
adaptatie. Er ligt een prachtig park 
waar we trots op mogen zijn. Er is 
veel ontmoeting en het park wordt 
heel intensief onderhouden mede 
door de vrienden van het 
Van Boetzelaerpark. Zij zouden 
graag willen dat het er bij het 
100-jarig bestaan over 9 jaar iets 
beter uitziet dan op dit moment. We 

hadden al afgesproken dat we een 
plan gaan maken om in die 9 jaar 
toe te werken naar iets wat wij de 
moeite waard vinden. In de motie 
staat ook dat we dit plan voor alle 
parken moeten maken, maar we 
hebben echt beperkte middelen.’ 
De aangekondigde motie daarover 
van Krischan Hagedoorn wordt niet 
ingediend. Over de motie van Forza 
de Bilt over de geluidsoverlast in 
Maartensdijk zegt de wethouder dat 
Rijkswaterstaat een nalevingson-
derzoek heeft gedaan waaruit blijkt 
dat de geluidsbelasting onder het 
vastgestelde geluidsplafond blijft.  
‘U bent daar via een raadsmedede-
ling over geïnformeerd.’

Economie
Over moties en amendementen van 
Forza De Bilt over de Schapen-
weide zegt wethouder Madeleine 
Bakker het een bijzondere stijlvari-
ant te vinden om een amendement 
op een begroting aan te passen en 
daarmee terug te komen op een ge-
nomen raadsbesluit. ‘Dat even over 
de vorm, maar over de inhoud zeg 
ik, het is een weliswaar een met 
krappe meerderheid aangenomen 
raadsbesluit, maar het is wel een 
raadsbesluit. Het raakt de continu-
iteit van het bestuur, het raakt ook 
een belang van een derde in dit 
geval het Rijksvastgoedbedrijf, de 
eigenaar van de grond. Daar heb-
ben we een samenwerkingsover-
eenkomst mee en een verplichting 
voor een ontwikkelperspectief. Dat 
is afgesproken, vastgesteld door de 

raad en heeft dus nu ook externe 
werking. Het wordt nu gebruikt om 
het bidbook op te stellen. Made-
leine Bakker gaat verder in op wat 
de life science strategie voor de ge-
meente betekent. 

Boa’s
Burgemeester Sjoerd Potters gaat 
in op vragen en opmerkingen uit 
zijn portefeuille. De Partij van de 
Arbeid vraagt wat wij kunnen doen 
om onze organisatie te versterken. 
‘Er wordt met veel bevlogenheid 
gewerkt in De Bilt. Ik kan zeggen 
dat wij hele bevlogen ambtenaren 
hebben die met heel veel precisie 
proberen hun werk te doen en het 
heel fijn vinden dat u vertrouwen 
uitstraalt in de adviezen die de or-
ganisatie via ons aan u geeft.’ Voor 
de boa’s is het een bijzonder jaar 
geweest. De burgemeester zegt best 
blij te zijn dat er niet veel boetes 
zijn gegeven. ‘We hebben de boa’s 
ook meegegeven dat het voor de 
ondernemers en onze inwoners heel 
moeilijk is om altijd de coronare-
gels te handhaven. Daar het meren-
deel van de tijd mee bezig zijn zou 
niet fijn zijn.’ De burgemeester gaat 
ook in op het polio-incident. ‘Er is 
geen gevaar voor de volksgezond-
heid, maar het geeft wel onrust. 
De Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ) zegt niet alle informa-
tie te kunnen en mogen delen om-
dat het onderdeel is van een lopend 
onderzoek.’ 

Vervolg van pagina 5

De wethouders Dolf Smolenaers en Madeleine Bakker een dag na de 
begrotingsbehandeling.

Wij ontlasten 
mantelzorgers!

VPTZ de Biltse kernen heeft veel waardering voor alle mantelzorgers 
die zorgen voor een ongeneeslijk zieke dierbare of kwetsbare oudere 
met een korte levensverwachting.  Zij bieden vaak langdurige zorg en 
dat kan enorm zwaar zijn. Inschakeling van de VPTZ kan een stukje 
verlichting geven.
Onze speciaal opgeleide vrijwilligers bieden in de laatste levensfase 
nabijheid en ondersteuning. Hierdoor hebben mantelzorgers even tijd 
voor zichzelf om te ontspannen. Kijk voor meer informatie over de 
mogelijkheden op www.vptz-debiltsekernen.nl of bel met coördinator 
Geza Mobers, 06-22668767
10 november, Dag van de Mantelzorg

 - ingezonden mededeling -

Voorstelling 
Belle van Zuylen

Vrijdag vertolkte Anita van Soest (muziekdocent aan het Bilts 
KunstenHuis) samen met pianist Bas Verheijden in regie van de 
Bilthovense Margaret Steur een muzikale voorstelling over het be-
wogen leven van Belle van Zuylen

Belle, schrijfster van romans en novellen; schilderes en componist van 
pianowerken werd door Anita verbeeld op Slot Zuylen. Zij tekende met 
veel passie het bewogen leven van Belle op, die in 1740 op Slot Zuylen 
geboren is. Belle had, zeker voor die tijd, progressieve opvattingen over 
de positie van de vrouw in de maatschappij. Zij was een vrijdenker en 
kende meerdere liefdes. 

Pianist Bas Verheijden bracht uitsluitend muziek van vrouwelijke com-
ponisten ten gehore. Het was een voorstelling die diepe indruk maakte. 
Anita verbeeldde met verve de worsteling van Belle met meerdere le-
vensvragen en vooral de relatie tot haar echtgenoot. Deze voorstelling 
is volgend jaar in het Lichtruim in Bilthoven te zien.             (Frans Poot)

Anita van Soest in twijfel over haar liefdesleven. Op de piano Bas 
Verheijden.

Gemeenteambtenaren 
wandelen en werven

Precies op het moment dat ze gingen wandelen scheen de zon, alsof het zo was afgesproken. En 
dat was prettig voor de bewoners van Huize het Oosten en de ambtenaren van gemeente 

De Bilt. Tijdens de wandeling verspreidden ze een wervingsflyer in de buurt, om zo 
bewoners enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk bij Huize het Oosten.

Huize het Oosten heeft verschil-
lende werkzaamheden voor vrij-
willigers, van wandelen tot tui-
nieren, van voorlezen tot samen 
muziek maken. De actie is be-
langrijk omdat veel vrijwilligers 
zijn afgehaakt in de coronatijd. 
Dit is niet alleen merkbaar bij 
Huize het Oosten maar ook bij an-
dere vrijwilligersorganisaties in 
de gemeente. 

Maatschappelijke betrokkenheid
De constatering dat het aantal vrij-
willigers is afgenomen in corona-
tijd was voldoende reden voor amb-
tenaren van gemeente De Bilt om 
de handen uit de mouwen te steken. 
Door met de bewoners van Huize 
het Oosten te wandelen geven ze 
het goede voorbeeld. Bovendien 
werven ze op deze manier meteen 
nieuwe vrijwilligers om zich ook 
nuttig te maken in hun eigen buurt. 

Samen voor De Bilt
Samen voor De Bilt bracht beide 
partijen samen. Wilt u ook iets bete-
kenen voor een ander of wilt u ook 
nieuwe vrijwilligers werven? Neem 
dan contact op met Judith Boeze-
winkel van Samen voor De Bilt via: 
judith@samenvoordebilt.nl 

Vrijwilligers gaan met bewoners van Huize het Oosten op pad. 
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• Maandag t/m vrijdag voor 07.00 uur kranten  
bezorgen, zaterdag voor 08.00 uur

• Verdienste ca. € 300,-tot € 500,- per vier weken, 
afhankelijk van de wijkgrootte 

 • Startpremie € 200,-,  
na drie maanden goed bezorgen

 
   • Minimumleeftijd 15 jaar  

Bezorgers gezocht in o.a. Bilthoven  
en Maartensdijk

       Meer informatie of aanmelden?
                                     krantenbezorgen.nl   

GEBR. VAN VLIET TUIN- & BOOMSPECIALISTEN BV
Industrieweg 38  |  3738 JX Maartensdijk  |  06 52 46 82 10

Dalweg 38  |  6865 CT Doorwerth  |  06 21 85 21 18
info@tuinenboomspecialisten.nl

TUINSPECIALISTEN 

Een goed tuin- en beplantingsplan is een 
belangrijk vertrekpunt voor het ontwerp 
van uw tuin. We maken daarin een ver-
taalslag van al uw tuinwensen naar het 
type tuin dat bij uw behoefte past. Of 
u nu kiest voor kindvriendelijk, onder-
houdsarm of een ware belevingstuin 
voor mens en dier, bij ons bent u aan het 
juiste adres.

BOOMSPECIALISTEN

Bomen zijn meer dan alleen een stam 
met wortels, takken en blad. Naast de 
natuurlijke waarde is er meestal ook 
sprake van emotionele waarde. Of het 
nu gaat om boomonderhoud, -behoud, 
snoei of kap, onze boomexperts 
zullen uw vragen met de grootste zorg 
behandelen en u helpen een juiste keus 
tussen groen en emoties te maken.

WWW.TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

Wij denken mee, adviseren, schetsen 
en komen met praktische oplossingen.

Kijk op onze website en schrijf je in:

Digitale kennismakingsavond
woensdag 24 november 2021
Meeloopmiddag
woensdag 15 december 2021

Kom
kennismaken!

Dierenriem 2, Maartensdijk

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

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Extra: 
de Paardenklas, 
de Outdoorklas,
de Atelierklas en 
de Food & Cookingklas

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

Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

VARKENS SCHOUDERFILET ROLLADE
Authentiek gekruid, hand geknoopt; om langzaam
te garen; heerlijk voor bij alle winterkost!!
Ca. 75 tot 90 min. op 150°C in de oven 100 gram 1,15

BOURGONDISCH KIPPENDIJTJE
Ovensleetje gevuld met gemarineerde kipdijfilet, gevuld
met zontomaat, omwikkeld met pancetta....
Ca. 30 min. i/d oven op 150°C 100 gram 1,45

INDISCH GEHAKT
Puur rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug gekruid
met een eitje, paneermeel; lekker voor een balletje, in
de soep, voor uw ovenschotel, hamburger... 100 gram 1,15

LAMS OSSEBUCCO
Voor de liefhebbers; met veel vlees, een klein beentje.
Lekker in de oven met groente, knoflook en kruiden..
Ca. 2½ tot 3 uur op 150°C 100 gram 1,65

VARKENSFILET LAPJES
Heerlijke malse magere lapjes; eventueel gemarineerd
met onze pesto marinade; heerlijk genieten!!
ca. 4 tot 5 minuten bakken 100 gram 1,35

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

HEERLIJKE HERFST AANBIEDINGEN:

kijk voor nog meer aanbiedingen  in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van maandag 8 november t/m zaterdag 13 november.

Zetfouten voorbehouden.

HERFST HAMBURGER
Met kruiden. kaassnippers, rucola, 100% rundvlees 100 gram 1,45
VENKEL VERSE WORST
Net even anders, net even lekkerder.... 100 gram 1,15

HAZEN ACHTERBOUTEN
Heerlijke volle bouten; om te stoven, ca. 2½ tot 3 uur.
Lekker met winterpeen, ui, rode wijn, jeneverbessen,
knolselderij, room. Ca. 2½ tot 3 uur stoven 100 gram 2,25
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Wethouders houden nabeschouwing 
en kijken vooruit

door Guus Geebel

Vrijdag 5 november, een dag na de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad, waren de 
wethouders Dolf Smolenaers en Madeleine Bakker weer in Jagtlust aanwezig voor een terugblik 

op het begrotingsdebat, een toelichting op eventuele plannen rondom station Bilthoven en het 
komende debat over woningbouw op het voormalig Hessingterrein, Utrechtseweg 341 De Bilt.

‘Met een stemmingsuitslag van 
24 voor en 3 tegen voelen we ons 
gesteund door de raad’, aldus Dolf 
Smolenaers. ‘Veel fracties vroegen 
aandacht voor het financiële beleid. 
Doordat deze begroting is aange-
nomen hebben we lagere schulden, 
structurele overschotten, lagere las-
ten voor de burger en geen bezui-
nigingen.’ De wethouder noemt een 

aantal zaken die door het aannemen 
van de begroting aangepakt kunnen 
worden. Ook gaat hij in op de vier 
moties die aangenomen zijn, waar-
onder de invoering van een ‘Ja/Ja’ 
sticker. Daarover benadrukt wet-
houder Bakker dat die sticker niet 
inhoudt dat de huis-aan-huisbladen 
niet bezorgd gaan worden. 

Spoorzone
Over het spoorzonegebied zegt 
Smolenaers dat dit een groot plan-
gebied is waarbij een integrale vi-
sie ontwikkeld moet worden. ‘Het 
gaat niet alleen om huizenbouwen. 
Daar is meer tijd voor nodig en er 
wordt pas na de verkiezingen met 
participatie begonnen. Het wordt 
nu besproken omdat we een subsi-

Impressie van de plannen voor het Hessingterrein (beeld IMOSS BV) 

Het Hessingterrein langs de Utrechtseweg in De Bilt.

die hebben aangevraagd. Het Rijk 
wil namelijk met een subsidie een 
woningbouwimpuls geven voor 
het snel bouwen van betaalbare 
woningen. In september was de 
laatste kans waarop je kon inschrij-
ven en die hebben we als college 
gepakt. De aanvraag is gebaseerd 
op plannen waar al besluiten aan 
ten grondslag liggen en waar geen 
ruimtelijke besluiten zijn hebben 
we aangesloten bij de omgeving. 
We hebben een subsidie van iets 
meer dan drie miljoen euro aange-
vraagd en dat kan ons helpen een 
beter plan te maken. De aanvraag 
voor ons plan gaat uit van 670 wo-
ningen. De wethouder verwacht in 
december antwoord op de subsidie-
aanvraag.

Hessingterrein
Over de ‘Ruimtelijke randvoor-
waarden herontwikkeling van 
Utrechtseweg 341’ vertelt wethou-
der Madeleine Bakker dat op 2 no-
vember een eerste beeldvormende 
vergadering heeft plaatsgevonden. 
‘Daar zijn heel veel vragen gesteld 
aan raads- en commissieleden, aan 
de gemeente en de initiatiefnemer. 
Donderdag 9 december komt het 
op de agenda van de commissie 
Openbare Ruimte en de raadsbe-
handeling in de gemeenteraad van 

waarschijnlijk 21 december. Ik 
denk dat het beeld wel heel duide-
lijk gevormd is. Wat voorligt is een 
plan waar jaren aan gewerkt is en 
dat veel nieuwe versies heeft ge-
had, omdat de initiatiefnemer het 
streven heeft gehad zoveel moge-
lijk tegemoet te komen aan de eisen 
en wensen bij de inrichting van het 
gebied.’ 

Plan B
‘Toen de initiatiefnemer op 2 no-
vember werd gevraagd of er een 
plan B was als dit niet lukt ant-
woordde hij dat wat hem betreft dit 
het plan is dat ter besluitvorming 
komt. Het college vindt dit het beste 
voor toevoeging van woningbouw 
en het afscheid nemen van een be-
drijventerrein dat al jaren niet in 
gebruik is. De initiatiefnemer heeft 
gezegd dat als de gemeenteraad niet 
instemt met het plan, hij teruggaat 
naar de vergunning die hij al jaren 
in bezit heeft om op een andere 
wijze het plan in te gaan richten. 
Dan gaan we wel de lucht in’, aldus 
Madeleine Bakker. ‘De gemeente 
en de provincie hebben een toetsing 
gedaan en groen licht gegeven. Het 
is nu aan de gemeenteraad om een 
besluit te nemen.’ Voor de woning-
zoekende hoopt de wethouder dat 
het plan gerealiseerd wordt.

Bomen die hun blad maandenlang tooien
zijn druk bezig dat verkleurd af te gooien
maar door de bladblazerij
komen stoepen weer vrij
om er dan bij gladheid zout op te strooien

Guus Geebel Limerick

Central Cathedral Concert 
door Henk van de Bunt

Zondag 21 november om 16.00 uur concerteert pianist Xavier Boot samen met altvioliste 
Dagmar Korbar en danser Chris Kokkeel in de Centrumkerk in Bilthoven op de Julianalaan.

Xavier Boot (32) is een getalen-
teerde pianist uit Bilthoven (te-
genwoordig Amsterdam) met een 
indrukwekkende staat van dienst 
en een goed gevulde prijzenkast. 
De klassiek geschoolde Boot, die 
op 7-jarige leeftijd met pianoles-
sen begon en al snel werd aange-
nomen bij de Jong Talentklas van 
het Utrechts Conservatorium ver-
volgde zijn opleiding bij de Aca-
demie voor Muzikaal Talent en aan 
het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag waar hij les kreeg van de 
befaamde pianist Rian de Waal en 
Georg Friedrich Schenck, bij wie 
hij afstudeerde als klassiek pianist. 

Liszt
Vorig jaar trad Xavier op en konden 
er vanwege Corona nog maar 30 
mensen in de zaal zitten. Nu kun-
nen er meer mensen van zijn optre-
den genieten. Op het programma 
staat onder andere de grote sonate 
van Franz Liszt in B mineur. Dit 
stuk wordt door velen gezien als het 
moeilijkste stuk geschreven voor 
piano solo in de klassieke literatuur. 
Het was negen jaar geleden dat Xa-
vier dit stuk voor het laatst speelde 
en dat was tijdens de internationale 
concertserie en competitie Kof-
fie bij de Piano in het theater aan 
de Parade in Den Bosch. Hierbij 
won Xavier de tweede prijs. Sinds-
dien heeft Xavier het niet meer in 

het openbaar gespeeld, maar zoals 
hij zelf zegt ‘Negen staat voor een 
nieuw begin’. 

Terug
Xavier heeft als klassiek pianist een 
ontwikkeling ondergaan waarin hij 
een periode veel tijd had besteed 
aan geneeskunde en het menselijk 
brein. In die tijd ging hij meer im-
proviseren, maakte hij muziek voor 
film en ging hij zich meer toeleggen 
op elektronika. Onder andere na het 
overlijden van zijn leraar Rian de 
Waal, had Xavier klassieke muziek 
een tijd lang achter zich gelaten, 
maar uiteindelijk heeft hij dat weer 
helemaal omarmd. Dus nu, negen 
jaar later, is het moment van terug-
keer gekomen en gaat hij met frisse 
energie de sonate van Liszt weer 
spelen.

Altviool
Met Dagmar Korbar, winnares van 
de meest recente editie van het Na-
tionaal altviool Concours, zal Xa-
vier de prachtige sonate van César 
Franck spelen. Dit werk uit de ro-
mantische periode is oorspronkelijk 
voor viool geschreven maar kan 
ook uitstekend op de altviool ver-
tolkt worden en geeft meer diepte 
in de klankbeleving met het lage 
timbre van de alt. Ook heeft Xavier 
speciaal voor dit concert een com-
positie geschreven voor altviool, 

piano en elektronica waarvan de 
première die dag zal plaatsvinden.

Choreografie
Chris Kokkeel is een jonge origine-
le danser, die een klassieke training 
heeft gehad op de nationale bal-
letacademie en een meer moderne 
danstraining op Lucia Marthas en 
nu choreograaf is voor onder ande-
re de nationale balletacademie. Hij 
zal zijn eigen choreografieën dan-
sen op muziek die Xavier heeft be-
werkt van Philip Glass: Mad Rush 
en Riuychi Sakamoto, voor piano 
en altviool. Chris en Xavier hebben 
dit werk eerder al vertoond in thea-
ter de Meervaart in Amsterdam. 
Kaarten voor dit Central Cathedral 
Concert zijn online te koop via 
eventbrite.nl of tot 1 dag voor aan-
vang te reserveren door een e-mail 
te sturen naar generiekekunst@
gmail.com met vermelding van 
naam en aantal kaarten. 

Xavier speelt eind deze maand in de Centrumkerk.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is 
een aantal toegangskaarten ter 
beschikking gesteld. Om hiervoor 
in aanmerking te komen stuurt u 
een mail naar info@vierklank.nl 
met in het onderwerp Concert. 
Per geïnteresseerde wordt één 
toegangskaart verloot. Iedereen 
krijgt bericht.
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DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN
Geldig t/m di 7 december 2021

KIES & MIX FRUIT
Kanzi appelen zak 1 kilo,
witte druiven bak 500 gram
blauwe bessen bak 125 gram, frambozen bak 
125 gram of Cantaloupe meloen 1 stuk

3 VOOR

5,-

blauwe bessen bak 125 gram, frambozen bak 
125 gram of Cantaloupe meloen 1 stuk

3 VOOR

5,-5,-5,-

RIBLAPPEN 
Per 500 gram

a4,95 - a5,95

399
Kiloprijs 7,98

DOUWE EGBERTS 
SNELFILTERMALING
Alle soorten 
2 pakken à 500 gram
M.u.v. Douwe Egberts ExcellentM.u.v. Douwe Egberts Excellent

a11,08 - a12,20

2 VOOR

899

Geen 18, geen alcohol

WATERVAL WIJNEN
Land van oorsprong: Zuid-Afrika 
2 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

a9,98

2 VOOR

750

BEENHAM
Naturel, honing mosterd, 
Amerikaans of Italiaans 
Per 500 gram

a5,25

449
Kiloprijs 8,98

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

350
2 VOOR

CHOCOMEL OF FRISTI
Houdbaar 
2 verpakkingen à 1 liter

a2,58 - a4,36

2 VOOR

250

UNOX SOEP IN BLIK
3 blikken à 800 ml

a6,45 - a7,68

3 VOOR

5,-

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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Het Nieuwe Lyceum 
viert lustrumfeest

door Walter Eijndhoven

In de week van 8 november is het feest op Het Nieuwe Lyceum 
(HNL) in Bilthoven. De school bestaat meer dan 85 jaar en voor alle 
(oud) leerlingen en (oud) medewerkers is van alles te doen. Woens-
dag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 november pakt de school uit 
voor alle huidige leerlingen/ medewerkers en zaterdag 20 novem-
ber zijn alle oud leerlingen en oud medewerkers welkom.

De school bestond vorig jaar al 85 jaar, maar door de coronacrisis ging 
het hele feest niet door. Dit jaar is dat wel mogelijk. Een goede reden 
dus om nu eens flink uit de slof te schieten. En dat doet HNL.‘Onze re-
uniecommissie heeft van alles georganiseerd’, vertelt Agaath Mauritz, 
docente wiskunde. ‘Woensdag 10 november gaan wij met alle leerlin-
gen naar De Uithof in Den Haag, het grootste overdekte sportcentrum 
van Europa. Hier is van alles te doen: snowboarden, skiën, schaatsen, 
karten, maar ook kun je daar lasergamen, bungee soccer of sumowor-
stelen. Ik denk dat onze leerlingen daar een topdag beleven. En dat is 
wel een keer nodig, na een zwaar jaar met corona’.

Vossenjacht
Donderdagavond 11 november zijn alle medewerkers uitgenodigd voor 
de Comedyshow Boom Chicago. ‘Wij hopen dat het personeel een 
leuke avond beleeft in dit Amsterdamse theater’, vertelt rector Philip 
Wind. ‘De hele avond staat in het teken van muziek, improvisatie en 
stand up comedy. Maar dat is nog niet alles. De volgende dag, vrijdag 
12 november houden wij een vossenjacht in het dorp. Winkelend pu-
bliek moet dus niet vreemd opkijken als zij een zwerver zien langslopen 
of een als wandelende coronapas vermomde docent(e)’. ‘Vrijdagoch-
tend wordt één grote verkleedpartij voor onze docenten. Dus dat wordt 
lachen. Daarna verspreiden zij zich in het centrum van Bilthoven en 
leerlingen proberen hen te ontmaskeren. Wie de meeste vossen heeft, 
is winnaar’.

Reünie
Zaterdag 20 november organiseert HNL een grote reünie voor iedereen 
die op HNL onderwijs heeft gehad of gegeven. De reünie vindt plaats 
in het schoolgebouw aan de Jan Steenlaan 38 in Bilthoven. De school 
opent haar poorten voor alle reünisten om 15.00 uur. Vanaf 14.00 uur 
zijn oud- en huidige medewerkers welkom. De reünie duurt tot 19.00 
uur. Momenteel zijn er 410 inschrijvingen voor de reünie. Degenen die 
zich nog niet hebben ingeschreven, kunnen een toegangsbewijs reser-
veren via de website van de school: www.hetnieuwelyceum/reünie.nl

Het Nieuwe Lyceum in vroegere tijden.

Result Care behandelt pijnklachten 
nu ook in De Bilt 

door Guus Geebel

Het Centrum voor Rug en Beweging Result Care heeft, naast vestigingen in Molenhoek en 
Velp, sinds begin oktober ook een vestiging in De Bilt. Door chiropractie te combineren met 

fysiotherapie kunnen mensen daar terecht voor de meest gecompliceerde klachten. 
Tijdens het behandeltraject kan gratis gebruik gemaakt worden van de 

aanwezige sportfaciliteiten om optimaal te herstellen.

Mynhardt Erasmus is bij Result 
Care in De Bilt nu nog de enige 
chiropractor, maar in de toekomst 
komt er misschien een bij. ‘In Mo-
lenhoek en Velp hebben we eigen 
fysiotherapeuten maar in De Bilt 
werken we samen met anderen.’ 
Mynhardt Erasmus is opgeleid in 
Zuid-Afrika waar hij vier jaar lang 
een eigen kliniek had. Hij is nu drie 
maanden in Nederland en de bedoe-
ling is hier te blijven. Hij studeerde 
aan de Universiteit van Durban-
Westville waar hij werd opgeleid 
tot arts, een studie van zes jaar. In 
Zuid-Afrika kon hij diagnoses stel-
len, scans aanvragen, bloedonder-
zoek aanvragen en alle medische 

handelingen als een huisarts ver-
richten. Hij is nu senior member 
bij Result Care, waarvan Remco 
van der Veen directeur is. ‘Molen-
hoek is een hele grote praktijk, Velp 
en De Bilt zijn kleiner. In De Bilt 
kwam ruimte beschikbaar en daar-
om zijn we ook hier begonnen.’ 

Dry needling
Mynhardt vertelt een en ander over 
wat een chiropractor doet. ‘Een 
chiropractor behandelt rugklachten, 
nekklachten en pijnlijke gewrich-
ten. Wij focussen op het zenuw-
stelsel, de wervelkolom en andere 
gewrichten bij nekpijn, rugpijn 
of hoofdpijn. We zijn opgeleid de 

neuromusculoskeletal (het spier-, 
pees- en botstelsel) conditie te be-
handelen en zenuw-, rug- en spier-
klachten op te lossen. Dat doen we 
manueel en met dry needling. Dry 
needling gebruikt een droge acu-
punctuurnaald en er wordt dus geen 
vloeistof in de spier gebracht. ‘Dry 
needling is niet hetzelfde als acu-
punctuur. Met dry needling kunnen 
we spieren losmaken en kunnen we 
het gewricht manipuleren en cor-
rigeren.’ Geïnteresseerden kunnen 
zich tot Mynhardt Erasmus wenden 
als ze door hem behandeld willen 
worden via telefoonnummer 085-
2103706.

Mynhardt Erasmus in zijn behandelkamer in het pand Akker 16 De Bilt. 

Klaverjasavonden SVM 
weer van start

Na een afwezigheid van twee jaar vindt op vrijdagavond 19 november vanaf 20.00 uur de 
herstart plaats van de klaverjasavonden in de kantine van voetbalvereniging 

SVM aan de Dierenriem in Maartensdijk. 

De coronacrises was debet aan het 
stopzetten van de klaverjasavon-
den. De roep om een herstart van 

het klaverjassen was voor voorzit-
ter Frans van der Tol reden om op 
zoek te gaan naar nieuw bloed om 

de kaartavonden weer te organi-
seren. Met het aantreden van Jan 
van Tricht, Henny Quint, Trudie 
Kemp en Jan Rigter staat er weer 
een enthousiaste ploeg die menig 
plaatsgenoot een prettig avondje 
kaarten in het vooruitzicht stelt. 
Van oud-voorzitter Karel Schouten 
die de kaartavonden 26 jaar aan-
eengesloten heeft georganiseerd is 
afscheid genomen. Voor zijn ver-
diensten werd hem een tinnen bord 
met passende tekst uitgereikt.

De kaartavonden worden één 
maal per 14 dagen georganiseerd. 
Aanmelden vooraf is niet nodig. 
Er vindt geen competitie plaats. 
Elke kaartavond levert een win-
naar op die met een leuke prijs 
naar huis gaat.       [KD]V.l.n.r. Jan van Tricht, Henny Quint, Karel Schouten en Frans van der Tol.

‘Nootzaak’ geproduceerd door 
eindexamenkandidaten 

Drie zesdejaars leerlingen van het Christelijk Gymnasium Utrecht uit de gemeente De Bilt 
maken samen met medeleerlingen een korte film als eindexamenopdracht.

Uit gemeente De Bilt zijn Maud 
Stoon, Vera Smits en Micky Luinge 
samen met nog 6 anderen uit Utrecht 
al gedurende 2 maanden bezig met 
hun eindfilm. Bij deze opdracht zijn 
ze in hun keuze vrijgelaten voor wat 
betreft het onderwerp en de aanpak. 
De enige voorwaarde was de lengte 
van circa acht minuten. 

Suiker
De film is gebaseerd op de korte film 
Suiker van NTR Kort! De eindexa-
menfilm heet Nootzaak en heeft on-
geveer dezelfde opbouw als de korte 
film Suiker. Nootzaak gaat over een 
jongen met een ernstige notenaller-
gie die zich van geen kwaad bewust 

een taart gaat bakken. De leerlin-
gen zijn zelf verantwoordelijk voor 
beeld, geluid, regie en acteerwerk.

Vertoning
Ondertussen zijn de eindexamen-
kandidaten al hard op weg; de opna-
mes zijn gemaakt en de eindbewer-
king is gestart. De film Nootzaak is 
22 november te zien in Kinepolis 
Jaarbeurs. Kaartjes zijn te bestellen 
via micky.luinge@gmail.com.
      (Micky Luinge)

Eindexamenkandidaten maken 
korte eindexamenfilm ‘Nootzaak’.
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Bekendmaking:
Naast onze overweldigende kerstshow binnen, gaat 

a.s. zaterdag 13 nov. óók het winkelpleintje open.  
Een complete binnen/buiten kerst-belevenis.

KerstNostalgie is élke dag  
geopend van 10.00 tot  
17.00 uur, tot en met  
donderdag 23 december

Dorresteinweg 72b 
Soest • 035 - 6012883  
• kerstnostalgie.nl

Een kerstshow plus die zich 
kenmerkt door die oergezel
lige, gastvrije sfeer. Met aantrek
kelijke extra’s voor jong en
oud. Veel te zien,veel te bewonderen,
veel mee te maken ... veel kerst. Een intense, nostalgische beleving.

Maak een lange inspirerende wandeling langs de vele decors. Stuk voor stuk creativiteit 
en smaak van de bovenste plank. Alleen al het vertoeven in zoveel kerstrijkdom voelt 
weldadig en prettig. Alle binnenruimtes in de kassen zijn gevuld met duizenden kersta-
rikelen en decoraties. Hier vindt u álles waarmee u uw eigen woning prachtig en sfeervol 
kunt aankleden.

Heeft u (klein)kinderen neem ze mee en ga samen broodjes 
bakken boven de vuurkorf bij Henk de Houthakker. U vindt 
hem bij z’n knutselhut vlakbij de molen en de levende kerststal

Op het winkelpleintje staan 
15 winkeltjes in de stijl van 
Anton Pieck met allerhande 
koopwaar. Om de drie à 4 
dagen komen er nieuwe 
winkeliers in de winkeltjes. 
Wie vaker langs komt treft 
telkens weer andere mensen 
en andere koopwaar.

Bij het smulpunt op het  
buitenterrein kunt u uw 
lekkere trek stillen met pof-
fertjes, oliebollen, broodjes, 
snacks, koffie, thee, chocomel 
en natuurlijk de onvolpre-
zen lekkere glühwein van ‘t 
Vaarderhoogt.

Knusser dan dit kan bijna 
niet. Lekkere zachte, warme 
deken,
van € 20,99
Voor ................ € 15,99

Mooie kerstkrans in 2 verschil-
lende designs. Kies uit welke u 
het mooist vindt, 

van € 13,99 voor € 7,99

Glazen kerst-
bol met fraaie 

verlichting. 
Een uitmun-

tend stukje 
kerst-vakwerk

Past in elk interieur 
Van € 6,99   
voor ....................... € 4,99

Een bijzonder 
windlicht  Mooi 
designstuk in elke 
ruimte van € 20,99 

Voor € 12,99

Craquelee fles
Deze is o% 
alcohol en 
toch 100% 
genieten. 

Van € 3,99 

Voor € 1,99

40-leds ver lichting. Telkens 
weer zijn ze niet aan te 
slepen. Logisch, want de 
mogelijk heden zijn legio en 
de prijs lijkt onmogelijk maar 
is toch echt waar. 
Van € 1,99 
Voor ...................... € 0,99 Kersthuisjes. Altijd een 

succesnummer in onze 
kerstshow. Niet alleen omdat 
ze zo leuk en gevarieerd zijn, 
maar ook omdat de prijs wel 
héél laag is. 
Van € 26,99 
Voor ................ € 16,99

Acryl sneeuwpop met 
verlichting. Hier wordt je, of 
je het wilt of niet, gewoon 
onmiddelijk vrolijk van. 
Diverse kleuren.  
Van € 14,99 

Voor ...................... € 9,99

Country Life led wand-
kerstboom. Een prachtig 
lichteffect op de wand. Kan 
ook buiten. 
Van € 20,99 
Voor ................ € 12,99

Een compleet dorp, bestaan-
de uit 17 componenten. 
Inclusief verlichting in de 
huisjes. Van € 27,99 

Voor............ € 17,99

Zachte, warme kinderdeken met bij  be-
horende knuffel. Ja hoor ze zijn er weer. 

Van € 12,99 voor ............ € 6,99

We hebben 3 

verschillende 

uitvoeringen

De perfecte 
baan voor jou!

aangesloten bij

Lentink De Jonge groeit! Voor onze vestiging in Bilthoven zijn we op zoek naar een 

financieel administratief medewerker (24-40 uur) en een assistent accountant (24-40 uur).

Herken jij jezelf in dit profiel:

• Je hebt affiniteit met cijfers en een afgeronde relevante opleiding
• Je hebt 1 tot 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie
• Je bent accuraat, zelfstandig en klantgericht
• Je hebt zin om samen met ons verder te groeien in Bilthoven

Lentink De Jonge staat voor kwaliteit. Voor deskundigheid en persoonlijke aandacht. Wij zijn 
aangesloten bij het internationale netwerk van Kreston, een van de grootste netwerken van 
accountants ter wereld. Bij ons vind je een veelzijdige functie in een professionele omgeving 
met een fijne werksfeer. Wij bieden je daarnaast goede arbeidsvoorwaarden en volop 
ontwikkelingsmogelijkheden.
 
Zie jij jezelf in een van deze functies? Dan ontvangen we graag jouw motivatie en cv via onze 
website. Heb je nog vragen, dan kun je bellen met Ingrid van Loo op 0341 438 100.

Meer weten? 
Kijk op www.

werkenbij
lentinkde
jonge.nl
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Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op 
grond van artikel 3.8, eerste lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend 
dat de gemeenteraad op 30 september 
2021 het bestemmingsplan ’Brandweer-
post Kerkdijk, Westbroek’ gewijzigd heeft 
vastgesteld.

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel Kerkdijk 
176 te Westbroek.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is het realiseren van een 
nieuwe fusiebrandweerpost op de locatie 
Kerkdijk 176 te Westbroek ter vervanging  

van de brandweerposten in Westbroek en 
Tienhoven.

Daarnaast krijgt de voormalige agrarische 
bedrijfswoning de bestemming ‘Wonen’.

Terinzagelegging 
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-
ken ligt vanaf donderdag 11 november 
2021 gedurende zes weken ter inzage tot 
en met woensdag 22 december 2021. 

U kunt de stukken online inzien op de lan-
delijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.20002BP0002-VG01

De stukken liggen ook tijdens openingstij-
den ter inzage bij het gemeentehuis aan 
de Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.

U hoeft geen afspraak te maken om de 
stukken in te zien. Dit is wel nodig als u 
vragen wilt stellen over de stukken. 

Beroep en voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellings-
besluit kan worden ingesteld van vrijdag 
12 november tot en met donderdag 23 de-
cember 2021 bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA  Den Haag. 

Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-

plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen 
over het gewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan en de procedure kunt u contact 
opnemen met mevrouw H. den Hartog 
(projectleider) of de heer A. van Breda (be- 
leidsmedewerker RO) van de gemeente De 
Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 11 
of per e-mail h.denhartog@debilt.nl dan 
wel a.vanbreda@debilt.nl

Gemeente De Bilt – Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld
bestemmingsplan Brandweerpost Kerkdijk, Westbroek

Vernieuwde Aeres VMBO 
Maartensdijk opent haar deuren

door Walter Eijndhoven 

Donderdag 4 november was het feest bij Aeres vmbo Maartensdijk. Na een schooljaar van 
verbouwen en verhuizen opende de vernieuwde school officieel haar poorten voor personeel 
en leerlingen. Na de fusie met Aeres mavo Bilthoven, de voormalige Oranje Nassau School, 

breekt voor de vmbo school nu een nieuwe fase aan in haar bestaan. 

Schooldirecteur Gerda Casteel 
blikt tijdens haar toespraak met 
trots terug op wat allemaal is 
veranderd in het afgelopen jaar. 
‘Door aannemers is het afgelopen 
jaar keihard gewerkt, binnen en 
buiten ons gebouw', vertelt zij’. 
‘De centrale ruimte is het hart van 
de school en alle lokalen zijn hier-
mee verbonden en na de fusie met 
Aeres mavo hebben wij nu alle 
leerlingen in één huis, van de ba-
sisberoepsgerichte leerweg tot en 
met de theoretische leerweg’. 

Kanon
Met het afgaan van het confetti-
kanon namen personeel en leer-

lingen de school officieel in ge-
bruik, met de eerste schade als 
gevolg. Casteel: ‘Dat was niet 

de bedoeling. Het kanon ging zo 
hard af, dat schade ontstond aan 
het plafond. Tijd om het kanon 
te testen, hadden wij helaas niet 
meer. Gelukkig kon de conciërge 
de schade snel herstellen’. 

Veertig
De school is alweer zo'n veer-
tig jaar oud. Uit die tijd dateren 
vooral de brede gangen en het ge-
sloten trappenhuis. Dus het werd 
wel tijd voor een grondige reno-
vatie. Helaas was er alleen geld 
beschikbaar voor schilderwerk 
en het vervangen van diverse ko-
zijnen. Vorig jaar kwam een fu-
sie met Aeres mavo Bilthoven en 

Gerda Casteel opent het feest. 

volgde alsnog een grote verbouwing. 
Alle lokalen kregen een eigen, frisse 
kleur en de muren in de school wer-
den witgeschilderd. Casteel is erg trots 
op de praktijklokalen, gelegen aan de 
straatzijde. Hierdoor is het onderwijs 
beter zichtbaar voor de omgeving. 
Vooral het kooklokaal met 32 kook-
plekken mag de goedkeuring van 
Casteel wegdragen. Aan het nieuwe 
bloemlokaal grenst nu een klein win-
keltje, waar publiek welkom is.

Herinrichting
‘Natuurlijk hebben wij nog meer wen-
sen’, vertelt Casteel. ‘De komende 
jaren werken wij nog aan de herin-
richting van het schoolplein en zijn er 
plannen voor een terras, een pluktuin 
en eventueel een groentetuin’. Ook de 
tribunetrap is nog niet af. ‘De opleve-
ring van het bestelde hout is meerdere 
keren uitgesteld, vertelt docent Peter 
van Esschoten. ‘De verwachte opleve-

ring zou pas over twee jaar zijn, dus 
hebben wij nu ander materiaal besteld. 
Als het goed is, krijgen wij dit binnen 
twee weken geleverd’. De tribunetrap 
is de blikvanger binnen het schoolge-
bouw. De trap is twee leslokalen breed 
en verbindt de begane grond met de 
verdieping. 

Leerweg
Voor de 453 leerlingen en 75 mede-
werkers gaat in 2024 één en ander ver-
anderen. Casteel: ‘In 2024 verdwijnen 
de gemengde leerweg en de theoreti-
sche leerweg. Hiervoor komt een nieu-
we leerweg in de plaats, die voorbe-
reidt op vervolgonderwijs in het mbo 
of de havo. In deze nieuwe leerweg 
doen onze leerlingen examen in vijf 
theorievakken en één praktijkgericht 
vak. Alle vmbo-scholen van Aeres zijn 
al bezig met de voorbereidingen voor 
deze nieuwe leerweg’. 

Het feest begint met muziek. 

De school krijgt een bloemenwinkeltje. 
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Te koop aangeboden
Donnay tennisracket, nieuw 
bespannen met hoes en 10 bal-
len €25,-. Tel. 06-16613197

2 badmintonrackets z.g.a.n. 
en 5 shuttels €30,-. Skibril 
€2,-. Tel. 06-16613197

DELL Flatscreen moni-
tor, zwart, 21.5” scher-
mafm. 48x27cm €25,-. Tel. 
06-53330394

Philips draagbare transistor 
radio AC/DC in zeer goede 
staat afm. 30x14x11cm €5,-. 
Tel. 06-53330394

KRUPS Heineken Beertender 
nooit gebruikt gratis af te 
halen. Tel. 06-53330394

Honderd Cd’s van Bach tot 
Robert Long tot cd-spelletjes. 
Grote diversiteit €25,-. Tel. 
06-36101523

Donkerblauw ruime tweezits-
bank leer met chromen poten 
€50,-. Tel. 06-10738981 vanaf 
16.00 uur Groenekan

Knuffelpakket om te breien, 
als nieuw, Duitstalig. €10,-. 
Tel. 0346-243758

Compleet borduurpakket 
Aap, noot, Mies. €25,-. Tel. 
0346-243758

Gourmetstel, klein, in doos, 
niet gebruikt, prijs € 7,50. Tel 
06 53441095

1 paar laarzen, suedine als 
nieuw, mt 38, € 25. Tel. 06 
53441095

Te koop gevraagd
Gevraagd oldtimer 
M O T O R F I E T S E N . 
Brommers opknappers. 
Alle merken in elke staat 
06-81694890 ruud_vanlent@
hotmail.com

Activiteiten

Personeel gevraagd
BEZORGERS gezocht 
voor De Vierklank. Iedere 
woensdag bijv. op de 
Duivenlaan, Korhoenlaan, 
Oude Brandenburgerweg, 
Pluvierenlaan, Talinglaan 
en Zwanenlaan verdiensten 
€8,44/week. Meld je aan 
via info@vierklank.nl of bel 
0346-211992

GEZOCHT Man of vrouw die 
kan meehelpen op donderdag- 
en vrijdagochtend van 8.30 
uur tot 14.00 uur om stallen te 
mesten en evt. terreinonder-
houd te doen. Enige affiniteit 
met paarden gewenst. Locatie 
Groenekan, reageren tel. 
06-23465555 of 06-14232756

HERINTREDERS, school-
verlaters, parttimers, studen-
ten op zoek naar leuke bij-

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

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

Tuinservice van Vliet in Groenekan heeft weer voor u 
klaarstaan o.a. coniferen 100/120cm € 6,00 div maten tot 
180/200 €20,-. Taxus 30/40cm € 2,50 – 80/100cm €7,50 – 
120/140cm €13,50. Laulier 100/125cm €6,50 ook laulieren 
van 2,5/3m hoog! Portugese laulier 30/40cm €4,-. Fruitbomen 
meerjarige 2,5/3m appel-peer-pruim €20,- ook hoogstam. 
Eiken en beuken 3/4m hoog €65,-. Carpinus 5m hoog vanaf 
€85,-. Bloesembomen 3/4m hoog €60,-. Diverse hulststruiken 
en- bomen! Ook nog wat restpartijen vaste planten als gras-
sen, rododendrons, (pluim)hortensia’s. Kom dat zien do.vr.za. 
van 09.00 tot 15.00 uur Nieuwe Wetering 34, Groenekan. Tel. 
06-54751296

ADULLAM gehandicaptenzorg - Molenwinkel Westbroek 
3 x vark/rund rookworst voor €7/€8,50 en 20 KG aardappelen 
€10,- Best. voor DV 19 nov. op adullam.maartensdijk@gmail.
com Wordt bezorgd op zat. 27 nov. in gem. De Bilt. Meer info? 
Tel. 0346-211597 of Molenwinkel Westbroek

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)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Voor al uw:
- Hollandse kazen
- Buitenlandse kazen
- Wijnen
- Vers gebrande noten
- Delicatessen

De Kwinkelier 50a  |  3722 AS Bilthoven
030-7855243  |  info@hooftbilthoven.nl

WWW.HOOFTBILTHOVEN.NL

Nieuw! Woensdagmiddag  
BRIDGE Speel vrijblij-
vend mee €2 per keer Enige 
speelervaring gewenst. 
HF Wittecentrum De Bilt. 
Aanvang 13.30 uur.
Aanmelden vóór 13.15 uur.
Info: gerard@loeber.nl

verdienste dichtbij?  Neem 
contact met ons op. Gilde 
Personeel, tel. 030-6338672 
of info@gildepersoneel.nl

GROENMEDEWERKERS 
gezocht. Leuke verdien-
ste, werk in de gemeente. 
Interesse? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

OVERLEDENEN VERZOR-
GER/ Uitvaart assistent 
Oproepbasis. Heeft u tijd 
over en bent u altijd al op 
zoek geweest naar een hele 
bijzondere (bij) baan én bent 
u flexibel inzetbaar, ook in 
de avond/nacht/weekenden? 
Stuur dan een mail naar:  
info@funeralassist-mn.nl 
en wij nemen contact met 
u op. Bellen mag uiteraard 
ook 030-2006370 (tijdens 
kantooruren).  Funeral Assist 
Bilthoven

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

Pijnlijke voeten? (Medisch)
PEDICURE aan huis. Bel
voor een afspraak. MP Ingrid
Kaptijn 06-29574696
Tevens behandeling in de 
Koperwiek weer mogelijk.

HOVENIER voor al uw 
T u i n w e r k z a a m h e d e n 
Seizoensbeurt, hogedrukrei-
niging, schuttingen, bestra-
ting Bel vrijbl. 06-49377634

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Kwarten
Uw bank of stoelen weer als 
nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
schilderwerk met een mooie 
winterkorting bel voor meer 
informatie Raymond Altena 
06-21587684

Ervaren jonge vrouw 
biedt zich aan voor 
HUISHOUDELIJKE hulp 
met ervaring en referenties. 
Tel. 06-28485140
Diversen

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

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

Home-SALE. Luxe Italiaanse 
stijl meubels en diver-
sen. Afspraak maken tel. 
06-29463305

PEDICURE, vakkundig, eelt-
pitten, likdoorns, ingegroeide 
nagels, kalknagels, overma-
tige eeltgroei, genezende 
behandeling, komt aan huis, 
blijf niet tobben. Adviezen. 
0648566394

Bijbelse voorwerpen

Op dinsdag 16 november is er bij de Nieuwstraat-
gemeente (Nieuwstraat 47 in De Bilt) om 19.30 uur 
een tentoonstelling van Bijbelse voorwerpen met 
Jaap Bönker als echte verhalenverteller. Al meer dan 
twintig jaar verzameld hij gebruiksvoorwerpen uit 
Israël en omliggende landen. Inmiddels is zijn col-
lectie uitgegroeid tot bijna 500 voorwerpen. Aan de 
hand van deze voorwerpen neemt hij je mee op een 
fascinerende ontdekkingstocht. 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdag 19 november wordt er geklaverjast in de 
kantine van SVM aan de Dierenriem in Maartensdijk. 
De aanvang is om 20.00 uur en meedoen kost 3,50 
euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 per stuk zijn er 
loten te koop. Voor aanmelden: tel. 0346 212366 of 
06 51832063.

Boekverfilming Superjuffie

Op zondagmiddag 21 november om 15.00 uur ver-
toont Bibliotheek Idea de jeugdfilm Superjuffie in 
Theater Het Lichtruim, Planetenbaan 2, Bilthoven. 
In deze familiefilm, naar het gelijknamige boek van 
Janneke Schotveld, lijkt juf Josje een heel gewone 
juf maar als er een dier in gevaar is of ze hoort hulp 
roepen, neemt ze een hap van een schoolbordkrijtje 
en verandert ze in 'Superjuffie'. Ze heeft haar krachten 
gekregen van een mysterieus beeldje in een geheime 
kamer in haar nieuwe huis. Maar zijn deze nieuwe 
krachten wel handig? (6+). Kaartverkoop: www.
ideacultuur.nl 

FC De Bilt klimt naar 
vierde plaats 

Zaterdag 6 november was GRC’14 uit Giessen de tegenstander van FC 
De Bilt. Een flinke rit naar het Brabantse land om te proberen verder te 
klimmen op de ranglijst; het was de moeite waard. 

FC De Bilt had slechts een halve wedstrijd nodig om de Brabanders op de 
knieën te krijgen, want bij de rust stond er al een mooie 0-3 op het scorebord. 
De doelpunten voor de Biltse formatie werden gescoord door Sander van den 
Berg, Robin Notenboom en Murat Soner. GRC kon hier echt helemaal niets 
tegenover stellen. 

Het was in de tweede helft helaas matig van beide kanten. Natuurlijk hoefde 
het voor FC De Bilt aanvallend niet zo nodig meer en was de Biltse verde-
diging zeer solide, waardoor GRC een kansloze middag beleefde. Toch wel 
jammer dat de doelpogingen van o.a. aanvoerder Sam Eerdmans en topscorer 
Sander van den Berg niet bijdroegen aan een superscore. 

Het belangrijkste doel van deze middag is behaald: drie verdiende punten en 
weer een plaats hoger op de ranglijst. Kort na de gerenommeerde clubs Zuid-
vogels, Huizen en Sliedrecht, staat FC De Bilt op een knappe vierde plaats. 
Wordt vervolgd op zaterdag 20 november, thuis tegen Roda’46, aanvang 
14.00 uur. 

Jonge kinderen en schermtijd

Schermen spelen een hele grote rol in ons dagelijks leven. Kinderen groeien op 
met IPads, touchscreens, apps en games. Wil jij je kind veilig en verantwoord 
door deze digitale wereld begeleiden? Doe mee met deze interactieve zoom 
workshop op maandag 15 november van 20.00 tot 21.30 uur, om te leren hoe jij 
de mediaopvoeding van je kind(eren) op een positieve en bewuste manier kunt 
aanpakken. Meer informatie en inschrijven via debilt.ouderslokaal.nl.
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Nova C1 ‘slachtoffer’ 
Een aantal ouders van Nova-leden is als vrijwilliger actief bij de 
brandweer in De Bilt. Via die weg kreeg het Nova-bestuur de vraag 
of het mogelijk was om een brandweeroefening te organiseren in de 
kantine van de club.

Dinsdagavond 2 november rond 20.00 uur begon de oefening met het on-
der de rook zetten van de kleedlokalen, gangen en entree. Omdat Nova C1 
aan het trainen was, konden de spelers uit dat team na hun training worden 
betrokken bij de oefening. Dit was uiteraard eerst afgestemd met hun ou-
ders. De ‘slachtoffers’ van de C1 werden verspreid over de kleedkamers 
en speelden dat ze waren bedwelmd door de rook. De brandweerlieden 
moesten de slachtoffers één voor één naar buiten tillen. Nadat ook de brand 
meester was, werd de oefening afgerond en nabesproken.

Bekend
Naast dat het goed is voor de brandweer om te oefenen in gebouwen die 
in gebruik zijn, was het voor Nova ook goed om ‘bekend’ te zijn met de 
kantine voor het geval dat het een keer misgaat. Nova is dan ook blij dat 
de club en de brandweer een mooie oefening hebben kunnen organiseren.
              (Renske van Kempen)

Spelers van NOVA C1 en de vrijwillige brandweer van De Bilt 
enthousiast over hun gezamenlijke oefening.

Installatie welpen 
scouting Ben Labre

Afgelopen zaterdag zijn bij de welpen van scoutinggroep Ben Labre in De Bilt maar 
liefst 5 nieuwe welpen en twee leiding geïnstalleerd. 

Voordat de welpen hun belofte bij 
de vlag mochten afleggen, moesten 
ze eerst een parcours afleggen. De 
rowans (jongeren van 15-18 jaar) 
hadden hiervoor met palen en touw 
een grote brug gepionierd. 

Spel
In de middag hebben de welpen een 
spel gespeeld waarbij de verschil-

lende gebieden van jungle, waar de 
welpen van scouting hun avonturen 
beleven, werden ontdekt. ’s Avonds 
hebben ze, met hulp van een van de 
ouders met een op vuur gestookte 
pizzaoven, hun eigen maaltijd 
klaargemaakt. Na een filmavondje 
zijn de welpen in het clubgebouw 
blijven slapen, om de volgende 
ochtend fris en monter nog een spel 

te spelen: In twee teams hebben de 
welpen Mowgli en Shanti geholpen 
om de dieren uit de jungle te red-
den. Moe en voldaan zijn de welpen 
daarna weer naar huis gegaan. Zijn 
deze avonturen ook iets voor jou? 
Neem dan contact op met info@
benlabre.nl voor meer informatie.
                (Jan-Willem Boots) 

Oversteken op de speciale brug.

Koffieconcert in Huize 
Gaudeamus

Afgelopen zondag was het jeugdige duo Maria Gilicel (viool) en 
Tolga Atalay Un (piano) te zien en te beluisteren in Huize Gaude-
amus in Bilthoven. 

De Roemeense Maria Gilicel maakte haar debuut in het Nationaal Au-
ditorium in Madrid en speelde daarna op meerdere internationale podia. 
Onlangs heeft zij haar studie aan het Royal College of Music in Londen 
met een onderscheiding afgesloten en won erna meerdere internationale 
prijzen. De Turks-Amerikaanse Tolga Atalay Un studeerde eveneens 
aan het Royal College in Londen. Hij won een indrukwekkend aantal 
prijzen en concoursen. Sinds kort is hij docent aan de Academie voor 
Muziek en Schone Kunsten in Ankara. 

Programma
Hun programma startte met de Sonate voor viool en piano nr. 5 van 
Ludwig van Beethoven, ook wel de ‘Lentesonate’ genoemd. In deze 
sonate is het weer ontluikende leven duidelijk hoorbaar. Vervolgens 
speelden zij de 3 Romances op. 22 van Clara Schumann, die dit stuk 
schreef voor een vriend van haar man Robert. Maria en Tolga lieten in 
hun vertolking naast arpeggio’s ook weemoedige passages horen. Als 
laatste speelden zij de Sonate voor viool en piano in A op.105 van Ro-
bert Schumann. Het eerste deel was hartstochtelijk, dat goed in het spel 
van dit duo te horen was.             (Frans Poot)

Het virtuoze spel van het duo ontlokte het publiek een warm applaus.

SVM weet weer wat winnen is
Zonder de niet fitte Djoey Engel toonde SVM in en tegen Kockengen vanaf de aftrap passie en 
strijdlust. Deze inzet zorgde voor een heerlijke wedstrijd met het eerste half uur kansen over 

en weer. SVM speelde met de wind mee toch nog te vaak de lange bal. Het leverde wel 
veel corners op, maar geen doelpunten. Kockengen stelde er weinig tegenover, 

maar kwam na ruim een kwartier spelen op de 1-0. 

SVM knokte zich terug in de wed-
strijd. Na een half uur spelen kwam 
de meer dan verdiende gelijkma-
ker: Diederik Hafkemeijer wist het 
net te laten bollen (1-1) SVM wilde 
meer maar voor de rust werd er niet 
meer gescoord.

Na de rust met de wind tegen voor-
kwam keeper Max Koetze dat de 
geel-blauwen op achterstand kwa-
men. SVM trok de wedstrijd naar 

zich toe. Uit een fraaie aanval zette 
Kai de Bruijn goed voor en scoorde 
Tycho Brandon de 1-2. Kockengen 
kwam door een afstandsschot toch 
weer op gelijke hoogte. Roy Wij-
man en Frank van de Brenk werden 
als wisselspelers ingebracht, SVM 
liet Kockengen niet echt gevaarlijk 
worden en Joey el Bouti speelde 
het laatste kwartier als derde inval-
ler mee. 

Met nog een kleine 17 minuten te 
spelen konden de SVM-supporters 
juichen; de verdiende 2-3 voorsprong 
kwam op het bord dankzij goed door-
zetten van Kai de Bruijn. Het werd 
nog wel effe billen knijpen in het 
laatste kwartier, maar Kockengen 
scoorde niet en SVM kreeg zelfs nog 
kansen om de voorsprong te vergro-
ten. SVM weet weer wat winnen is 
en speelt op zaterdag 20 november 
tegen koploper Nederhorst.

Drukte voor het doel in Kockengen.



Grenzen verkennen
Wandelend door de vrije natuur kom ik regelmatig hekken tegen. 
Meterslange hekken in het groen tonen aan dat de natuur is ver-
deeld. Groezelig gaas illustreert dat eigenaren bij een notaris heb-
ben laten beschrijven hoe de vrije ruimte is opgesplitst. Uitgemeten 
waar het water wordt gescheiden en wie verantwoordelijk is voor 
welk stukje bos. Regels en wetten van eigendom, begrippen door 
mensen bedacht om zekerheid en houvast te bieden.

Om die grenzen te verdedigen helpt de natuur vaak een handje mee. 
Over de omheining in de ruigte vormen braamstruiken en brandnetels 
praktisch ondoordringbare hagen. Struiken vinden er houvast, ste-
kels en brandharen houden indringers op afstand. Ook aan dieren in 
de natuur biedt hekwerk zekerheid. Hoge hekken stellen grenzen aan 
de wolf, bieden veiligheid aan moeflons en regelen dat zwijnen geen 
schade kunnen aanrichten. 

Toch is die afscheiding maar relatief, passend in een menselijke or-
dening. De natuur zelf stelt heel andere grenzen. Grenzen van nat en 
droog, van warm en koud, zon en schaduw. Grenzen waar het leven 
zich vanzelfsprekend naar voegt. Hieruit ontwikkelde zich een einde-
loze soortenrijkdom, ieder met z’n eigen mogelijkheden en daarmee 
eigen leefgebied. Een geheel andere verdeling van de wereld. Natuur 
getuigt hierin juist van verbondenheid, niet van grenzen. 

Klimaatverandering trekt zich overigens van grenzen niks aan. De zee-
spiegel stijgt en rivieren treden buiten hun oevers. Het brengt mensen op 
de been, op zoek naar een oplossing. Het beweegt planten en dieren naar 
nieuwe gebieden en noodzaakt talloze mensen om op zoek te gaan naar 
veiliger oorden. De gevolgen zijn voor ons niet te overzien.
Het betekent dat we de wereld door een andere bril moeten bekijken. 
Natuur kun je niet bezitten. Alleen grenzen in de tijd zijn onverbiddelijk. 
                      (Karien Scholten)

In haiku:
Grenzen verdelen
Parallelle werelden
Groen samengebracht
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
10-11
Do.

11-11
Vr.

12-11
Za.

13-11
Zo.

14-11

Indische kipsaté

Gebakken 
snoekbaarsfilet

met saffraansaus

Groentestoof met 
rijst

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Woe.
17-11
Do.

18-11
Vr.

19-11
Za.

20-11
Zo.

21-11

Ossenhaaspuntjes op 
Oosterse wijze

‘Bouillabaisse’ 
(Zuid-Franse 
visschotel)

Gevulde pompoen 
uit de oven

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

Toetje van de week:
Pecan-carameltaart met slagroom

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl

Gemeentelijk subsidieregelingen 
voor herstel sport, kunst, 

cultuur en welzijn 
Steun in de rug voor verenigingen, maatschappelijke instellingen en culturele ondernemers 

in het kader van het Crisis- en herstelplan corona

Eind juni is de gemeenteraad ak-
koord gegaan met het Crisis- en 
herstelplan corona. Een belangrijk 
onderdeel van dit plan zijn een drie-
tal subsidieregelingen voor corona-
ondersteuning van het maatschap-
pelijk veld, het werven van nieuwe 
leden en cursisten en ondersteuning 
van culturele ondernemers. In to-
taal is € 285.000 aan subsidies be-
schikbaar. Aanvragen kunnen via 
het subsidieloket worden ingediend 
en worden op volgorde van binnen-
komst afgehandeld. De sluitingster-
mijn voor aanvragen is 1 februari 
2022. Met deze regelingen beogen 
we organisaties sterker uit de crisis 
te laten komen en de lokale veer-
kracht te versterken.

Maatschappelijk veld
Deze regeling is speciaal voor non-
profit organisaties zoals verenigin-
gen en stichtingen op het gebied 
van sport, kunst, cultuur of welzijn. 
De subsidieregeling bestaat uit een 
tweetal onderdelen:
- een compensatiesubsidie, afhan-
kelijk van de geleden schade, te 
bieden voor de nadelige financiële 
gevolgen van de coronacrisis; 
- een initiatiefsubsidie. Het gaat 
hier om een financiële bijdrage 

voor extra of vernieuwende initia-
tieven van de aanvrager.
Voor beide subsidies kan eenmalig 
maximaal 15000 euro worden aan-
gevraagd.

Werving nieuwe leden en cursisten
Er is ook een subsidiemogelijkheid 
voor werving van nieuwe leden en 
cursisten. Deze regeling maakt het 
sportverenigingen, amateurkunst-
verenigingen, culturele instellingen 
en overige aanbieders van sport- en 
cultuurlessen mogelijk om na een 
periode van ledenverlies, nieuwe 
leden en cursisten te werven. Dit 
door het geven van maximaal 75 
euro korting per nieuw lid of nieu-
we cursist, tot een maximum van 20 
gesubsidieerde plekken per vereni-
ging of instelling. 

Culturele ondernemers 
Culturele ondernemers (zzp’ers 
en mkb’ers) zoals beeldende kun-
stenaars, docenten, dirigenten, 
muzikanten, podiumkunstenaars, 
coaches etc. kunnen subsidie aan-
vragen voor vernieuwende en extra 
activiteiten die bijdragen aan de 
programmering van cultuuraanbod 
en/of gericht zijn op kwetsbare 
groepen. Per culturele onderne-

mer kan eenmalig een subsidie 
van maximaal 2500 worden aange-
vraagd.

Sterker uit de crisis komen
Wethouder Dolf Smolenaers (finan-
ciën) is verheugd dat de gemeente 
De Bilt deze subsidieregelingen 
als onderdeel van het Crisis- en 
herstelplan nu vrijgeeft: ‘Met deze 
laagdrempelige regelingen geven 
we meer dan 200 maatschappelijke 
organisaties en culturele onder-
nemers de kans om sterker uit de 
crisis te komen. Niet alleen door 
compensatie te bieden voor de fi-
nanciële gevolgen van corona maar 
vooral door een impuls te geven 
aan herstel en vernieuwing’.  

Aanvragen van subsidies
De aanvragen kunnen via het Sub-
sidieloket (www.debilt.nl/subsi-
dies) worden ingediend en worden 
op volgorde van binnenkomst afge-
handeld. De sluitingstermijn voor 
aanvragen is 1 februari 2022. Voor 
vragen kan men contact opnemen 
met adviseur subsidiebeleid Gilbert 
de Boeck via e-mailadres subsi-
dies@debilt.nl of telefonisch via 
(030) 2289565. 

Ontbijt op het land

2200 bollen in de grond
Zaterdag 30 oktober zijn er door inwoners 1200 biologische narcissen gepoot in Hollandsche 

Rading bij het watertappunt op de Dennenlaan en langs de Vuursche Dreef

Na een oproep om te komen hel-
pen gaf een tiental inwoners ge-
hoor. Binnen drie kwartier zaten 
alle bollen in de grond. Ook nieuwe 
inwoners van Hollandsche Rading 
gaven gehoor aan de oproep en zo 
ontstond een gezellige en verbin-
dende actie waar de bijen van de 
zomer wel bij varen.

Bosbergschool
Omdat er nog 1000 bollen gepoot 
moesten worden kwamen afge-
lopen woensdag 25 leerlingen uit 
basisschoolgroep 7 en 8 van de 

Bosbergschool uit Hollandsche Ra-
ding helpen bij het poten van deze 
biologische krokusbollen. Het weer 
werkte gelukkig goed mee en na 
de instructie gingen ze aan de slag. 
1000 krokussen zijn er gepoot in 
een uurtje tijd langs het watertap-
punt. Na afloop kregen ze als be-
dankje allemaal een zakje met bio-
logische krokusbolletjes mee. 
         (Monique van der Wel)

Jong en oud helpt mee met poten.

Groep 7 en 8 van de Bosbergschool 
poot de bollen bij het watertappunt.

De onderhoudsbeurt aan de sloten 
aan de Korssesteeg in Westbroek 
trekt een enorme hoeveelheid ooie-
vaars aan die op een lekker hapje 
rekenen. ( foto H. Kraaij)
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