
Uit de gemeenteraad 
van 28 oktober

door Guus Geebel

Omdat Pim van de Veerdonk 
(Beter De Bilt) voor de behande-
ling van het agendapunt bestem-
mingsplan ‘Buitengebied De Bilt 
Noord-Oost, 1e herziening’ meer 
tijd nodig heeft vraagt hij met een 
ordevoorstel dit agendapunt in 
de vergadering van november te 
behandelen. Michiel van Weele 
(D66) wil het punt nu wel behan-
delen maar de besluitvorming in 
de volgende raad doen. Werner de 
Groot (CDA) stelt voor nu alleen 
de eerste termijn te behandelen. 
Bij stemming blijkt dat een meerderheid het meest vergaande voorstel 
steunt en dat het agendapunt in de raadsvergadering van 25 november 
wordt behandeld.

Rekenkamercommissie
Mevrouw Lies van Aelst wordt na een schriftelijke stemming, 23 voor 
en 2 tegen, en na het afleggen van de ambtsbelofte benoemd als extern 
lid van de Rekenkamercommissie voor de periode van drie jaar. Het lid-
maatschap van een rekenkamercommissie is niet verenigbaar met een 
aantal functies. De griffie heeft haar nevenfuncties gecontroleerd en geen 
belemmeringen gevonden. Peter Schlamilch (Forza De Bilt) zegt in een 
stemverklaring tegen te zullen stemmen. Hij vindt de benoeming van me-
vrouw van Aelst niet wenselijk omdat zij ook politiek actief is…..

Aanvraag Verwelius
Raadslid Menno Boer (SP) heeft verzocht om mondelinge beantwoor-
ding van schriftelijk ingediende vragen. ‘Op 21 juli is er een reguliere 
aanvraag ingediend door grondeigenaar Verwelius. Dit betrof voorberei-
dende werkzaamheden op het Hessingterrein, het verleggen van de Grift, 
terwijl dat in december pas in de raad komt. Er liggen nu verklaringen 
van de gemeentelijke projectleider en van Verwelius dat er geen schop 
de grond in gaat voordat de raad heeft besloten.’ Wethouder Madeleine 
Bakker antwoordt dat het bestemmingsplan Utrechtseweg 341 naar het 
zich laat aanzien voor vaststelling in december in de raad komt. ‘Pas na 
vaststelling van dit bestemmingsplan is het mogelijk om het nieuwe plan 
voor ongeveer 130 woningen op basis van de in 2018 door de raad vast-
gestelde ruimtelijke randvoorwaarden te bouwen. Er gaat dus ook geen 
schop de grond in voor een nieuw plan, voordat de raad daarover een 
besluit heeft genomen.’

‘Het staat initiatiefnemers vrij om een aanvraag in te dienen. De aanvraag 
die bij de gemeente is binnengekomen was een afgeleide van de aanvraag 
van de initiatiefnemer aan het Waterschap. 
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Tumult over de kade
door Henk van de Bunt

Met grote verbazing ontvingen aanwonenden van de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan op 
zaterdag 23 oktober, tijdens de uitvoering van werkzaamheden, van de Gemeente De Bilt een brief, 

waarin vermeld dat een deel van de afgesproken werkzaamheden bij ‘de kade’ niet werd uitgevoerd’. 
In een reactiebrief aan het College verzoekt de bewonersgroep Koningin Wilhelminaweg en in haar 

kielzog de Vereniging Groenekan het college antwoord te geven op een aantal vragen. 

Briefschrijvers reageren hiermee te-
vens op een artikel in De Vierklank 
van 27 oktober over de Historische 
losplaats aan de Koningin Wilhelmi-
naweg: ‘Omwonenden en andere be-
langstellenden vroegen zich af of de 
gemeente De Bilt kennis heeft van 
het historisch belang van de voor-
malige losplaats; het Groenekans 
Landschap trok aan de gemeente-
lijke bel. (Gemeente-)woordvoerder 
Sander van Oorspronk antwoordt 

nog dezelfde ochtend: ‘Ik heb con-
tact gehad met de projectleider van 
de werkzaamheden; die heeft daarop 
spoedoverleg gehad met de uitvoer-
ders van de werkzaamheden en de 
plannen zijn daarop aangepast. Om 
de loswal te beschermen is er voor 

gekozen er omheen te werken. Dat 
betekent dat de uitvoerders het asfalt 
eromheen losfrezen en vervangen, 
maar de oude klinkers/bestrating 
van de loswal ongemoeid laten’. 
Van Oorspronk is zo sportief de vra-
genstellers te bedanken: ‘We hebben 
hierdoor net op tijd een aanpassing 
kunnen doen. De gemeente gaat met 
omwonenden de komende tijd in 
gesprek over snelheidsbeperkende 
maatregelen’. 

Verbazing
Zowel de bewonerswerkgroep 
Koningin Wilhelminaweg als de 
Vereniging Groenekan zeggen in 
verbazing achter te blijven: ‘Werk-
zaamheden waarover 4 jaar is over-
legd en met heel veel bewoners 
van de KWweg is gesproken wor-
den, nota bene tijdens uitvoering, 
stilgelegd. Juist de bewoners rond 
de kade hebben 3 jaar lang gepar-
ticipeerd in een werkgroep die in 
eerste instantie alleen ging over 
de ‘slinger’. Ze waren eerst tegen 
maar zagen later, door gesprekken 
met ambtenaren het belang. Door 
het niet uitvoeren gebeurt nu juist 
op de belangrijkste plek niets en 
is het door de huidige uitvoering 
op die plek nog sterker een race-
baan geworden. Wij zijn door de 
gemeente niet serieus genomen. 
Immers, diverse malen is tijdens 
het traject door bewoners bij ver-
schillende ambtenaren, gewezen op 
de (wel relatief korte) historie van 
de, in de volksmond bekende Poep-
kade. Dit is in de verslagen opge-
nomen, en het is in het hele traject 
nooit reden geweest om ‘de slinger’ 
niet aan te brengen’. De verontrus-
ten vragen zich af waarom dan op 
het laatste moment en zonder over-
leg met bewoners de wijzigingen 
zijn aangebracht’. 

Beschermd
De bewonersgroep Koningin Wil-
helminaweg en de Vereniging 
Groenekan verzoeken het college 
antwoord te geven op vragen als: 
‘Betreft ‘de kade’ een beschermd 
monument?, Waar is dit vastge-
legd? En waarop baseert de ge-
meente dat de kade “een plek is 
van grote historische waarde’? 
Volgens hen gaat het om een klein 
stukje van een loskade van nog 

geen 100 jaar oud. De groepen 
vragen zich af waarom er tijdens 
de uitvoering geen brief naar be-
woners is uitgegaan met de tekst 
‘dat de werkzaamheden tijdelijk 
worden stilgelegd om uit te zoeken 
hoe het zit met die cultuurhistori-
sche waarde en dat er in overleg 
met de bewonersverenigingen 
er alles gedaan wordt om tot een 
oplossing te komen’: ‘Dan doe je 
nog een beetje recht aan de inzet 
van bewoners. ‘We vragen met 
klem aan het college hoe ze denkt 
te voorkomen dat de gemeente in 
een volgend traject weer onder 
druk komt te staan en in haast 
beslissingen neemt, beslissingen 
die haaks staan op afgewogen be-
slissingen en een goed doorlopen 
participatietraject. Met als gevolg 
teleurgestelde bewoners’. Op dit 
moment overheerst: ‘Waarom zou 
je deelnemen in werkgroepen met 
ambtenaren en in participatieover-
leg als na een paar telefoontjes tus-
sen een paar personen alles vloei-
baar wordt? En hoe krijgen we nu 
heel snel op /of in de buurt van ‘de 
kade’ verkeersremmende maatre-
gelen die de snelheid op die plek 
uit de weg halen. We hopen op een 
snel antwoord en maatregelen’. 

Jl. zaterdag hielden deze auto’s zich bij een kletsnat wegdek keurig aan de voorgeschreven snelheid.

Lees verder op pagina 5

Een motie van Connie Brouwer 
wordt aangenomen.

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.

Meer informatie
of offerte aanvragen?

Bel 06 52 46 82 10
of kijk op onze website!
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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

Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
T:0346-211992. ook via  
E:info@vierklank.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

07/11 • 10.30u - Ds. Harold Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
03/11 • 14.30u - Ds. A.D. Goijert, 

Dankdag
03/11 • 19.30u - Dr. P. Vermeer, Dankdag 

07/11 • 09.30u - Ds. J. Belder
07/11 • 18.30u - Ds. A.L. van Zwet 

Woudkapel
07/11 • 10.30u - Harry Schram

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

coronabesmettingen.

Evangelische Gemeenschap, 
Zuiderkapel, Boslaan 3 Bilthoven

07/11 • 14.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
07/11 • 10.30u - Communieviering. 

Voorganger René Grotenhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

03/11 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed, 
Dankdag

07/11 • 10.15u - Ds. H. Hidding
Kerkdiensten in d’Amandelboom zijn 

(nog) besloten bijeenkomsten.
 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

03/11 • 19.30u - Ds. A. van Kampen, 
Dankdag 

07/11 • 10.00u - Ds. M. C. Batenburg
07/11 • 15.30u - Ds. Jan Reijm, dienst 
voor en met verstandelijk beperkten

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

07/11 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
07/11 • 10.00u - Eucharistieviering 

F. Zwarts

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
07/11 • 10.00 uur - spreker 

dhr. Adri van der Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
07/11 • 15.30u - Ds. J. Brouwer

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

03/11 • 14.00u - Ds. N.P.J. Kleiberg, 
Dankdag

03/11 • 19.30u - Ds. N.P.J. Kleiberg, 
Dankdag 

07/11 • 10.00u - Ds. A.J. Speksnijder
07/11 • 18.30u - Ds. A.J. Speksnijder

Onderwegkerk Blauwkapel
07/11 • 10.30u - Pastor J. van der Steen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

07/11 • 11.00u - Ds. René Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

03/11 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Dankdag

07/11 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer                                                                                                                               
07/11 • 18.30u - Ds. A.J. Sonneveld

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

03/11 • 19.30u - Ds. A.J. Speksnijder, 
Dankdag

07/11 • 10.00u +18.30u - Ds. A.C. Rijken

PKN - Ontmoetingskerk
07/11 • 09.30u - Ds. René Alkema

St. Maartenskerk  
07/11 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering M. Sloezarwij 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

03/11 • 18.30u - Ds. T.A. Vizee, Dankdag
07/11 • 10.00u - Dhr. C.G. Hoogendoorn

07/11 • 18.30u - Dhr. W.M. Dijke

PKN - Herv. Kerk
03/11 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan, 

Dankdag
07/11 • 10.00u - Ds. J. Prins

07/11 • 18.30u - Ds. B.A. Belder 

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij. 
Voor altijd in ons hart. 

Na het overlijden van 

Mienie de Graaf -Janssen
mochten we vele blijken van belangstelling en medeleven 

ontvangen. We willen u hier hartelijk voor bedanken. 
Het heeft ons goed gedaan.

 Wim 
  Gerrie en Eef
   Iris, Bodhi
   Kim en Gino
  Dick en Jeanet

De Heer is mijn Herder
het ontbreekt mij aan niets

Psalm 23

Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, heeft de 
Heere tot Zich genomen, onze lieve onvergetelijke en zorgzame moeder, 
oma en omi 

Cornelia van Barneveld - Otten
sinds 21 juni 2006 weduwe van Cornelis van Barneveld

24 december 1919 28 oktober 2021

 Loosdrecht: Willy en Hans Veraar - van Barneveld
      Corinne en Peter
          Ricky, Sterre in herinnering
      Ellen en Patrick
          Milan, Finn, Dex
      Mirjam en Marco
          Justin, Morris, Lenn

 Sint Anthonis: Suze en Hans Nelis - van Barneveld
      Rob
      Nico en Aniek
          Sepp, Saar

 Breda: Elly en Toine van Leeuwen - van Barneveld
      Michelle en Marcel
          Dionne, Mira
      Emile

 Maartensdijk: Conny en Martin Holdinga - van Barneveld
      Maarten en Myrthe
      Lieke en Martin
          Luc, Art
      Arjen en Renate
          Marijn

Correspondentieadres:
Patrijslaan 1, 3738 GC  Maartensdijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers van het Silverein 
wijkteam Maartensdijk voor hun toewijding en liefdevolle zorg.

“Naar waarde van het leven genoten”

Wij zijn dankbaar voor de vreugde en vrijheid die hij gaf.
Mijn eigenwijze manlief, onze eigenwijze vader, schoonvader 

en opa is op zijn eigen wijze heengegaan.

Wim Bos
25 augustus 1938                Groenekan                 25 oktober 2021

 Truus Bos - Zingel

 Dennis en Annette
  Marc
  Nick

 Maarten en Michelle
  Mike
  Chiara
  Lindo

Ruigenhoeksedijk 33
3737 MP  Groenekan

Inmiddels heeft de begrafenis plaatsgevonden.

Na een lang, liefdevol leven, waarin haar kinderen en kleinkinderen
centraal stonden, geven wij u kennis van het overlijden van

onze lieve moeder en oma

Lena Kuijper - Bos
Sinds 30 augustus 1997 weduwe van Hermannus Kuijper

28 oktober 1935 24 oktober 2021

 Bilthoven:  Ronald

 Houten:  Agnes
      Walter
      Merel

Looydijk 154, 3731 VB De Bilt

De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 30 oktober.

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).

Agendapunten

Er ligt een week boordevol acti-
viteiten voor u. De agendapunten 
treft u aan op pagina 14.

Spreekuur 
gebiedsmakelaar

Elke donderdag tussen 8.30 en 10.00 uur bent u zonder afspraak welkom 
op het spreekuur van de gebiedsmakelaars voor Maartensdijk, Groene-
kan, Hollandsche Rading en Westbroek. Bas van Hell en Caro Hollebeek 
ontvangen u graag in het Servicecentrum Maartensdijk (Dijckstate).

U kunt bij de gebiedsmakelaars terecht met uw initiatieven en ideeën voor 
uw buurt of dorp. Dat mag over alles gaan wat de leefbaarheid betreft, 
bijvoorbeeld op het gebied van sociale- of verkeersveiligheid, openbare 
ruimte, groenonderhoud, sport, speelterreinen, jeugd of ouderen. Of mis-
schien spelen er wel problemen? De gebiedsmakelaar kijkt graag samen 
met u naar de mogelijkheden. Bent u verhinderd? Bel dan rechtstreeks 
met Caro (030 2289190) of Bas (030 2289519) of stuur een mailtje naar 
c.hollebeek@debilt.nl of b.vanhell@debilt.nl.
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Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

Bel 0346 - 21 12 15
of kijk op www.parelpromotie.nl
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Red de
SCHAPENWEIDE 
nu het nog kan! 
Forza wil daar 

MEER woningen 
en MINDER
industrie! 

Raad: steun morgen 
de motie van Forza!

Raadslid worden?

forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!

Kaarsje branden en rouwgroep 
in de Centrumkerk

door Walter Eijndhoven

De Centrumkerk in Bilthoven stelt volgende week haar deuren open voor twee activiteiten. Zondag 7 
november kunnen belangstellenden weer een kaarsje branden voor hun overledenen en woensdag 10 
november organiseert de kerk een informatiebijeenkomst over rouwverwerking in groepsverband.

‘Wij hopen weer veel gemeente-
leden en belangstellenden te zien 
op deze eerste zondag van novem-
ber’, vertelt Harold Oechies, do-
minee van de Centrumkerk. ‘Niet 
alleen kunnen zij een kaarsje bran-
den tussen 16.00 -18.00 uur, ook is 
er gelegenheid om na te praten op 
het kerkplein met koffie en thee. In 
verband met corona kan iedereen 
de kerk betreden via de hoofdin-

gang en weer naar buiten via de 
zijingang. Voor geïnteresseerden 
zijn ook boekjes beschikbaar met 
teksten die troost geven’.

Rouwbijeenkomst
Op woensdag 10 november om 
10.30 uur houdt de Centrumkerk 
een open informatiebijeenkomst 
over rouwverwerking onder leiding 
van dominee Oechies. ‘Wij willen 

een groep starten voor lotgenoten 
die een geliefde verloren hebben 
aan de dood’, legt Oechies uit. ‘De 
rouwgroep komt gedurende een 
half jaar maandelijks bij elkaar en 
iedere belangstellende kan zich in-
schrijven. De groep bestaat uit tien 
tot maximaal twaalf personen en 
er zijn geen kosten aan verbonden. 
Aan het eind van elke bijeenkomst 
sluit een deelnemer af met een zelf-
gekozen tekst of gedicht’.

Thema
De zes bijeenkomsten hebben ie-
der hun eigen thema. De eerste 
bijeenkomst kunnen deelnemers 
verhalen uitwisselen. De tweede 
keer behandelt Oechies de rouw-
weg. De derde bijeenkomst gaat 
over ‘waar heb je steun aan?’, in 
de vierde bijeenkomst gaat het 
over geloof of levensbeschou-
wing als hulp bij rouw. Ook komt 
‘boosheid’ aan bod. Oechies: ‘Na-
bestaanden voelen soms boosheid 
naar de overledene. Heeft hij/ zij 
wel voldoende gedaan om te over-
leven?’ In de laatste bijeenkomst 
beslist de groep of zij verder gaat 
met elkaar of met een deel van de 
groep.

Wanneer de bijeenkomsten plaats-
vinden, wordt in onderling overleg 
bepaald.Iedereen is welkom in de kerk

Bezorgde bewoners 
starten petitie 
Hessingterrein

Op 23 december wordt in de gemeenteraad De Bilt beslist over 
een bouwplan op het voormalige Hessingterrein in De Bilt aan de 
Utrechtseweg. Bezorgde bewoners vinden het onacceptabel dat 
men wil bouwen buiten de rode contour, in NNN-gebied, ten koste 
van flora en fauna, buiten de huidige loop van de Biltse Grift.

Bezorgde inwoners van de gemeente De Bilt; en liefhebbers van het 
unieke Utrechts natuurlandschap constateren dat de werking van de 
-zwaarbevochten- wildtunnels onder de Utrechtseweg en de Biltse Ra-
ding deels teniet zal worden gedaan en dat voorgestelde natuurcompen-
satie in de Voorveldse polder écht onvoldoende is en pas in een veel 
te laat stadium gerealiseerd zal gaan worden. Ecologen die dit gebied 
kennen hebben een geheel andere mening dan de ecologen die voor de 
ontwikkelaar werken, en hebben grote twijfels bij de waarde van de 
‘natuurcompensatie’.
 
Deze bezorgde inwoners verzoeken de gemeenteraad van De Bilt om 
het Bestemmingsplan niet vast te stellen in de raadsvergadering van 23 
december 2021 en bouwplannen te beperken tot binnen de huidige loop 
van de Grift. De groep is niet tegen woningbouw op deze locatie, maar 
wel tegen woningbouw in een door de Rijksoverheid vastgesteld en 
beschermd natuurgebied, het zogenaamde NatuurNetwerkNederland, 
dat nota bene recent ook nog de Werelderfgoed-status van Unesco heeft 
verkregen.
Tekenen van de petitie kan op www.petities.nl

‘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

Een vliegenzwam op de hei in Lage Vuursche voltooit het herfstbeeld. 
(foto Eugène Jansen)
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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

Extra vitamines:
Blauwe bessen
Megabak 300 gram   € 1,99

Mooie verse
Hollandse prei

Heel kilo              € 0,99

Er is weer...
Kip ragout met groenterijst

€ 1,49
100 gram

Hertengoulash
met aardappelpuree en groente naar keuze

€ 1,99
100 gram

Herfstpasta met kip, pompoen 
en paddenstoelen

€ 1,49
100 gram

NIEUW
Chocolade – vanille – 
frambozentaart 
Nu € 15,95
Citroencake
Nu € 4,99

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 november.

Specialiteiten uit Brussel:

Er zijn weer volop 
Spaanse clementines

Kom proeven!

Toscaans donker

Nu € 2,99

Krentenbollen
Zak 5 stuks € 2,49

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
Onze bekende

knolselderij-tru� el soep

Notenafdeling:

Ravioli-mix

Per bakje                          € 3,99

Tagliatelle met zalm € 1,69
100 gram

Vers gesneden
Hutspot

€ 0,99
Zak 500 gram

Nieuwe oogst
Navels handsinaasappels

€ 1,99
Heel kilo

08
11

09
11

10
11

NIEUW...

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 4 november t/m woensdag 10 november

Filet Americain 

Beenham salade 

Ei-bieslook salade 

Gebraden Rosbief 

Ambachtelijke Beenham 

Gegrilde Kiprollade 

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

KLEINE VARKENSHAASJES

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

12.-

100 GRAM

2.98ENTRECOTE

SPARERIBS 
1 KILO

15.-

AUSTRALISCHE 
SUCADE

STOMPETOREN EXTRA 
BELEGEN

500 GRAM

6.98

500 GRAM

12.50

KIPROERBAK MET 
GROENTEN 

500 GRAM

5.50
ROOMBRIE

100 GRAM

1.98

RUNDER CORDON BLEU
KIP CORDON BLEU
GEHAKT CORDON BLEU

4+1
GRATIS

ERWTENSOEP + ROOKWORST
SAMEN

6.50

SAMEN

8.-GRILLWORST + LEVERWORST

Grof of fijn
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advertentie

Bezorgservice 

en 24/7 medicijnen afhalen
 

U bent wellicht een beetje in de war geraakt door de bericht-

geving dat de Maartensdijkse vestiging van de Noorderapo-

theek gaat sluiten. Om misverstanden te voorkomen:
 

U bent bij ons van harte welkom!
 

Wij hebben zowel bezorgservice als de mogelijkheid om uw 

medicatie te komen ophalen (24/7). Ook kunt u altijd bij ons 

binnenlopen voor deskundig advies. Inschrijven kan via onze 

website of aan de balie.
 

Overigens bestaan wij binnenkort 15 jaar…

Houd ons in de gaten voor leuke acties!

Maertensplein 98b  |  3738 GR  Maartensdijk
Tel:0346-210605  |  Fax: 0346-218176  |  info@apotheekmaertensplein.nl

www.apotheekmaertensplein.nl

Uit eerdere ervaringen weet deze ont-
wikkelaar dat er tussen het moment 
van aanvraag van een zogenaamde 
watervergunning en het daadwerke-
lijk verlenen soms een lange periode 
kan zitten. Om vertraging te voor-
komen heeft deze initiatiefnemer 
daarom de watervergunning alvast 
aangevraagd wetende dat de besluit-
vorming over een nieuw bestem-
mingsplan nog bij de gemeente moet 
plaatsvinden. Omdat de aanvraag 
watervergunning ook ruimtelijke 
consequenties heeft, komt de aan-

vraag ook binnen bij de gemeente. 
De afdeling vergunningverlening 
heeft de aanvrager op 13 september 
bericht dat de aanvraag in strijd is 
met het bestemmingsplan en heeft 
geadviseerd de aanvraag in te trekken 
en te wachten op de vaststelling van 
het bestemmingsplan. De aanvrager 
volgt dit advies op.’

Rekenkameronderzoek
De gemeenteraad stemt in met de 
aanbevelingen van het ‘Rekenkamer-
onderzoek naar sturing op jeugdhulp’ 
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) 
dient een motie in met als onder-
werp: ‘Betrek ervaringsdeskundigen 
bij aanpassingen beleid jeugdhulp’. 
In de motie vraagt de raad het cli-
entenperspectief te betrekken bij het 
jeugdhulpbeleid in gemeente De Bilt 
door het inzetten van ervaringsdes-
kundigen, te beginnen bij het gesprek 
over de indicatoren. De motie is 
aangenomen. Wethouder Madeleine 
Bakker gaat in op vragen en opmer-
kingen. De vraag hoe het college gaat 
zorgen voor informatie wil zij verta-
len in: ‘Hoe zorgt het college voor 
informatie, want dat doen we natuur-
lijk al jarenlang en dat is ook onze 
actieve informatieplicht naar de raad. 
We hebben raadsmededelingen over 

het sociaal domein, regionale infor-
matieavonden en lokale gesprekken 
met de informele werkgroep Sociaal 
Domein. Het is in coronatijd lastiger 
geweest om elkaar te treffen maar 
het is niet zo dat er een radiostilte is 
geweest. De rekenkamercommissie 
zegt dat we de raad meer aan de voor-
kant moeten betrekken en we hebben 
gezegd dat we die aanbeveling gaan 
opvolgen en het komt op de agenda 
van het komende overleg.’ Connie 
Brouwer beantwoordt de vraag van 
de wethouder wie de ervaringsdes-
kundigen zijn. ‘Dat zijn kinderen 
die voor zichzelf kunnen spreken en 
ouders die betrokken zijn bij jeugd-
zorg.’ De wethouder kan met deze 
uitleg een positief advies aan de raad 
geven.   

Verbeteren Bisschopsweg
Raadslid Menno Boer had eerder een 
motie ingediend die betrekking heeft 
op de Bisschopsweg op de grens van 
de gemeenten De Bilt en Zeist. De 
motie was doorgeschoven naar deze 
raadsvergadering. Wethouder Anne 
Brommersma zegt dat deze motie 
vraagt om contact op te nemen met 
het college van Zeist over de veilig-
heid en met de provincie om te kij-
ken of ze de kosten voor een deel of 

Vervolg van pagina 1

Pim van de Veerdonk krijgt een 
meerderheid om een agendapunt 
uit te stellen.

De gemeente De Bilt wil samen met Zeist de Bisschopsweg verbeteren.

de gehele kosten voor hun rekening 
willen nemen. Omdat deze motie er 
een maand geleden al was is de wet-
houder alvast aan de slag gegaan. Zij 
heeft een gesprek gehad met collega’s 
uit Zeist en de gedeputeerde. ‘De pro-
vincie wil echt een andere route en is 
niet bereid om financieel bij te dragen 
aan deze route. Ik heb met mijn col-
lega uit Zeist afgesproken dat onze 
wegbeheerders gezamenlijk gaan 
kijken naar de huidige route en wat 
daar moet gebeuren.’ Over de kosten 
kan zij nog niets zeggen. Omdat de 
wethouder al initiatief heeft genomen 
wordt deze motie ingetrokken. In een 
nieuwe motie vraagt raadslid Boer 
het college met het college van Zeist 
contact op te nemen om in gezamen-
lijkheid de Bisschopsweg te verbe-
teren en fietsvriendelijker te maken. 
Daarnaast er bij de provincie op aan 

te dringen om alleen deze route te be-
nadrukken en dat andere fietspaden 
over Bilts grondgebied richting Zeist 
niet acceptabel zijn. De motie krijgt 
unanieme steun van de raad.

Begrotingswijziging
De raad stelt de uit de Najaarsnota 
2021 voortvloeiende begrotings-
wijziging bij acclamatie vast. Een 
motie ingediend door Forza De Bilt 
die het college vraagt snel professi-
oneel onderzoek te laten doen naar 
kostenoverschrijdingen zorg wordt 
verworpen. 

Planschade
De motie ‘Aanhouden behandeling 
planschade claims Bilthoven Noord’, 
ingediend door Menno Boer wordt 
na een toelichting van wethouder 
Madeleine Bakker ingetrokken.Dag van de Mantelzorg

door Henk van de Bunt

Mantelzorgers zorgen voor een (ziek) familielid, vriend of buur. Die zorg is vaak onzichtbaar; 
daarom spreekt men vaak van onzichtbare helden. In de week van 10 november worden 

mantelzorgers in de schijnwerpers gezet, want hun zorg mag gezien worden.

Overal in het land vind je deze on-
zichtbare helden, jong en oud, van 
het kleinste dorp tot de grootste stad, 
er zijn er bijna 5 miljoen. Wat man-
telzorgers doen is niet vanzelfspre-
kend, het is bijzonder en verdient 
waardering. Daarom worden de 
schijnwerpers aangezet; dit kan fel 
zijn, om het hele land te laten zien 
hoe enorm belangrijk mantelzorgers 
zijn. Of klein; met een gebaar, een 
compliment of samen genieten van 
de zon of een filmpje.

Waardering
Ook tijdens het afgelopen jaar - dat 
in het teken stond van corona - ston-
den de mantelzorgers klaar voor hun 
naaste. Deze inzet van de mantelzor-
gers is goud waard. Daarom reikt de 
gemeente De Bilt - in samenwerking 
met Steunpunt Mantelzorg - deze 
maanden opnieuw de mantelzorg-
waardering uit.

Dag van de Mantelzorg
Elk jaar is er extra aandacht voor 
de mantelzorgers op de Dag van de 
Mantelzorg. Op woensdag 10 no-
vember zijn mantelzorgers uit de 
gemeente De Bilt van harte welkom 
bij een koffiemoment; bij Buro Lou 

/ House of Toast (Leijenseweg 38 in 
Bilthoven) kunnen mantelzorgers 
elkaar ontmoeten, hun verhaal even 
kwijt en een waardevol moment voor 
zichzelf nemen. Met huisgemaakte 
taart, lekkere koffie en een optreden 
van het lokale duo Paul en Andrea. 
Zij brengen sfeervolle vertolkingen 
van bekende pop- en jazznummers 
met zang en gitaar. De consulenten 
van Steunpunt Mantelzorg zijn ook 
aanwezig en desgewenst kan er met-
een een afspraak worden gemaakt 
om eens verder te praten. Mantelzor-

gers die deze ochtend willen komen, 
dienen zich mede in verband met 
de coronamaatregelen vooraf aan te 
melden door een e-mail te sturen aan 
mantelzorg@mensdebilt.nl. Er zijn 
twee tijden: 10.30 uur en 11.45 uur, 
in de e-mail kan de voorkeur aange-
geven worden. De locatie biedt be-
perkt plaats, dus vooraf aanmelden 
is noodzakelijk. 

Aanvragen
De mantelzorgwaardering bestaat 
uit bonnen met een totale waarde 
van 50 euro, die te besteden zijn 
bij aangesloten lokale ondernemers 
die tijdens de lockdown waren ge-
sloten. Deze waardering is bedoeld 
voor mantelzorgers die zorgen voor 
een inwoner van gemeente De Bilt. 
Mensen die al staan ingeschreven bij 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt ont-
vangen de waardering per post vanaf 
medio november. Mantelzorgers die 
de waardering willen ontvangen 
kunnen zich tot het einde van dit 
jaar inschrijven bij Steunpunt Man-
telzorg. Dat kan via www.mensde-
bilt.nl. Voor mantelzorgers is er een ontmoetingsmoment met wat lekkers.

Er is een ontmoeting met optreden van Paul en Andrea (gitaar en zang). 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….   
 

Denkend aan de zonneweide bij ‘Groenekan’ 
zie ik zonnepanelen tot aan de einder gaan. 

Toen ik fietste over startbanen bij  ‘Soesterberg’  
kwam zo’n zonnepark mij weer voor ogen staan.

Zou het geen goed idee zijn om hier een zonneweide van te maken, 
op deze landingsbanen van beton. 

Een betere ondergrond kan met men zich toch niet wensen? 
Zo zou ‘Soesterberg’ ‘Zonneberg’ kunnen gaan heten 

en ‘Groenekan’ ‘Groenerkan’.
 

Bilthoven oktober 2021, John Bluemink
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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.

Mogen WIJ u binnenkort ook welkom heten als

vrijwillig chauffeur die onze deelnemers één

of meerdere keren per week gaat rijden?

Kijk voor meer informatie op
www.onvergetelijkleven.nl of bel met
Niek Visscher 0348-342123 / 06-13061302.

Ik ben gepensioneerd en een van de
vrijwillig chauffeurs bij Onvergetelijk

Leven. Het is dankbaar en zinvol werk om
deelnemers 's ochtends naar de locatie te
brengen en 's middags weer naar huis.

Het kost mij 2 á 3 uur per dag.

 

 

Een Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met een vorm van dementie, 
hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden.  Op dinsdag 9 november 
staat het thema ‘dementie en depressie’ centraal, gastspreker Anne Aurore den Hertog, 
GZ psycholoog bij Altrecht. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in het Grand Café van 
het METS Center, Rembrandtlaan 1c in Bilthoven (achter het station) en neem vooral 
iemand mee . Toegang is gratis, evenals koffie/thee. Onze vrijwilligers zijn er klaar voor. 
Informatie: Alida Melkert, a.melkert-oosting@alzheimervrijwilligers.nl, 030-6562977. 
www.alzheimer-nederland.nl/regios/zeist-en-omstreken/alzheimer-cafe-de-bilt 

 

Kom jij ons team versterken?
Voor meer informatie zie www.kuijf-logistics.nl,
ook voor andere vacatures! of bel met 030-2613296.

Wij zoeken een

autolaadkraanchauffeur

FRIES 
SUIKERBROOD

SPECULAASSTAAF

Nu € 2,50

Nu 
€ 4,75

gevuld met amandelspijs

Ons bekende

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

Ons team heeft 3 krullen-
specialisten in huis.
Kijk op onze website voor 
meer informatie en foto's 
voor en na de Curlsys.

Maertensplein 33 • Maartensdijk • 0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Curlsys!

U bent van ♥ welkom
bij Hairdesque

Een Curlsys geeft:

• 2x zoveel volume

• 2x zoveel slag/ krul

• Geen pluizige punten meer.

Wij zijn erkend krullenspecialist en knippen krullen 
of slag in jouw haar!

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Posters?
ook voor 

GEKKE 
formaten

of 
banieren!
•  A0 (84 x 118 cm) 

of 100 x ... cm
•  glans of mat 
 laminaat mogelijk 

Bezorgers 
gezocht 

voor 
De 

Vierklank!

Diverse wijken 
in 

De Bilt en 
Bilthoven.

Meld je aan 
via 

info@
vierklank.nl
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Wethouder Smolenaers geeft 
toelichting op vragen

door Guus Geebel

Wethouder Smolenaers beantwoordt in de raadsvergadering op 28 oktober schriftelijke vragen 
van Forza De Bilt die werden ingediend met als onderwerp: ‘Onvolledige 

beantwoording door college over Spoorzone’. 

Op de vraag waarom het college 
nog niet gereageerd heeft op het 
verzoek om inzage in het rap-
port van Twijnstra Gudde over de 
subsidieaanvraag Spoorzone, ant-
woordt de wethouder: ‘Dat is wel 
gebeurd, op 20 oktober zijn de 
openbare bijlagen van de subsi-
dieaanvraag woningbouwimpuls 
naar de raadsgriffie gestuurd ten 
behoeve van de raad.’ Op de vraag 
waarom wij pas na 3 weken gere-
ageerd hebben terwijl er 2 werk-
dagen voor staan. ‘Twee werk-
dagen is de streeftermijn voor 
het beantwoorden van technische 
vragen. Het gaat hier om iets heel 
anders, namelijk het vrijgeven 
van documenten die niet openbaar 
waren. Voor het openbaar maken 
van documenten is een college-
besluit nodig, dus na het verzoek 
van de heer Schlamilch om inzage 
van de aanvraag zijn alle docu-
menten van de aanvraag gecheckt 
op gegevens die de economische 
en financiële belangen van de ge-
meente kunnen raken en op 19 ok-
tober heeft het college besloten de 
documenten waar die belemme-
ringen niet gelden te verstrekken 
aan de raad.’ 

Subsidieaanvraag
Smolenaers vertelt waarom dat via 
het besloten raadsinformatiesys-
teem is gedaan. ‘Het college heeft 
de documenten via de raadsgriffie 
aan de raad ter beschikking gesteld 
en u heeft als raad de afspraak met 
elkaar dat die antwoorden op de 
vragen op die plek verzameld wor-
den. Dat is gewoon de praktijk.’ 
Mogen de stukken gedeeld worden 
met burgers en pers. ‘Het gaat hier 
om een subsidieaanvraag waarvan 
de mogelijke toekenning pas in 
december plaatsvindt. De uiteinde-
lijke planvorming inclusief partici-
patie gaat pas na de verkiezingen 
starten. Wij zetten geen stappen tot 
dat moment en we hebben als ge-
meente goed nagedacht over wat je 
wanneer communiceert. Iedereen 
die achterliggende stukken in dit 
stadium al wil delen moet dat dus 
doen met de nodige uitleg en zorg-
vuldigheid.’

Inzage
De vraag waarom enkele bijdragen 
niet zijn verstrekt en of we van plan 
zijn die alsnog te delen beantwoordt 
de wethouder met: ‘De documenten 
die gegevens bevatten die de eco-
nomische of financiële belangen 

van de gemeente raken zijn niet 
openbaar gemaakt. Aan de steller 
van de vragen is meegedeeld dat als 
de nu beschikbare informatie, voor 
de heer Schlamilch in dit geval, on-
toereikend is natuurlijk ook inzage 
kan worden verschaft. U geeft vol-
gens mij aan dat u de stukken wenst 
in te zien dus dat verzoek nemen in 
behandeling. Na het collegebesluit 
voor het opleggen van geheimhou-
ding, dat zal naar verwachting ge-
beuren op 9 november, sturen wij 
de documenten op de voorgeschre-
ven wijze ter inzagelegging aan de 
raadsgriffie.’

Informatieplicht
‘Dan de vraag hoe zich dat alles 
verhoudt met informatieplicht. Het 
college heeft de actieve informa-
tieplicht. Het college heeft voor-
afgaand aan het indienen van de 
subsidieaanvraag in een informa-
tieavond proactief alle relevante 
gegevens aan de raad en de mensen 
die daarin geïnteresseerd waren 
verstrekt. Dat is wat anders dan de 
vraag om inzage in de totale aan-
vraag. Inzage vragen is natuurlijk 
het goed recht van ieder raadslid 
maar dat zegt niets over de actieve 
informatieplicht.’

Wethouder Dolf Smolemaers.

Korpsdag met onderscheidingen
door Henk van de Bunt

Op 30 oktober had brandweerpost De Bilt in het H.F. Witte-centrum in De Bilt zijn jaarlijkse 
korpsdag. Verschillende brandweermensen ontvingen een onderscheiding 

uit handen van burgemeester Sjoerd Potters.

De brandweer kent een onder-
scheiding voor trouwe langdurige 
brandweerdienst. De onderschei-
ding bestaat uit een medaille, baton 
en oorkonde die te samen worden 
toegekend. Deze Brandweerdienst-
oorkonde werd uitgereikt aan 
Remco Akse (12,5 jaar), Peter Ot-
ten (12,5 jaar), Olav van der Sluijs 
(20 jaar), Martijn Matse (20 jaar) en 
Marco Zocchi (20 jaar).

Vrijwilligersmedaille
Vele vrijwilligers doen dienst bij 
de brandweer en hebben na 10 
jaar recht op de Vrijwilligersme-
daille Openbare Orde en Veilig-
heid; deze wordt toegekend aan 
diegene die aaneensluitend of met 
een onderbreking van ten hoogste 
twee maanden gedurende een pe-
riode van tien jaren in repressieve 
dienst taken op het terrein van de 
openbare orde en veiligheid heeft 

verricht als vrijwilliger. Deze werd 
toegekend aan Nick Woortman (10 
Jaar), Walter Prins (10 jaar) en Jef-
frey Klarenbeek (15 jaar). 

Olav van der Sluijs, Martijn Mat-
se en Marco Zocchi, die tevens 
de Brandweerdienst-oorkonde 
ontvingen, kregen ook de vrijwil-
ligersmedaille. 

Vragenhalfuur 
uit de gemeenteraad 

van 28 oktober
door Guus Geebel

Anne Marie ’t Hart (GroenLinks) stelt vragen over de faunapassage 
aan de Utrechtseweg die blijkens berichten die de fractie krijgt niet 
goed functioneert. Er worden honden uitgelaten, jongeren gebruiken 
de informatieplek van de passage als hangplek en een inwoner heeft 
de ecotunnel aan de noordzijde afgezet met schrikdraad omdat zijn 
paarden daar grazen. Zij noemt het schrijnend dat zo’n belangrijk en 
kostbaar onderdeel van ons Nationaal Natuur Netwerk niet functio-
neert door oorzaken die relatief eenvoudig te verhelpen lijken. Wet-
houder Anne Brommersma antwoordt dat de faunapassage onder de 
provinciale weg ligt en de provincie daar dus verantwoordelijk voor 
is. ‘Aan de ene kant van de passage ligt grond van de gemeente en 
aan de andere kant van Het Utrechts Landschap. Die gaan nog dit jaar 
samen aan beide kanten maatregelen nemen waardoor dieren de fau-
napassage beter weten te bereiken. De wethouder noemt het zorgelijk 
dat mensen daar hun hond uitlaten en gekeken wordt wat daaraan is te 
doen. ‘Het loopt allemaal.’

Het valt Donja Hoevers (D66) op dat de corona-vaccinatiegraad in 
sommige kernen en wijken van de gemeente bij mensen geboren van-
af 1991 lager is dan het regionale gemiddelde. In sommige gevallen 
zelfs onder de 50%. Zij vraagt of er een plan ligt om, al dan niet in 
overleg met de GGD, in die wijken de vaccinatiegraad te verhogen. 
Nu kunnen mensen alleen in het HF Wittecentrum gevaccineerd wor-
den. Hoevers vraagt of het mogelijk is om dit ook in andere kernen 
aan te bieden om op die manier de vaccinatie dichtbij huis te hebben. 
Ook stelt zij vragen over voorlichtingsmogelijkheden. Wethouder 
Madeleine Bakker kent de cijfers die de GGD regelmatig verstrekt. 
‘Het streven is de vaccinatiegraad zoveel mogelijk te verhogen. Een 
belemmering is de beperkte capaciteit bij de GGD. We houden het op 
dit moment bij extra informatie op de website, in de sociale media en 
bij het gemeentenieuws in De Vierklank en de Biltsche Courant. De 
burgemeester gaat contact opnemen met de imam om in zijn gemeen-
schap aandacht te vragen voor het belang van vaccinatie. Woonstich-
ting SSW is bereid om samen met de gemeente informatiemateriaal te 
laten verspreiden in met name Bilthoven.’ Met de GGD wordt over-
legd of mobiele vaccinatiebussen ook hier ingezet kunnen worden.

Donja Hoevers vraagt aandacht voor wijken met een lage 
vaccinatiegraad.

De onderscheidingen zijn uitgereikt.
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DE BEHANDEL-
METHODE DIE U 
NOG NIET KENT

Nek- en schouderpijn is 
een veel voorkomende   
klacht. Ruim 2 miljoen
Nederlands hebben
nekklachten! 
Chiropractie                                             biedt in de 
meeste    gevallen de 
oplossing. Pijnloos,
veilig en zonder 
medicijnen.    Lees hier 
wat zij doen.

Pijn in uw nek zorgt voor 
een dag vol pijnlijke   
bewegingen. Maar wist u 
dat tintelingen,   
gevoelloosheid    en 
uitstraling      in arm en hand 
ook worden veroorzaakt 
door blokkades    in uw 
nek? Veel spierspanning 
en wervelblokkades zijn 
meestal de oorzaken    van uw 
nekpijn. De chiropractor
heft zenuwblokkades op en 
de fysiotherapeut neemt 
de spierspanning weg. 
Hierdoor wordt uw 
nekpijn snel minder!
Wat veel mensen nog niet 
weten: Door de krachten 
van fysiotherapie   
en chiropractie te 
bundelen,    wordt nekpijn 
snel behandeld.    Dit zorgt 
voor een duurzaam en 
langdurig    resultaat. Wilt 
u uw pijn écht langdurig 
aanpakken? Maak dan een 
afspraak voor een gratis 
screening.

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

STIJVE NEK EN 
SCHOUDERS?

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

• 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   

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

HERFST KIPPIE
Met o.a. malse kipfilet, pesto verde, brie, bladspinazie &
omwikkeld met mager rookspek; heerlijke combinatie
± 15 minuten zachtjes braden in ruim boter... 100 gram 1,45

AJAM PANGANG
Uit onze Oosterse hoek: met o.a. kipdijfilet, kruiden,
taugé & atjar in een heerlijke pangang saus. Heerlijk 
met witte rijst; alleen even opwarmen 100 gram 1,25

JAPANSE BIEFSTUK PUNTJES
Heerlijk malse gemarineerde biefstukpuntjes, met
Oosterse groente, sesamzaadjes; super combinatie!!
Kort rosé roerbakken in de wok!! 100 gram 2,35

HERFST VINKEN
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. gehakt, mager
gerookt ontbijtspek, rookworst & gebakken uitjes. 
Lekker compleet voor bij onze stamppotten 100 gram 1,35

MINI BEENHAM
Om zelf te braden of te wellen... Zonder been! Mooi
mager en mals; Naturel, whisky of knoflook gekruid
Ca. 45 min. braden, in de oven op 150°C 100 gram 1,25

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

HERFSTTIPS VAN DE WEEK:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 1 november t/m zaterdag 6 november.

Zetfouten voorbehouden.

KIP PANNETJES
Met kipfilet en lobbige kaas; 30 min. 170°C i/d oven 100 gram 1,35
FAZANTEN POOTJES
Zachtjes stoven met spekjes & scheutje witte wijn 100 gram 1,25

ITALIAANSE ENTRECOTE
Een heerlijke topper! Met o.a. entrecote, Parmezaanse 
kaas, rucola & zongedroogde tomaat. Iets aparts!!
Kort rosé bakken in roomboter... 100 gram 2,75
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Joey vermist én weer terecht.
Afgelopen vrijdag, vroeg in de middag werd er gebeld door mijn dochter; ‘Pa, Joey is weg 

en we kunnen hen nergens vinden’. (Joey is een 16-jarige bejaarde 
bijna blinde en dove Foxterriër.)

Natuurlijk sprong ik direct op mijn 
E-fiets en ging ik ook zoeken. In-
middels waren ook alle sociale me-
dia op de hoogte gesteld en werd er 
door familie, kennissen, buren etc. 
volop gezocht. Maar Joey was ner-
gens meer te vinden. Angst bestond 
er dat hij door zijn gebreken ergens 
in een sloot terecht zou zijn geko-
men bijv. 
Het gebeurde nu juist op de dag dat 
de familie een lang weekend naar 
een tweejaarlijkse familiebijeen-
komst in het oosten van het land 
zou gaan. En dan was er ook nog 
een kleinzoon jarig. Angst en ver-
driet vierden echter hoogtij. 

Bijstand
Maar dan is er altijd nog Dog 
Rescue Nederland: een landelijke 
groep vrijwilligers die in deze ge-
vallen direct bijstand verleent. Vrij-
willigers werden opgeroepen, fly-
ers werden gemaakt en verspreid, 
zelfs een planning met speurhon-
den werd opgesteld. Diverse mel-
dingen kwamen binnen dat Joey 
ergens was gezien. Vaak bleek het 
loos. De speurhonden konden pas 
de volgende ochtend in actie komen 
vanwege de regenval die avond en 
nacht. Kortom; een rusteloze en 
slapeloze nacht volgde. Ook voor 
mij, want als je niet weet waar je 
trouwe viervoeter is, slaap en eet je 
niet meer.
De flyers hadden geholpen; er 
kwam een melding, dat Joey moge-
lijk was gesignaleerd op de Dorps-
weg. Dochter is die ochtend direct 
ernaar toegegaan en daar werd na 
enig zoeken Joey in verwarde maar 
blije staat, teruggevonden op een 
erf van een woning vlak bij het via-
duct. Kortom euforie en blijdschap. 

Vuilstort
Tijdens mijn 1½ uur durende fiet-
stocht die middag, waarbij ik alle 
stegen, achterommetjes en krochten 
in de omgeving van de Molenwijk, 
wel drie keer heb bezocht viel het 
mij op dat het op sommige paden 
achter de huizen een vuilnisstort 
bleek te zijn. Partijen oud ijzer, 
stapels tegels, huisvuilzakken met 
onbekende inhoud, boomstammen, 
plastic, snoeiafval; eén grote bende. 

Ik hoop dat mensen die dit lezen, 
zich eens achter de oren krabben 
en zich gaan afvragen waar ze mee 
bezig zijn geweest. Misschien is het 
voor hen een optie om met dezelfde 
inzet als naar het zoeken van Joey 
hun eigen wijk eens op te schonen. 
De Gemeente De Bilt zal daar on-
getwijfeld aan willen meewerken.

Rob Timmer, Hollandsche Rading

Een vuil voorbeeld.

Bezoek uit Coesfeld
door Henk van de Bunt

Sinds 1977 bestaat er een stedenband met de Duitse plaats Coesfeld. Burgemeester Eliza 
Diekmann, legde vrijdag 29 oktober een bezoek af aan de gemeente De Bilt 

voor een eerste kennismaking. 

Met uitzondering van enkele me-
tropolen wordt in heel Duitsland de 
burgemeester rechtstreeks door de 
bevolking gekozen, veelal tegelijk 
met de verkiezing van de gemeen-

teraad. In Coesfeld gebeurde dit op 
13 september 2020. Burgemeester 
Eliza Diekmann is vierendertig 
jaar, werkte in de journalistiek en 
heeft internationale ervaring. Ze 

is de dochter van een Nederlandse 
vader. Twee-derde van de kiezers 
kozen haar op de stoel van de bur-
gemeester. 

Jagtlust
Het is haar eerste bezoek aan De 
Bilt, waarmee ze graag in de lijn 
van haar voorganger Heinz Öh-
mann een krachtige invulling wil 
geven aan de stedenband met De 
Bilt. Burgemeester Diekmann arri-
veerde rond 13.00 uur op Jagtlust en 
werd ontvangen door burgemeester 
Sjoerd Potters en wethouder Ma-
deleine Bakker-Smit. Na een korte 
kennismaking gebruikten zij eerst 
de lunch, waarna zij op pad gingen 
door de kernen van de gemeente. 
Het bezoek ging o.a. langs de Werk-
plaats Kees Boeke en de Alexander 
Monro kliniek. Daarnaast werd er 
een fietstochtje gemaakt over een 
deel van het zonnefietspad langs de 
Koningin Wilhelminaweg ter hoog-
te van Achterwetering.   

Burgemeester Eliza Diekmann wordt op Jagtlust ontvangen door burgemeester 
Sjoerd Potters en wethouder Madeleine Bakker-Smit. (foto Janny Smits)

Gebiedsmakelaar Bas Van Hell licht het naar het noorden gelegen 
pilotproject zonnefietspad in Maartensdijk toe. (foto gemeente De Bilt)

Dat willen wij 
‘effe’ kwijt…

Op 14 oktober werd het snoeiafval langs de noordzijde van de Die-
renriem ter hoogte van de Zwanenbloem in Maartensdijk niet (geheel) 
opgehaald. Toen dat uiteindelijk wel was gebeurd bleef dit als zichtbaar 
residu de omgeving ontsieren en begon het op een afvalberg te gelijken. 

Aanwonenden namen een aantal keren contact op met de gemeente, 
maar een (ophaal-)actie bleef uit. Een oproep aan zowel de ‘buurt’ als 
aan de Gemeente wordt gedaan: ‘Kunnen wij er niet samen voor zorgen 
ons dorp netjes te houden’?

Inzenders bij de redactie bekend.

Ommetje met Sam 

Wat een geslaagd moment; mee wandelen met het ‘Ommetje met Sam’. 
Een wandeling van ongeveer een half uur. Even een frisse neus halen 
en dan een heerlijk kopje koffie of thee drinken. 

Heeft u ook zin met Sam dit Ommetje te maken? Elke woensdag om 
13.00 uur start hij bij de ingang van het Servicecentrum Maartensdijk 
(Dijckstate). Aanmelden is niet nodig aansluiten kan vrijblijvend. 
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Begroting 2022
Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de nieuwe begroting vast. Dit is het fi nanciële huishoudboekje van 

de gemeente. In de begroting staat welke keuzes het college voorstelt aan de gemeenteraad over het verdelen 

van het geld van de gemeente, dus wat komt er aan geld binnen en waar geven we het aan uit? 

rioolheffi ng en afvalstoffenheffi ng) laag te houden. Gemiddeld stijgt deze niet 
meer dan 1,6% (infl atie).

Dit leidt al met al tot een positief saldo over 2022 van 1,3 miljoen euro. De hoge 
schuldenlast van de gemeente en de aanstaande herverdeling van het 
gemeentefonds blijven wel een punt van zorg.

De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2022 in een extra 
lange vergadering op 4 november. Wilt u de vergadering online volgen? 
Ga dan naar www.debilt.raadsinformatie.nl/live Met de vaststelling van de 
begroting bepaalt de raad hoe de middelen defi nitief worden verdeeld.

Door de afgelopen jaren een gedisciplineerd fi nancieel beleid te 
voeren, ontstaat er de komende jaren weer enige ruimte. In de 
komende programmabegroting stelt het college voor om te 
investeren in veiligheid, de lokale economie, het sociaal domein, 
de versnelling van de woningbouw en de energietransitie.

De coronacrisis heeft ons in de afgelopen periode hard geraakt. Met het crisis- 
en herstelplan wordt een extra lokale steun in de rug gegeven voor die 
bedrijven en maatschappelijke instellingen die extra hard getroffen zijn. De 
mantelzorgwaardering is weer terug. Ook worden er middelen ter beschikking 
gesteld om verenigingen te helpen hun leden te behouden of terug te krijgen.
Het college is erin geslaagd om de lokale belastingontwikkeling (OZB, 

Sjoerd Potters 

We zijn erin 
geslaagd om 
meer te 
investeren in 
veiligheid zoals 
brandweer en handhaving en het  
verder versterken van het team 
veiligheid. Zowel wat betreft preventie 
als repressie hebben we meer 
slagkracht en daar ben ik trots op.

Onze gemeente 
heeft 
duurzaamheid 
hoog in het 
vaandel. Dat zien 
we terug in het kleine: door ons 
nieuwe maaibeleid en de vele bloemen 
in het openbaar groen werken we mee 
aan biodiversiteit. In het grote: onze 
raad heeft dit jaar besloten dat we in 
2030 1/3 van het energieverbruik in 
onze gemeente zelf willen opwekken 
door zon op dak, zonnevelden en 
wind. We zijn hard aan het werk om – 
samen met inwoners, boeren en 
bedrijven - deze opgave te realiseren.

Met de 
stijgende 
prijzen van 
dagelijkse 
boodschappen en 
energie, is het natuurlijk prettig voor 
alle Biltenaren dat de gemeentelijke 
lasten niet mee stijgen. We hebben de 
afgelopen jaren lastige beslissingen 
moeten nemen om de begroting 
sluitend te krijgen, maar juist 
daardoor kunnen we er nu zijn voor 
die mensen die ons het hardste nodig 
hebben, met een lokaal corona 
steunpakket.

Na jaren 
fi nancieel tekort 
op jeugdzorg 
kunnen we nu 
investeren. Ook 
vrijwilligers, verenigingen en 
ondernemers krijgen een stimulans. 
Een plus op de gemeentelijke 
begroting is een plus voor onze 
inwoners in De Bilt!

Sjoerd Potters Anne 
Brommersma 

Dolf 
Smolenaers 

Madeleine 
Bakker 

vaandel. Dat zien boodschappen en boodschappen en boodschappen en 
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Hoe kijkt het college van B&W naar wat ze de afgelopen jaren bereikt hebben en waar ligt de focus voor
het komende jaar?

Bilts Belang 
Wij vinden het fi jn dat er na jaren van 
inspanningen en bezuinigingen het nu 
eens meezit in de (meerjaren-)begroting.
Maar volgens ons ontbreken nog het doel 
en de richting om de ‘grote’ vraagstukken 
aan te pakken die bij veel inwoners spelen. 
Denk aan de woningnood, klimaat-
adaptatie, de overbelaste zorg en 
verkeersveiligheid: die vragen om een 
krachtdadige visie op doel en richting. 
Daar gaan wij ons voor inzetten. ‘Mensen 
zijn in staat een fout besluit te vergeven, 
maar mensen vergeven 
het niet als er géén 
besluiten genomen 
worden.’

www.biltsbelang.nl

SP
Voor de SP is het belangrijk dat er 
voldoende geld gereserveerd blijft voor de 
onderkant van de samenleving. Investeren 
dus in jeugdzorg maar bijvoorbeeld ook de 
kinderboerderij. Met relatief kleine 
bedragen kunnen we organisaties als WVT 
en sportverenigingen draaiende houden, 
ze hebben het door corona al extra 
moeilijk gehad. Daar is geld voor als de 
gemeente meer zou inzetten op geld 
verdienen, bijvoorbeeld aan 
woningbouwprojecten.
Discipline blijft belangrijk, de komende 
jaren wordt jaarlijks bijna 2 miljoen euro 
minder ontvangen door herverdeling van 
het gemeentefonds. 

debilt.sp.nl

ChristenUnie
Omzien naar elkaar in een circulaire 
economie zijn belangrijke doelen voor de 
ChristenUnie. Wij willen een circulaire 
economie door afval te beperken, door te 
delen (kringloop), verhuren, 
hergebruiken, herstellen (repair-cafés) en 
het terugwinnen van grondstoffen door 
demonteren en gescheiden afvoeren via 
de milieustraat. 
Volgens MantelzorgNL besparen de Biltse 
mantelzorgers circa 100 miljoen op de 
begroting van De Bilt. Onbaatzuchtige 
mantelzorg en inzet als vrijwilliger in sport 
en cultuur verdient veel respect en 
waardering. Er moet dan ook meer 
geïnvesteerd worden in de ondersteuning 
van mantelzorgers en vrijwilligers.

debilt.
christenunie.nl

Fractie Brouwer 
Om het vertrouwen in de overheid te 
herstellen, is een goede samenwerking 
nodig tussen inwoners en gemeente. We 
moeten lessen leren uit objectieve 
evaluaties van participatieprocessen. 
Onze jongeren hebben recht op een sterke 
basis tijdens hun opgroeien, vrijheid van 
onderwijs, coole jongerenactiviteiten in de 
gemeente en passende hulp via jeugdzorg 
als daar behoefte aan is.
Ouderen betekenen veel voor onze 
samenleving. Passende en snel inzetbare 
WMO-ondersteuning is van belang waar 
nodig, evenals mantelzorg. En: op naar 
een Knarrenhof in onze gemeente.

VVD 
Wij zijn tevreden: de begroting sluit én de 
lokale lastenstijging blijft beperkt. 
Daarnaast houden we als VVD de vinger 
aan de pols ten aanzien van de 
schuldreductie. De jeugdzorg en de WMO 
zijn risico’s waar de Gemeente weinig 
invloed op heeft. Dit vraagt om 
behoedzaam opereren: strakke sturing én 
reserves opbouwen is ons motto. Alleen zo 
kun je de toegang waarborgen en 
onvoorziene overschrijdingen opvangen. 
En mooi dat we met het corona crisis- en 
herstelplan onze ondernemers een 
steuntje in de rug kunnen geven: 
belangrijk voor een 
mooie en gezonde 
gemeente.

www.vvddebilt.nl

GroenLinks 
De komende jaren gaan we investeren in 
wonen, zorg en klimaat. Zodat iedereen 
mee kan doen en fatsoenlijke woonruimte 
kan vinden, zodat kinderen gelijke kansen 
hebben en we met elkaar de klimaatcrisis 
aanpakken. Daarnaast zal het nieuwe 
kabinet echt over de brug moeten komen 
met meer geld voor de gemeenten.
Dit zijn voor GroenLinks niet alleen de 
uitgangspunten voor de 
begrotingsbehandeling, maar óók voor de 
komende maanden, als we beslissen over 
o.a. de Woonvisie en het 
klimaatadaptatiebeleid. 
Grote uitdagingen vragen nu al om 
toekomstgerichte keuzes. Wij zijn er klaar 
voor. 

debilt.groenlinks.nl

Beter De Bilt 
Vorig jaar stond in het teken van corona. 
Onze gemeente moest op zoek naar een 
nieuw evenwicht. Het College kon het niet 
zelf oplossen en had extra geld nodig van 
De Haag. Dat maakt ons afhankelijk. We 
zitten graag zelf aan het stuur. Wij zijn te 
afhankelijk van derden. Rijk, provincie, 
allerlei samenwerkingen die ons een kant 
opduwen waar steeds meer inwoners 
vragen bij hebben. Die worden daar 
onvoldoende bij betrokken. Veel inwoners 
denken mee bij complexe vraagstukken: 
zoals woningbouw en de energietransitie. 
Nu wordt het tijd dat zij niet alleen 
meedenken, maar echt 
mogen meedoen.

beterdebilt.nl

D66 
We zijn trots op deze sluitende begroting 
waarbij lasten voor onze inwoners niet 
stijgen en we geen pijnlijke bezuinigingen 
doorvoeren. De afgelopen jaren was dat 
steeds wel het geval en dat geeft weinig 
ruimte aan politieke keuzes. Bij de 
bespreking van deze begroting zal D66 
zich vooral richten op de klimaatagenda, 
uitvoeren van gemaakte afspraken op het 
gebied van wonen en het sociale domein 
en de duurzame transitie van de landbouw 
met perspectief voor de boeren. Kortom, 
gericht op een duurzame toekomst.

debilt.d66.nl

Wat is de rol van de gemeenteraad?
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om � nanciële middelen 
beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de begroting vast 
te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit 
te geven aan de afgesproken activiteiten. 

Waarom is de begroting belangrijk?
Met de begroting wordt het beleid vastgesteld voor 2022 en de jaren 
daarna én bepaald hoeveel geld beschikbaar is voor de uitvoering. De 
gemeente krijgt een uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds en 

daarnaast zorgen lokale belastingen voor extra inkomsten. Ook deze 
belastingverordeningen worden op 4 november vastgesteld.

Zoveel fracties, zoveel visies
De twaalf fracties in de gemeenteraad werken als 
volksvertegenwoordigers allemaal vanuit de visie en uitgangspunten 
van hun eigen partijprogramma waarop ze gekozen zijn. Deze 
diversiteit zorgt voor een brede evaluatie en beoordeling van de 
begroting.

Forza De Bilt 
Tijd voor verkiezingen, want deze begroting
laat zien dat er slecht naar de burger wordt 
geluisterd: windmolens en zonneparken 
tegen de wens van omwonenden en 
inwoners, net als hoogbouw bij 
Nobelkwartier en Leyensetuin, en de 
plannen om 670 woningen rond het 
station te bouwen houdt het college zelfs 
voor de raad geheim! De Schapenweide is 
verkwanseld door VVD, D66, GL en CDA 
aan industrie (midden in een woonwijk!) 
en ook in 2020 hebben we weer 1,65 
miljoen te veel uitgegeven aan Jeugdzorg. 
Het college viert feest maar de schulden 
gaan stijgen en de rekening komt na de 
verkiezingen. Tijd voor nieuwe politiek! 
Doet u mee? 
info@forzadebilt.nl
forzadebilt.nl

CDA
De begroting voor 2022 geeft voorzichtig 
lucht na jaren van bezuinigen. Het voeren 
van gedisciplineerd beleid en de vorig jaar 
ingezette wijze van realistisch taakstellen 
loont.
Het CDA is trots dat dit gevoerde beleid 
heeft kunnen zorgen dat lokale 
belastingen gemiddeld nauwelijks stijgen. 
Meevallers als tegoedbonnen voor 
mantelzorgers keren terug en er is een 
uitstekend corona crisis- en herstelplan.
Taken als veiligheid en verkeer blijven 
overeind. We blijven de sport- en 
cultuurverenigingen en vrijwilligers 
steunen, en houden aandacht voor een 
woningvoorraad die aansluit 
op behoefte en het versterken 
van de kleine kernen.
www.cdadebiltmaartensdijk.nl

PvdA
Wij willen werken aan:
Oplossen van de wooncrisis. We bouwen 
meer woningen voor lagere & 
middeninkomens (> 50%), starters en 
ouderen en we weren huisjesmelkers
Oplossen van de klimaatcrisis. We zetten 
sterk in op isoleren en zon op dak. Zonne- 
en windparken komen in lokale handen, of 
die van de gemeente; zo delen we de 
voordelen van energie met inwoners.
Een sterke & betrouwbare overheid. 
Samen met inwoners pakken we 
problemen en kansen op in plaats van het 
negeren van inwoners of het doordrukken 
van eigen plannen. Ook zorgen we voor 
een goed vangnet 
voor inwoners die 
dat nodig hebben
debilt.pvda.nl

SGP 
Te vaak heeft de SGP-fractie te maken met 
meldingen van stroperigheid en 
bureaucratie als het gaat om particuliere 
initiatieven. Wij zien dit graag anders. 
Vanuit andere gemeenten horen we dat er 
wordt meegedacht en gezamenlijk naar 
oplossingen wordt gezocht. Ook het 
‘capaciteitsprobleem’ is vaak oorzaak van 
stroperigheid. Alvorens allerlei leuke 
dingen te verzinnen bij wat fi nanciële 
ruimte, ziet de SGP-fractie graag dat onze 
gemeentelijke organisatie zo op orde is, 
dat vergunningen binnen de daarvoor 
gestelde termijn verstrekt kunnen worden. 
Meer empathie met hetgeen 
initiatiefnemers 
beweegt.

debilt.sgp.nl

Waar zijn de fracties trots op, wat willen ze anders en waar letten ze speciaal op?
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Begroting 2022
Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de nieuwe begroting vast. Dit is het fi nanciële huishoudboekje van 

de gemeente. In de begroting staat welke keuzes het college voorstelt aan de gemeenteraad over het verdelen 

van het geld van de gemeente, dus wat komt er aan geld binnen en waar geven we het aan uit? 

rioolheffi ng en afvalstoffenheffi ng) laag te houden. Gemiddeld stijgt deze niet 
meer dan 1,6% (infl atie).

Dit leidt al met al tot een positief saldo over 2022 van 1,3 miljoen euro. De hoge 
schuldenlast van de gemeente en de aanstaande herverdeling van het 
gemeentefonds blijven wel een punt van zorg.

De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2022 in een extra 
lange vergadering op 4 november. Wilt u de vergadering online volgen? 
Ga dan naar www.debilt.raadsinformatie.nl/live Met de vaststelling van de 
begroting bepaalt de raad hoe de middelen defi nitief worden verdeeld.

Door de afgelopen jaren een gedisciplineerd fi nancieel beleid te 
voeren, ontstaat er de komende jaren weer enige ruimte. In de 
komende programmabegroting stelt het college voor om te 
investeren in veiligheid, de lokale economie, het sociaal domein, 
de versnelling van de woningbouw en de energietransitie.

De coronacrisis heeft ons in de afgelopen periode hard geraakt. Met het crisis- 
en herstelplan wordt een extra lokale steun in de rug gegeven voor die 
bedrijven en maatschappelijke instellingen die extra hard getroffen zijn. De 
mantelzorgwaardering is weer terug. Ook worden er middelen ter beschikking 
gesteld om verenigingen te helpen hun leden te behouden of terug te krijgen.
Het college is erin geslaagd om de lokale belastingontwikkeling (OZB, 

Sjoerd Potters 

We zijn erin 
geslaagd om 
meer te 
investeren in 
veiligheid zoals 
brandweer en handhaving en het  
verder versterken van het team 
veiligheid. Zowel wat betreft preventie 
als repressie hebben we meer 
slagkracht en daar ben ik trots op.

Onze gemeente 
heeft 
duurzaamheid 
hoog in het 
vaandel. Dat zien 
we terug in het kleine: door ons 
nieuwe maaibeleid en de vele bloemen 
in het openbaar groen werken we mee 
aan biodiversiteit. In het grote: onze 
raad heeft dit jaar besloten dat we in 
2030 1/3 van het energieverbruik in 
onze gemeente zelf willen opwekken 
door zon op dak, zonnevelden en 
wind. We zijn hard aan het werk om – 
samen met inwoners, boeren en 
bedrijven - deze opgave te realiseren.

Met de 
stijgende 
prijzen van 
dagelijkse 
boodschappen en 
energie, is het natuurlijk prettig voor 
alle Biltenaren dat de gemeentelijke 
lasten niet mee stijgen. We hebben de 
afgelopen jaren lastige beslissingen 
moeten nemen om de begroting 
sluitend te krijgen, maar juist 
daardoor kunnen we er nu zijn voor 
die mensen die ons het hardste nodig 
hebben, met een lokaal corona 
steunpakket.

Na jaren 
fi nancieel tekort 
op jeugdzorg 
kunnen we nu 
investeren. Ook 
vrijwilligers, verenigingen en 
ondernemers krijgen een stimulans. 
Een plus op de gemeentelijke 
begroting is een plus voor onze 
inwoners in De Bilt!

Sjoerd Potters Anne 
Brommersma 

Dolf 
Smolenaers 

Madeleine 
Bakker 

vaandel. Dat zien boodschappen en boodschappen en boodschappen en 
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Hoe kijkt het college van B&W naar wat ze de afgelopen jaren bereikt hebben en waar ligt de focus voor
het komende jaar?

Bilts Belang 
Wij vinden het fi jn dat er na jaren van 
inspanningen en bezuinigingen het nu 
eens meezit in de (meerjaren-)begroting.
Maar volgens ons ontbreken nog het doel 
en de richting om de ‘grote’ vraagstukken 
aan te pakken die bij veel inwoners spelen. 
Denk aan de woningnood, klimaat-
adaptatie, de overbelaste zorg en 
verkeersveiligheid: die vragen om een 
krachtdadige visie op doel en richting. 
Daar gaan wij ons voor inzetten. ‘Mensen 
zijn in staat een fout besluit te vergeven, 
maar mensen vergeven 
het niet als er géén 
besluiten genomen 
worden.’

www.biltsbelang.nl

SP
Voor de SP is het belangrijk dat er 
voldoende geld gereserveerd blijft voor de 
onderkant van de samenleving. Investeren 
dus in jeugdzorg maar bijvoorbeeld ook de 
kinderboerderij. Met relatief kleine 
bedragen kunnen we organisaties als WVT 
en sportverenigingen draaiende houden, 
ze hebben het door corona al extra 
moeilijk gehad. Daar is geld voor als de 
gemeente meer zou inzetten op geld 
verdienen, bijvoorbeeld aan 
woningbouwprojecten.
Discipline blijft belangrijk, de komende 
jaren wordt jaarlijks bijna 2 miljoen euro 
minder ontvangen door herverdeling van 
het gemeentefonds. 

debilt.sp.nl

ChristenUnie
Omzien naar elkaar in een circulaire 
economie zijn belangrijke doelen voor de 
ChristenUnie. Wij willen een circulaire 
economie door afval te beperken, door te 
delen (kringloop), verhuren, 
hergebruiken, herstellen (repair-cafés) en 
het terugwinnen van grondstoffen door 
demonteren en gescheiden afvoeren via 
de milieustraat. 
Volgens MantelzorgNL besparen de Biltse 
mantelzorgers circa 100 miljoen op de 
begroting van De Bilt. Onbaatzuchtige 
mantelzorg en inzet als vrijwilliger in sport 
en cultuur verdient veel respect en 
waardering. Er moet dan ook meer 
geïnvesteerd worden in de ondersteuning 
van mantelzorgers en vrijwilligers.

debilt.
christenunie.nl

Fractie Brouwer 
Om het vertrouwen in de overheid te 
herstellen, is een goede samenwerking 
nodig tussen inwoners en gemeente. We 
moeten lessen leren uit objectieve 
evaluaties van participatieprocessen. 
Onze jongeren hebben recht op een sterke 
basis tijdens hun opgroeien, vrijheid van 
onderwijs, coole jongerenactiviteiten in de 
gemeente en passende hulp via jeugdzorg 
als daar behoefte aan is.
Ouderen betekenen veel voor onze 
samenleving. Passende en snel inzetbare 
WMO-ondersteuning is van belang waar 
nodig, evenals mantelzorg. En: op naar 
een Knarrenhof in onze gemeente.

VVD 
Wij zijn tevreden: de begroting sluit én de 
lokale lastenstijging blijft beperkt. 
Daarnaast houden we als VVD de vinger 
aan de pols ten aanzien van de 
schuldreductie. De jeugdzorg en de WMO 
zijn risico’s waar de Gemeente weinig 
invloed op heeft. Dit vraagt om 
behoedzaam opereren: strakke sturing én 
reserves opbouwen is ons motto. Alleen zo 
kun je de toegang waarborgen en 
onvoorziene overschrijdingen opvangen. 
En mooi dat we met het corona crisis- en 
herstelplan onze ondernemers een 
steuntje in de rug kunnen geven: 
belangrijk voor een 
mooie en gezonde 
gemeente.

www.vvddebilt.nl

GroenLinks 
De komende jaren gaan we investeren in 
wonen, zorg en klimaat. Zodat iedereen 
mee kan doen en fatsoenlijke woonruimte 
kan vinden, zodat kinderen gelijke kansen 
hebben en we met elkaar de klimaatcrisis 
aanpakken. Daarnaast zal het nieuwe 
kabinet echt over de brug moeten komen 
met meer geld voor de gemeenten.
Dit zijn voor GroenLinks niet alleen de 
uitgangspunten voor de 
begrotingsbehandeling, maar óók voor de 
komende maanden, als we beslissen over 
o.a. de Woonvisie en het 
klimaatadaptatiebeleid. 
Grote uitdagingen vragen nu al om 
toekomstgerichte keuzes. Wij zijn er klaar 
voor. 

debilt.groenlinks.nl

Beter De Bilt 
Vorig jaar stond in het teken van corona. 
Onze gemeente moest op zoek naar een 
nieuw evenwicht. Het College kon het niet 
zelf oplossen en had extra geld nodig van 
De Haag. Dat maakt ons afhankelijk. We 
zitten graag zelf aan het stuur. Wij zijn te 
afhankelijk van derden. Rijk, provincie, 
allerlei samenwerkingen die ons een kant 
opduwen waar steeds meer inwoners 
vragen bij hebben. Die worden daar 
onvoldoende bij betrokken. Veel inwoners 
denken mee bij complexe vraagstukken: 
zoals woningbouw en de energietransitie. 
Nu wordt het tijd dat zij niet alleen 
meedenken, maar echt 
mogen meedoen.

beterdebilt.nl

D66 
We zijn trots op deze sluitende begroting 
waarbij lasten voor onze inwoners niet 
stijgen en we geen pijnlijke bezuinigingen 
doorvoeren. De afgelopen jaren was dat 
steeds wel het geval en dat geeft weinig 
ruimte aan politieke keuzes. Bij de 
bespreking van deze begroting zal D66 
zich vooral richten op de klimaatagenda, 
uitvoeren van gemaakte afspraken op het 
gebied van wonen en het sociale domein 
en de duurzame transitie van de landbouw 
met perspectief voor de boeren. Kortom, 
gericht op een duurzame toekomst.

debilt.d66.nl

Wat is de rol van de gemeenteraad?
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om � nanciële middelen 
beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de begroting vast 
te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit 
te geven aan de afgesproken activiteiten. 

Waarom is de begroting belangrijk?
Met de begroting wordt het beleid vastgesteld voor 2022 en de jaren 
daarna én bepaald hoeveel geld beschikbaar is voor de uitvoering. De 
gemeente krijgt een uitkering van het Rijk uit het gemeentefonds en 

daarnaast zorgen lokale belastingen voor extra inkomsten. Ook deze 
belastingverordeningen worden op 4 november vastgesteld.

Zoveel fracties, zoveel visies
De twaalf fracties in de gemeenteraad werken als 
volksvertegenwoordigers allemaal vanuit de visie en uitgangspunten 
van hun eigen partijprogramma waarop ze gekozen zijn. Deze 
diversiteit zorgt voor een brede evaluatie en beoordeling van de 
begroting.

Forza De Bilt 
Tijd voor verkiezingen, want deze begroting
laat zien dat er slecht naar de burger wordt 
geluisterd: windmolens en zonneparken 
tegen de wens van omwonenden en 
inwoners, net als hoogbouw bij 
Nobelkwartier en Leyensetuin, en de 
plannen om 670 woningen rond het 
station te bouwen houdt het college zelfs 
voor de raad geheim! De Schapenweide is 
verkwanseld door VVD, D66, GL en CDA 
aan industrie (midden in een woonwijk!) 
en ook in 2020 hebben we weer 1,65 
miljoen te veel uitgegeven aan Jeugdzorg. 
Het college viert feest maar de schulden 
gaan stijgen en de rekening komt na de 
verkiezingen. Tijd voor nieuwe politiek! 
Doet u mee? 
info@forzadebilt.nl
forzadebilt.nl

CDA
De begroting voor 2022 geeft voorzichtig 
lucht na jaren van bezuinigen. Het voeren 
van gedisciplineerd beleid en de vorig jaar 
ingezette wijze van realistisch taakstellen 
loont.
Het CDA is trots dat dit gevoerde beleid 
heeft kunnen zorgen dat lokale 
belastingen gemiddeld nauwelijks stijgen. 
Meevallers als tegoedbonnen voor 
mantelzorgers keren terug en er is een 
uitstekend corona crisis- en herstelplan.
Taken als veiligheid en verkeer blijven 
overeind. We blijven de sport- en 
cultuurverenigingen en vrijwilligers 
steunen, en houden aandacht voor een 
woningvoorraad die aansluit 
op behoefte en het versterken 
van de kleine kernen.
www.cdadebiltmaartensdijk.nl

PvdA
Wij willen werken aan:
Oplossen van de wooncrisis. We bouwen 
meer woningen voor lagere & 
middeninkomens (> 50%), starters en 
ouderen en we weren huisjesmelkers
Oplossen van de klimaatcrisis. We zetten 
sterk in op isoleren en zon op dak. Zonne- 
en windparken komen in lokale handen, of 
die van de gemeente; zo delen we de 
voordelen van energie met inwoners.
Een sterke & betrouwbare overheid. 
Samen met inwoners pakken we 
problemen en kansen op in plaats van het 
negeren van inwoners of het doordrukken 
van eigen plannen. Ook zorgen we voor 
een goed vangnet 
voor inwoners die 
dat nodig hebben
debilt.pvda.nl

SGP 
Te vaak heeft de SGP-fractie te maken met 
meldingen van stroperigheid en 
bureaucratie als het gaat om particuliere 
initiatieven. Wij zien dit graag anders. 
Vanuit andere gemeenten horen we dat er 
wordt meegedacht en gezamenlijk naar 
oplossingen wordt gezocht. Ook het 
‘capaciteitsprobleem’ is vaak oorzaak van 
stroperigheid. Alvorens allerlei leuke 
dingen te verzinnen bij wat fi nanciële 
ruimte, ziet de SGP-fractie graag dat onze 
gemeentelijke organisatie zo op orde is, 
dat vergunningen binnen de daarvoor 
gestelde termijn verstrekt kunnen worden. 
Meer empathie met hetgeen 
initiatiefnemers 
beweegt.

debilt.sgp.nl

Waar zijn de fracties trots op, wat willen ze anders en waar letten ze speciaal op?
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Dag van de Mantelzorg, 10 november
Een dag met een gouden randje!

Koffi  e, home-made taart & muziek voor 
mantelzorgers uit gemeente De Bilt
In het gezellige House of Toast ont-
vangen wij mantelzorgers graag op de 
Dag van de Mantelzorg. De dames van 
Toast zorgen voor heerlijk, vers gemaakt 
gebak en er is muziek van Paul & Andrea.

U bent van harte welkom op één van de momenten:
Tijdslot: 
10.30 – 11.15 
11.45 – 12.30

Locatie: House of Toast, Leijenseweg 38 in Bilthoven
Vooraf aanmelden verplicht! Bij aanmelding uw gekozen tijdslot doorgeven.

Aanmelden: mantelzorg@mensdebilt.nl

week 44   3 november 2021

De binnenafdelingen van 
onze kerstshow draaien al een 

week op volle toeren. We hebben 
al massa’s enthousiaste bezoekers 
mogen verwelkomen. Ook ú bent 

welkom aan de Dorresteinweg 
72b in Soest. Ook zondags open van 

12.00 tot 17.00 uur.Tel. 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

De herfst nodigt uit tot een wandeling mét camera. We krijgen de mooiste herfstfoto's toegezonden. Vaak zijn de natuurfoto's van de hand van Frans Poot of Eugène Jansen. 
Dit keer was Jaap van Eijk op Sandwijck waar hij de moeite nam om de mooiste plaatjes voor de krant te maken.

Ben je 4 tot 8 uur per week beschikbaar en wil jij BENG!
en haar bestuur als secretaris versterken?
Vraag meer informatie of meld je direct aan bij info@bengdebilt.nl 
t.a.v. Cor van den Berg

BENG! is een onafhankelijke lokale energie-
coöperatie van en voor inwoners, voor een 
energieneutraal De Bilt.

BENG! zoekt
een nieuwe secretaris

(vrijwilliger)

Denk en praat jij graag mee over de koers van de lokale energie 
coöperatie in Gemeente De Bilt? Houd je er niet van af te wachten, 
maar wil je zelf actie ondernemen? Dan past vrijwilligerswerk 
in ons bestuur bij jou! Omdat de huidige secretaris gaat stoppen 
zoekt BENG! per 1 januari 2022 een nieuwe secretaris. De huidige 
secretaris wil graag zorgen voor een warme overdracht, daarom is 
het mogelijk om al voor januari de werkzaamheden te starten. 

Perspectief 
De secretaris van BENG treft een administratieve organi-
satie aan waarin  de basis op orde is gebracht en waarin 
geïnvesteerd is in automatisering. De komende jaren moe-
ten die systemen verder ingevuld worden om de ambities 
van BENG te ondersteunen. 
BENG groeit en heeft de ambitie om haar impact te ver-
groten. De inrichting van de organisatie moet daarop nog 
worden aangepast. Zodat enerzijds de continuïteit op ver-
schillende dossiers geborgd wordt en anderzijds de pro-
fessionaliseringsslag die nodig is kan worden gerealiseerd.  

Rol Secretaris BENG!
-  Verantwoordelijk voor Secretariële ondersteuning 

van de hele organisatie (coöperatie en BV’s 
en ook de omgeving); bestuursvergaderingen, 
afstemmingsoverleggen, agendering, ALV’s, etc.; voor 
de verslaglegging is uitvoerende capaciteit beschikbaar

-  Verantwoordelijk voor de Informatievoorziening 
van de hele organisatie (gebruik en uitbouw 
informatiesysteem Econobis, gebruik en uitbouw 
documentmanagementsysteem,  AVG, huishoudelijk 
reglement, procedures

-  Verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling van 
de hele organisatie (coöperatie, BV’s, samenwerking 
tussen entiteiten en samenwerking met externe 
partijen als Biltstroom, Zonneveldontwikkelaars); TVB, 
ARCI overzichten

Wie zoeken wij?
-	 	Iemand	met	affiniteit	met	de	ambities	van	BENG!
-	 	Iemand	met	affiniteit	met	organisatievraagstukken	en	

daar energie van krijgt
-  Iemand die de omgeving van de organisatie in de 

gaten houdt en vanuit die kennis mee stuurt
-  Een Integer en nauwgezet persoon, die van 

doorpakken weet
-  Iemand met bestuurlijke ervaring die kan 

samenwerken in een klein collegiaal bestuur

Wat willen we als organisatie?
-	 	Profijt	krijgen	van	de	informatiesystemen	die	

neergezet zijn en deze verder uitbouwen
-  De organisatie verder professionaliseren en zorg 

dragen voor continuïteit
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Kerstboompje kopen 
voor het Goede Doel

door Walter Eijndhoven

Vanaf maandag 1 november is er weer gelegenheid een kerstboompje te bestellen bij de dames 
van de Lions Club Bilthoven 2000. Met de actie steunt de Lionsclub twee goede doelen: 

de Voedselbank in De Bilt en de Prinses Maxima Manege in Den Dolder. 

‘Wij hopen dit jaar weer zo’n 400 
boompjes te verkopen’, vertelt 
Marian Graftdijk, één van de ini-
tiatiefnemers van de actie. ‘We-
gens corona ging de actie vorig 
jaar helaas niet door, maar vanaf 
1 november kunnen wij weer van 
start’. ‘Vrijdag 3 december komen 
de bomen bij ons binnen en, met 
hulp van leerlingen van de Aeres 
VMBO in Maartensdijk, tuigen 
onze leden de boompjes weer op’, 
vult Gabriëlle Dijkman aan. Cliën-
ten van Abrona zorgen weer voor 
de sterren in de boom’.

Antiek
Ooit begon de actie met slechts 
vijftig onversierde boompjes bij 
de vroegere antiquair in Bilthoven. 
Inmiddels is dit uitgegroeid tot ge-
middeld 400 versierde boompjes. 
Een flink aantal en fijn voor de 
goede doelen. ‘Voorheen brach-
ten wij een klein deel van de bo-
men rond met een geleende auto’, 
vertelt Marian Graftdijk. ‘Dit jaar 
komt de auto van de Prinses Maxi-
ma Manege. Gelukkig worden de 
meeste bomen opgehaald. Mensen 
kunnen hun bestelling ophalen 

achter WVT in Bilthoven, bij het 
clubhuis van de tennisbaan. Als 
dit echt niet lukt, brengen wij het 
boompje bij de klant thuis’.

Pippa
Eén van de goede doelen van de 
Kerstbomenactie is Pippa, het 
adoptiepaard van de Lionsclub 
Bilthoven bij de Prinses Maxi-
ma Manege. Merrie Pippa is een 
zwarte tinker, geboren op 1 januari 
2013 en staat sinds 6 juni 2019 op 
de manege. De manege koopt paar-
den speciaal aan op basis van hun 
betrouwbaarheid. Het erkende hip-
pisch therapeutisch centrum biedt 
paardrijlessen aan voor mensen 
met en zonder beperking. De spe-
cifieke bestemming van de Voed-
selbank is ons nog niet bekend’.
Boompjes kunnen vanaf maandag 
1 november worden besteld. Een 
boompje is 90 centimeter hoog, in-
clusief pot en is versierd met hand-
gemaakte sterren, linten en licht-
jes. Op vrijdag 10 december van 
15.00 tot 18.00 uur en zaterdag 11 
december van 10.00 tot 15.00 uur 
kunnen zij worden opgehaald. Be-
stellen kan per e-mail lionskerst-
bomen@gmail.com of telefonisch: 
06 19496318.

De dames van de Lionsclub sponso-
ren merrie Pippa.

Joris Linssen in Het Lichtruim
Nederlandse volksmuziek uit alle provincies overgoten met een Mexicaans sausje, dat was 
wat Joris Linssen en zijn band Caramba afgelopen vrijdagavond een enthousiast publiek 

voorschotelde: de grote zaal van Het Lichtruim was tot de laatste stoel uitverkocht.

Na een instrumentale inleiding 
door de band kwam Linssen luid 
roepend door een megafoon aan de 
achterzijde van het podium de zaal 
binnen, waarna hij zich gemoede-
lijk neervlijde in een leunstoel en 
vertelde over het verdriet dat co-
rona hem en zijn band had doen 
overkomen: anderhalf jaar niet 
mogen optreden, geen muziek mo-

gen maken… voor een rasmusicus 
als Linssen een kwelling.

Hij gebruikte de tijd om de Ne-
derlandse streekmuziek te bestu-
deren en de prachtige nummers te 
voorzien van een Mexicaans jasje, 
want in het temperamentvolle La-
tijns-Amerika ligt zijn hart: aan de 
warmte, de menselijkheid en de 

muziek heeft hij zijn hart verpand, 
en de gedwongen scheiding met 
zijn geliefde continent raakt hem 
diep, wat deze talentvolle entertai-
ner overigens niet verhinderde een 
sprankelende show neer te zetten 
waar het publiek volop van genoot.
                (Peter Schlamilch)

Joris Linssen in een uitverkocht Lichtruim.

MuurKunst in Utrecht
Joost van Waert liep en fietste meer dan duizend kilometer 
door Utrecht. Hij keek goed om zich heen en maakte foto’s van 
alle mooie dingen die hij daarbij ontdekte. Dat waren de grote 
muuurschilderingen, waarvan er de laatste jaren steeds meer in 
het straatbeeld verschijnen, maar ook gevelstenen, lantaarncon-
soles, gedichten, tegeltableaus, wandreliëfs en andere mooie din-
gen waar zijn oog op viel, zowel kunst met een grote K als met 
een kleine.

In anderhalf jaar tijd fotografeerde hij meer dan achthonderd kunst-
werken, waarvan de mooiste zijn opgenomen in een dik fotoboek. 
‘Het is het leukste als je iets bij toeval vindt, bijvoorbeeld door eens 
een andere route te nemen dan je gewend bent. En natuurlijk door 
steeds goed om je heen te kijken. Het was vaak een heel speurwerk 
om er achter te komen wie de maker van een bepaald kunstwerk 
was. Het hing dan wel in de openbare ruimte, maar meestal stond er 
geen naam onder. Er zit ontzettend veel werk in dit boek, maar het 
was leuk werk’, vertelt de gepensioneerde grafisch vormgever (67), 
die ook nog een flink aantal Utrecht-boeken doorspitte, op zoek naar 
verborgen pareltjes. ‘Van het een kwam het ander. Als ik had uitge-
plozen door wie een bepaald kunstwerk was gemaakt, bleek vaak 
dat die kunstenaar ook nog vier of vijf andere werken in de stad had 
hangen. Dan moest ik daar ook weer naar toe.’

Hij kamde niet alleen de oude binnenstad uit, maar ook alle buiten-
wijken. Van Overvecht tot Lunetten en van De Uithof tot Leidsche 
Rijn. Wat ooit als aardigheidje begon met wat foto’s in zijn eigen 
wijk, liep dus flink uit de hand. En het maken van de foto’s gebeurde 
meestal niet op de meest efficiënte manier. Voor sommige foto’s is 
Van Waert wel vier of vijf keer naar dezelfde straat gegaan. De ene 
keer was het licht niet goed, de andere keer stond er een vracht-
wagen voor. Maar als fietsen je hobby is, is dat geen bezwaar. Al 
doende kwam hij op plaatsen waar hij nog nooit geweest was en 
leerde zo ook zijn stad beter kennen. ‘Utrecht bestaat uit een hele-
boel gezellige kleine dorpjes, waar de mensen trots op zijn en waar 
ze elkaar kennen.’

Het omvangrijke kijkboek vormt één lange route door Utrecht, die 
je te voet, per fiets of in de leunstoel kunt afleggen. Registers van 
straatnamen, kunstwerken en artiesten maken dat je alles makkelijk 
kunt vinden. Het boek is verkrijgbaar bij The Read Shop aan de Hes-
senweg 133 en bij de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan. 

Joost van Waert bij het kunstwerk ‘Wittevrouwenklooster’ van Oase 
& Shave in de Utrechtse Wittevrouwenstraat. (foto: Keetje van den 
Heuvel)

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren ter be-
schikking gesteld. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt 
u een mail naar info@vierklank.nl met in het onderwerp Muur-
kunst. De exemplaren worden onder de geïnteresseerden verloot. 
Iedereen krijgt bericht.

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

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

Uw lokale drukwerkspecialist 
• printservice
• ontwerp en dtp
• reclamedrukwerk
• presentatiematerialen
• buitenreclame
• website

advertentie
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GEMEENTENIEUWS
week 44 ¾  3 november 2021

De bladcampagne start medio november

Het is weer herfst…dus de straten liggen 
weer vol met bladeren van de bomen en 
struiken. Op maandag 15 november start 
daarom de jaarlijkse ‘bladcampagne’ weer. 
De bladruimers werken met hun bladblazers 
en bladzuigers, wanneer de weersomstan-
digheden het toelaten, door tot 23 december 
2021. 

Wanneer?
Op www.debilt.nl/bladcampagne vindt u een 
gedetailleerde kaart waarop u kunt zien in 
welke week uw straat aan de beurt is. Zo 
weet u vooraf wanneer u eventueel uw auto 
elders of op eigen terrein moet parkeren en 
kunt u uw bladafval op tijd langs de weg in 
de berm deponeren. Dat mag vanaf een 
week van tevoren. Bij vroege bladval kan het 
voorkomen dat bladruimers al eerder blad 
blazen in uw straat. De planning op onze 
website kunt u uiteindelijk aanhouden. Hier-
op staat aangegeven wanneer de ruimers 
definitief het blad in uw straat opruimen.

Waar op letten?
In Bilthoven noord is het van belang om het 
blad naast de goot van de weg te leggen. Dat 
maakt het ruimen gemakkelijker. Let er op 
dat de bladhopen geen takken, hekjes van 
gaas en andere verontreinigingen bevatten 
en dat u de bladhoop niet tegen een boom of 
uw erfafscheiding aan maakt. Zo voorkomt u, 
dat de boom of uw eigendom beschadigd 
raakt bij het ruimen. De gemeente vraagt u 
ook om overhangend groen uit uw tuin tijdig 
te snoeien en uw auto in de week, dat de 
bladzuigers bij u in de straat komen, tijdelijk 
op een andere plek te parkeren. Zo kunnen 
wij goed ruimen en raakt uw auto niet on-
nodig besmeurd. Eerst komt een vrachtwa-
gen langs om de bladhopen op te halen. 
Daarna volgen de bladzuigwagens. 
De bladcampagne komt één keer langs. 
Daarna kunt u dus geen blad meer 
langs de straat deponeren en moet u 
het zelf afvoeren. De gemeente plaatst 
geen bladkorven.

Week 46
1.  Wijk Brandenburg: doorgaande wegen  1e Brandenburgerweg/ Melkweg/ Planeten-

baan, wijk Beatrixlaan  
2. Omleidingsroute De Leyen, Centrum 2 en Julianalaan, wijk Oranje Nassaulaan
3.  De Bilt, gebied tussen Groenekanseweg/ Soestdijkseweg zuid/ Dorpsstraat en Hessen-

weg. Doorgaande weg Hessenweg, Looijdijk en Soestdijkseweg zuid

Week 47
1.  Wijk Tuindorp (gebied Tweelingen/ Oude Brandenburgerweg/ Reigerlaan/ Anne Frank-

laan). 2e Brandenburgerweg, Hertenlaan, wijk Fabiuspark en gemeentehuis, Weltevre-
den

2. Centrum 2, wijk Overbosch
3. Hollandsche Rading/ Maartensdijk

Week 48
1.  Wijk Jagtplan, Spoorlaan, Leyenseweg, Soestdijkseweg zuidzijde helemaal, Anthonie 

van Leeuwenhoeklaan, Groenekanseweg t/m rotonde Biltse Rading
2. Wijk De Leyen 
3. Maartensdijk 

Week 49
1. Wijk De Bilt Groenekanseweg/ Biltse Rading/ Hessenweg/ Blauwkapelseweg
2. De Leyen
3. Maartensdijk en Vuurseweg/ Prof. Bronkhorstlaan

Week 50
1.  Wijk ten zuiden van de Blauwkapelseweg/ Dorpsstraat De Bilt (Kloosterpark en Veld-

zichtlaan/ Steinenburgerlaan)/ gebied Bilthoven noord ten westen van Gezichtslaan/ 
Soestdijkseweg noord

2. Bilthoven noord (gebied tussen Bilderdijklaan, Soestdijkseweg noordzijde, Lassuslaan)
3.  Groenekan, doorgaande weg (Groenekanseweg en Kon. Wilhelminaweg t/m einde 

grens), Westbroek  

Week 51
1. Gebied Bilthoven noord ten westen van Gezichtslaan/ Soestdijkseweg noordzijde
2.  Bilthoven noord (gebied tussen Bachlaan/ Lassuslaan/ Soestdijkseweg noordzijde.  

Doorgaande weg Soestdijkseweg noord/ Gezichtslaan 

Route

Samenzang en muziek 

Op 5 november bespeelt Martin Mans het orgel en 
Carina Bossenbroek de panfluit in de Nederlands 
Gereformeerde kerk in Westbroek. Er is een pro-
gramma samengesteld met bekende klassiekers, 
improvisaties en samenzang. Aanvang 20.00 uur, 
toegang gratis (deurcollecte). Info www.ngkwest-
broek.nl of tel. 06 12323995.

Bingo bij WVT

Vrijdag 5 november is er van 19.30 tot 21.30 
uur Bingo bij WVT, Talinglaan 10 Bilthoven. Er 
worden vijf rondes gespeeld en er zijn prijsjes te 
winnen. Kosten deelname €4,-. 
 

Wandelen naar Bussum 

Voor liefhebbers organiseert Tjerk Oosterhuis in 
samenwerking met Mens De Bilt op vrijdag 5 
november een wandeling naar Bussum-Zuid via 
Kerkelanden. De start van de plm. 15 km-lange 
route is om 9.30 uur vanaf station Hollandsche 
Rading. Neem zelf wat eten en drinken mee, 
terugreis per trein. Vooraf aanmelden bij Mens De 
Bilt, tel: 0346 214161 of via servicecentrummaar-
tensdijk@mensdebilt.nl

Ontmoetingsdienst

Vrijdag 5 november is er een ontmoetingsdienst in 
de zaal naast de ontmoetingsruimte van Dijckstate 
in Maartensdijk met kerkelijk werker Jan Groot-
endorst als voorganger. In de ontmoetingsdiensten 
staat de ontmoeting centraal: de ontmoeting met 
God en met elkaar. Na afloop is er nog gelegen-
heid om met elkaar koffie te drinken. De dienst 
begint om 19.30 uur en is voor iedereen - jong 
en oud - toegankelijk. Voor vervoers- en andere 
vragen kan contact worden opgenomen met Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.

Natuurwerkdag

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november is de Natuur-
werkdag. Tijdens deze dagen kunnen volwassenen 
en kinderen in het hele land aan de slag met het 
beschermen en behouden van de natuur en het 
landschap. Landschap Erfgoed Utrecht helpt bij de 
organisatie van de meer dan 450 natuuractiviteiten 
in de provincie Utrecht. In De Bilt kun je bijvoor-
beeld aan de slag met ongewenste boompjes en 
struiken verwijderen op Landgoed Eyckenstein. 
Aanmelden voor deze klus of een andere in jouw 
omgeving gaat via www.natuurwerkdag.nl.

Lunchlezing in Bibliotheek

In een serie maandelijkse lunchlezingen komen 
inspirerende sprekers van lokale organisaties en 
bedrijven aan het woord. Zij  spreken over wat de 
drijfveer is in hun werk. 5 november spreekt Niek 
Visscher, directeur van Onvergetelijk Leven over 
omzien naar elkaar en de kracht van verbinden. 
Aanvang 12.30 uur. Meer informatie en aanmel-
den: www.ideacultuur.nl/agenda
De Tornado’s
De Tornado’s treden op in De Dorpskerk, Dorps-
straat 70 in De Bilt op zondag 7 november onder 
leiding van Rina Kruis. Aanvang is 15.30 uur, 
entree gratis.

Wandelexcursie

Utrechts Landschap organiseert op zondag 7 
november  een wandelexcursie over Landgoed 
Houdringe. Start om 14.00 uur vanuit Paviljoen 
Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6 in De 
Bilt. De wandeling duurt anderhalf tot twee uur. 
Vooraf aanmelden kan op de website van het 
Utrechts Landschap bij ‘activiteiten’. Deelname 
is gratis. Deze wandeling is ongeschikt voor rol-
lators e.d.

Koffieconcert

Op zondag 7 november is er in Huize Gaudeamus 
(Gerard Doulaan 21 in Bilthoven) om 12.00 
uur een koffieconcert; dit keer verzorgd door de 
Roemeense violiste Maria Gilicel, die zal worden 
begeleid door de Turks-Amerikaanse pianist Tolga 
Atalay Ün. Hun programma bevat muziek van 
Ludwig van Beethoven en van Clara en Robert 
Schumann. Aanmelden kan via concerten.hui-
zegaudeamus@gmail.com. 

Country middag

Zondag 7 november treedt de countryband Savan-
nah op bij het Ajo Dansa Senang in het HF Wit-
tecentrum in De Bilt. Aanvang 13.15 uur.
 

Alzheimer Café de Bilt is weer gestart

Het Alzheimer Café De Bilt gaat op 9 november 
om 19.30 uur weer van start in het METS Center, 
Rembrandtlaan 1C te Bilthoven met gastspreker 
Anne Aurore den Hertog (GZ psycholoog bij 
Altrecht) ‘Dementie en depressie’. De toegang 
is gratis. Inlichtingen (en aanmelden ) kan door 
het sturen van een e-mail naar Alida Melkert, 
a.melkert-oosting@alzheimervrijwilligers.nl of te 
bellen 030 6562977

Spinnen

KinderNatuurActiviteiten neemt woensdag 10 
november het spinnenleven onder de loep. ‘Wat 
drijft de spin’? Hij eet pap als ontbijt, lunch en 
avondeten en zit het grootste deel van de dag 
doodstil. Is dat Saai? Aanvang 14.30 uur in Pavil-
joen Beerschoten (Holle Bilt 6 in De Bilt) voor de 
leeftijdsgroep 6 t/m 10 jaar. Aanmelden kan per 
email tot en met zaterdag 6 november via  kinder-
natuuractiviteiten@gmail.com

Lezing PCOB

Dinsdag 9 novem-
ber houdt dhr. J. Sus-
senbach uit Houten 
om 14.30 uur voor de 
PCOB een boeiende 
presentatie over ‘Gods 
grootheid in de ster-
renwereld’ in het Wijk-
gebouw nabij de Zui-
derkapel, Boslaan 1 te 
Bilthoven. De toegang 
is gratis. Er is ruime 
parkeergelegenheid op 
het terrein in de direc-
te omgeving van het 
kerkgebouw. 

Close harmony koor 

K'zz Voice uit Biltho-
ven heeft plek voor 
nieuwe leden. Het koor 
zingt close harmony 
jazz en soul en repe-
teert elke donderdag-
avond in Bilthoven. Er 
is plaats voor nieuwe 
leden, in alle stemgroe-
pen. Ervaring met zin-
gen in een koor is geen 
must, enthousiasme is 
het belangrijkste. Ben 
je ongeveer tussen de 
30 en 55 jaar en lijkt 
het je leuk om in een 
gezellig koor te zin-
gen? Neem dan contact 
op voor een proefrepe-
titie. Kijk voor meer 
info op website: kzz-
voice.jimdofree.com; 
contact kan ook via 06 
10128621.
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Bilts wondermiddel leidt tot dood
In deze tijd van Covid en vaccins zijn vele ogen gericht op De Bilt, omdat het RIVM 

daar gevestigd is. Een paar eeuwen eerder bracht men het dorp ook in verband met de 
volksgezondheid: het was de oorsprong van de Biltse Drank tegen Hondsdolheid. Als je naar 
de verkoop kijkt, was dat drankje een groot succes, maar iedereen die het innam, ging dood. 

Hondsdolheid of rabiës is een vi-
rusinfectie, die men ook wel ‘wa-
tervrees’ noemde. Als het virus 
de hersenen heeft bereikt en de 
patiënt symptomen van de ziekte 
gaat vertonen, is de afloop vrijwel 
altijd dodelijk. Dat gebeurt echter 
meestal pas een paar weken nadat 
het slachtoffer gebeten is. 

Bilts
De Biltse drank tegen hondsdol-
heid dook voor het eerst op in het 
begin van de achttiende eeuw en 
daarna raakte hij bekend in het 
hele land. Op 28 februari 1771, 
zo schreef Jacob Bicker Raye in 
zijn dagboek: ‘is de portier van ’t 
gasthuys, die van een dolle hond 
gebeeten was, dat hij egter niet 
estimeerde, schoon hem andere 
mensen rieden daarvoor die re-
medie van de Bildt te gebruyken, 
als een disparaat dol mens gestor-
ven’. 
Hondsdolheid was een reëel ri-
sico door de talloze loslopende 
honden. In zijn dagboek noemde 
Bicker Raye diverse andere ge-
vallen van mensen die door dolle 
honden gebeten waren. In 1751 
werd een kind dat veel pijn had 
en ongeneselijk verklaard was, 
met toestemming van het stadsbe-
stuur ‘gesmoort’. Men probeerde 
besmetting te voorkomen door 
het beddengoed en een deel van 
de huisraad te verbranden. Het 
stadsbestuur was zo vooruitstre-
vend dat men de waarde daarvan 
vergoedde. 
In 1797 voerde Amsterdam een 
hondenbelasting in om het aantal 
loslopende honden in te perken. 
Zo probeerde men ook de honds-
dolheid tegen te gaan. Daarbij 
vermeldde men ook dat de stede-
lijke apotheek overbelast raakte 
doordat iedereen de drank uit De 
Bilt wilde hebben. 

Biltse uitvinding
Er waren meer dergelijke mid-
delen in omloop, maar de Biltse 
drank was overal bekend. In een 
receptenboek van 1723 staat al 
hoe men deze onfeilbare drank 
moest maken. Hij was samenge-
steld uit fleriaan (valeriaan), ma-
gistrantie of wegenkruis, wijntruf, 
salie, abrodium of abru, eysop 
(hysop), betonica, cardic en blad 
van wypedoorn. Van ieder on-
derdeel voegde men een handvol 
toe aan een mengsel van azijn en 
‘schoon water’. De patiënt moest 

van het aftreksel negen dagen 
lang iedere ochtend op de nuchte-
re maag een wijnglas vol drinken. 
Als er wonden waren, moest men 
ze openkrabben met spanen van 
eikenhout tot er bloed uitkwam; 
daarna waste men ze met het 
drankje. De drank was een groot 
commercieel succes, voorname-
lijk doordat veel mensen door 
honden werden gebeten.

Wie was de uitvinder van de lan-
delijk bekende Biltse drank? De 
bedenker was waarschijnlijk Jan 
de Waal, die in de Dorpsstraat 
woonde. Hij was geen dokter of 
chirurgijn, maar herbergier, ge-
rechtsbode en landbouwer. Jan 
had 21 kinderen en meerdere 
kleinkinderen, van wie er ver-
scheidene na zijn dood in 1752 als 
bijbaantje de drank bleven produ-
ceren en verkopen. In advertenties 
in de Utrechtse Courant van 1788 
en 1789 staat dat men het mengsel 
ook kon kopen bij een voormalige 
knecht van zoon Bart de Waal en 
bij de wagenmaker Jan Bos, die 
de handel van Cornelis de Waal 
had overgenomen. 

Twijfel
Over het middel kon men lezen 
dat het door kundige doctoren on-
derzocht was. ‘De geneezing noch 
herstelling heeft noyt gemist,’ 
schrijft het receptenboek in een 
merkwaardige dubbele ontken-
ning. Als we echter naar de resul-
taten van de behandeling kijken, 
dan blijkt in vrijwel alle geval-
len dat de patiënt kort daarna is 
overleden. In 1762 schreven de 
Utrechtse doctoren aan de vroed-
schap dat een paar Utrechters aan 

hondsdolheid waren gestorven on-
danks het gebruik van ’de berugte 
Biltsche drank’. 
In De Bilt zelf bijvoorbeeld werd 
Hendrik van Woudenberg in de-
cember 1801 door een dolle hond 
gebeten. Hij haalde het Biltse 
drankje bij de eerder genoemde 
Jan Bos, maar hij kreeg steeds ern-
stiger verschijnselen van de ziekte. 
Op kerstdag 1801 overleed hij.
De twijfel over de werkzaamheid 
nam toe. In Reisontmoetingen 
van Joachim Polsbroekerwoud 
(1840) van de hand van B. Ge-
win werd de hoofdpersoon Pols 
gebeten door een grote hond en 
vroeg hij om de Biltse drank. ‘Het 
viel evenwel den vrienden zeer 
moeijelijk om aan dezen wensen 
van Pols te voldoen, daar de ge-
vraagde drank tot die soort van 
geheime geneesmiddelen behoort, 
wier uitwerking, volgens de ver-
klaring der erfelijke eigenaars, al-
lerheilzaamst is, maar die zeker, 
indien men, aan de inspraak der 
algemeene menschlievendheid 
gehoor gevend, ze algemeen be-
kend maakte, die heilzame kracht 
zouden verliezen.’ De suggestie 
was dat de drank niet werkte en 
daarom met geheimzinnigheid 
omgeven was.

Minister
Minister Thorbecke van Binnen-
landse Zaken stuurde dan ook in 
1853 een bericht aan de Com-
missarissen des Konings waarin 
stond: ‘Nog moet ik ter Uwer 
kennis brengen, dat, volgens het 
oordeel van erkende deskundi-
gen, de zoogenaamde Biltsche 
drank als specifiek middel tegen 
dollehondsbeet geen vertrouwen 
verdient.’ De commissarissen ga-
ven het bericht trouw door aan de 
gemeentebesturen. Daardoor ver-
loor de drank veel van zijn popu-
lariteit en na 1850 hoort men er 
niet veel meer van.
In 1885 ontwikkelden Louis Pas-
teur en Émile Roux het eerste vac-
cin tegen rabiës. Het was effectief 
maar het moest voor de besmet-
ting of kort daarna worden toege-
diend. Inmiddels was de drank in 
populariteit voorbijgestreefd door 
een ander middel tegen hondsdol-
heid of ‘watervrees’: men lokte de 
patiënt op een boot en gooide hem 
of haar onverhoeds in zee. Na 
1850 was dit een middel dat men 
nog geregeld langs de Hollandse 
kust toepaste. 
Dit verhaal en meer dan twaalf-
honderd andere kunt u vinden op 
de website van het Online Muse-
um De Bilt.     (Dick Berents)

Literatuur:
• P.H. Damsté, Remedie tegen 
dollehondsbeet, een Biltse speci-
aliteit, in: Maandblad van ‘Oud-
Utrecht’ 1945 p. 82-84, 91-93 en 
101-103.
• K. Floor, Biltse drank tegen 
hondsdolheid, in: Argos, maart 
2016.

Een dolle hond in Londen, door T.L. Busby 1826.

Epidemie van rabiës in 1886.

Pasteur geeft een inenting tegen 
hondsdolheid.

Martijn Koning 
inmiddels in België
Onderweg naar moeder

door Henk van de Bunt

Op dinsdag 21 september - Wereld Alzheimer Dag - begon Martijn 
Koning (51) aan een wandeling van ongeveer 2000 km vanuit zijn 
woonplaats Le Ségur (Tarn) in Zuid-Frankrijk naar Nederland. 
Hij hoopt begin november aan te komen in Bilthoven voor de 91e 
verjaardag van zijn moeder. 

Sinds 2015 woont Martijn en zijn vrouw in Frankrijk en door de co-
rona beperkingen was het niet mogelijk om de afgelopen twee jaar 
naar Nederland te reizen. Martijn: ‘Ik zie er naar uit om mijn moeder 
weer te ontmoeten en bij haar te zijn. Ik ga in zeven weken lopend 
naar haar toe en ik heb besloten om mijn bijdrage te leveren in de 
strijd tegen de ziekte Alzheimer. 

Koning hoopt rond 9 november aan te komen in Bilthoven voor de 
91e verjaardag van zijn moeder woonachtig in woonzorgcentrum 
d’Amandelboom. Martijn: ‘Tot nu toe heb ik elke dag ongeveer een 
afstand gewandeld van een marathon. Inmiddels heb ik ruim 40 dagen 
gewandeld en ben ik België binnen gewandeld. Nog ruim 300 km 
te gaan. Ik wil ik geld inzamelen voor onderzoek naar deze ziekte. 
Mijn doel is om € 10.000 op te halen. Inmiddels is dat doel bijna 
gehaald. Vrijwel al giften komen binnen op Martijn: ‘Het mooie is 
dat ik onderweg ook veel giften krijg van mensen die ik ontmoet en 
die hun eigen verhaal hebben over de ziekte Alzheimer. Ook krijg ik 
gratis overnachtingen aangeboden. Ik ben erg onder de indruk hoe 
mensen meeleven en op die manier met mij mee lopen. Met gemid-
deld 42 kilometer per dag loop ik via de lange-afstand-wandelpaden 
door Frankrijk en België richting ’s-Hertogenbosch en vandaaruit 
door naar Bilthoven. Daar hoop ik voor 9 november aan te komen’. 
Op Facebook en Instagram @alzheimermarathonwalk plaatst hij da-
gelijkse updates van de avonturen onderweg. 

Martijn Koning inmiddels in België.
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Het Emmaplein in Bilthoven 
door Henk van de Bunt

Bilthoven-Centrum is bijna klaar voor de toekomst. De officiële opening van het nieuwe 
centrum wordt binnen korte tijd verwacht. Tot dan wordt de laatste hand gelegd aan de 

volledige herinrichting van Vinkenplein en Vinkenlaan. Ook de Julianalaan en 
het Emmaplein zijn de laatste jaren op de schop gegaan. 

Waar deed Bilthoven boodschappen, 
ver voordat de Kwinkelier werd ge-
opend en de groenteboer en de sla-
ger nog waren gevestigd naast de 
kruidenier? Gerrit Bloothooft zocht 
de weg terug  en werkte aan een 
rondleiding over de geschiedenis 
van de bedrijven, winkels en hotel-
restaurants aan het Emmaplein, dat 
zich na de oorlogsjaren in de vorige 
eeuw met de Vinkenlaan ontwik-
kelde tot een middenstandskwartier.

Schapen
In het midden van de 19e eeuw liep 
de Prinsenlaan langs de Zwarte Heu-
vels en Bildtsche duinen van De Bilt 
naar Lage Vuursche en Soestdijk. Al 
eeuwen graasden er schapen. Die 
rust werd verstoord door de bouw 
van een spoorlijn van Utrecht naar 
Zwolle, waarbij landeigenaar jhr. 
van den Bosch een halte Station De 
Bildt bedong. De eerste trein stopte 
er 20 augustus 1863. 

Begrip
Op dit kruispunt van weg en spoor 
werd al direct in 1864 door Cornelis 
van Vulpen een etablissement Den-
nenhoeve gebouwd, met gelagka-
mer en overnachtingsmogelijkheid. 
Toen vanaf 1900 de villabouw rond 
het station langs de Soestdijksche 
Straatweg, zoals de Prinsenlaan ging 
heten, en in Park Vogelzang begon 
werd de locatie commercieel steeds 
aantrekkelijker. Dennenhoeve 
werd na 1911 gepacht door Willem 

Luchtfoto van het Emmaplein, in de jaren zeventig. Aan de westzijde 
v.l.n.r. café De Bonte Koe, Dijkman en Niehof, op het binnenterrein 
de fietsenwinkel en werkplaats van Van Weelden, met garageboxen 
en autoherstelwerkplaats van De Witte, Bontwinkel Gasparjan, en 
uitgaanscentrum De Schouw met er achter de kegelbaan. (Bron: foto in 
bezit van Cees van Weelden)

De huidige oostkant van het Emmaplein als het decor van de aanleg van de tunnelpartij.

Wim Sonneveld zong er (al) over: ‘Dit dorp, Ik weet nog hoe het was……. Dat 
dorp van toen, het is voorbij………….Dit is al wat er (over) bleef voor mij’.

Delen zoals Sint Maarten
De optocht met Sint Maarten (11 november) is in Maartensdijk een traditie van tientallen 

jaren. Helaas gooide Corona vorig jaar roet in het eten en ook dit jaar zijn de 
omstandigheden te onzeker om een optocht te organiseren. 

Maar natuurlijk kan in Maartens-
dijk het feest van Sint Maarten niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Daar-
om heeft de Sint Maartensparochie 
een feestelijk en veilig alternatief 
bedacht om Sint Maarten te vieren 
en tegelijkertijd de Voedselbank te 
steunen; op donderdag 11 novem-
ber tussen 19.00 en 20.00 uur kun-
nen de kinderen in Maartensdijk 
met hun lampionnetje langs de 
deuren om een liedje te zingen en 
een versnapering op te halen. 

Kaarsje
Wie hieraan mee wil werken kan 
dat later zien door een kaars of 
en lichtje (veilig) voor het raam 
te plaatsen. Dan weten de kinde-
ren dat ze bij dit huis aan mogen 
bellen. Bij de feestelijk versierde 
Sint Maartenskerk aan de Nachte-
gaallaan kunnen kinderen tussen 
19.00 en 20.00 uur een boekje 
over Sint Maarten, chocolademelk 
en een speculaaskoek ophalen. 

Delen
Omdat het feest van Sint Maarten 
gaat over delen met anderen - Sint 
Maarten deelde immers zijn mantel 
- zou het heel mooi zijn wanneer alle 
kinderen ook iets meenemen voor 
een ander. Bij de Sint Maartenskerk 
kunnen de kinderen daarom die 
avond iets inleveren voor De Voed-
selbank; bijvoorbeeld een blik soep, 
een rookworst of een pot appelmoes. 
Zo wordt het feest van Sint Maarten 
echt een feest van samen delen. 

Brands die zijn naam aan het ho-
tel verbond: Hotel Brands – en dat 
werd een begrip. 
Ook vestigden ondernemers met 
bedrijfjes en winkels zich langs 
de Soestdijksche Straatweg en de 
Spoorlaan. In 1916 kreeg hotel 
Brands concurrentie van melk-
lokaal De Bonte Koe op de hoek 
met de Spoorlaan, dat al snel een 
caférestaurant en ook hotel werd. 
Ernaast kwam in dezelfde stijl een 
fraai pand voor een installatiebe-
drijf en later een winkel in huis-
houdelijke artikelen. 

Dobbelaar
In 1912 werd begonnen met de 
bouw van winkels aan de oostzijde 
van de Soestdijkseweg voor krui-
deniers, kantoorboekhandel, ga-
ragebedrijf, bakker, slager, welke 
in 1919 al gecompleteerd werden. 
Winkels, uitgaansgelegenheden en 
hulppostkantoor maakten de stati-
onsomgeving tot het sociale hart 
van het dorp dat vanaf 1917 Bilt-
hoven ging heten. Men vergaderde 
er in zalen, vierde feesten, hield 

tentoonstellingen, begon er fiets-
tochten en startte er cross-coun-
tries van de Utrechtsche Jachtver-
eeniging. Dit centrum werd vanaf 
1933 het Emmaplein genoemd. Zo 
bleef het tientallen jaren, waarbij 
de ondernemers elkaar afwissel-
den of doorschoven naar betere lo-
caties. De Bonte Koe behield haar 
naam maar Hotel v/h Brands (met 
kegelbaan sinds 1929) werd na de 
oorlog De Schouw en uiteindelijk 
restaurant Het Wijn en Spijshuis, 
met daarnaast De Dobbelaar als 
uitgaansgelegenheid voor jonge-
ren. Het gevaar van de kruising 
van weg en spoor leidde tot de be-
slissing een voetgangers/fietstun-
nel te bouwen en de auto’s via een 
eigen tunnel om het station heen te 
leiden. Dat had tot gevolg dat alle 
oude gebouwen en het groen ten 
westen van het Emmaplein moes-
ten verdwijnen. Daarmee verloor 
Bilthoven een belangrijk deel van 
haar oorspronkelijke centrum, een 
hart dat hopelijk op het Vinken-
plein opnieuw tot leven zal komen. 

Nog even geen lampionnenoptocht met Sint Maarten. [foto Marijke Drieenhuizen 2017]

Er valt heel veel blad van de bomen
aan de winter valt niet te ontkomen
toen de klok werd verzet
lag je iets langer op bed
kon dus ook een uur langer dromen

Guus Geebel Limerick
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Voedselcafé praat over 
voedseleducatie jeugd

Op 8 november organiseert Biltsheerlijk voor de derde keer een voedselcafé. Dit maal met het 
thema ‘jeugd en voedseleducatie’. Uit eerdere voedselcafés bleek er al veel 

interesse te zijn voor dit thema. 

De productie van (ons) voedsel 
heeft impact op het klimaat. 25 à 
30% van de CO2 uitstoot te ma-
ken heeft met voedselproductie of 
transport. Dit komt bijvoorbeeld 
doordat ons eten uit verre landen 
komt, niet ‘van het seizoen’ is of 
wanneer we veel dierlijke produc-
ten gebruiken. Het aanbod van 
voedsel in Nederland is niet alleen 
diverser en exotischer geworden, 
er is vooral een groot assortiment 
van snelle, goedkope en onge-
zonde producten bijgekomen. Die 
bovendien op iedere hoek van de 
straat verkrijgbaar zijn. Dat is 
wel zo handig, want onze levens 
zijn ook flink drukker geworden. 
Waar men in de jaren zestig van 
de vorige eeuw nog zo’n twee 
uur per dag aan eten besteedde, 
is dat inmiddels niet meer dan 20 
minuten. Niet zo gek dus dat een 
groot deel van de volwassenen en 
kinderen veel te weinig groenten 
(resp. 16% en 20%) en fruit (resp. 
13% en 5%) binnen krijgen. Wat 
weer in verband wordt gebracht 
met een verhoogde kans op over-
gewicht en chronische ziekten.

Jong geleerd, oud gedaan
Het aanleren van gezonde voe-
dingsgewoonten op jonge leeftijd 
is een stuk makkelijker dan op 
latere leeftijd ongezond gedrag 
af te leren, weten ook de mensen 
verbonden aan lokale duurzaam-
heidsorganisatie Biltsheerlijk en 
het landelijke programma Jong 
Leren Eten (dat gericht is op 
structurele aandacht in het onder-
wijs voor voedseleducatie). Dit 
jaar hebben zij de handen ineen 
geslagen om samen met een bont 

gezelschap van docenten, onder-
nemers en overheid het thema 
‘jeugd en voedseleducatie’ te file-
ren tijdens een voedselcafé. 

Moes-tuinieren
Jaap Seidell, hoogleraar voeding 
en gezondheid aan de Vrije Uni-
versiteit, zal het voedselcafé inlei-
den. Jaap doet al bijna 20 jaar on-
derzoek naar voeding bij kinderen 
en onderschrijft het belang van 
voedseleducatie om beter te gaan 
eten. Voedseleducatie gaat daarbij 
niet alleen over het bijbrengen van 
kennis, maar ook over ervaringen 
en het ontwikkelen van vaardig-
heden. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan moes-tuinieren. Door zelf 
zaadjes te planten en verzorgen, 
leren kinderen niet alleen hoe een 
wortel of een tomaat groeit, maar 

ook dat iemand er veel energie en 
tijd in  heeft gestopt om het eten 
op ons bord te krijgen. Bovendien 
smaakt je eigen geteelde paprika 
natuurlijk altijd het lekkerst en 
dus worden kinderen gestimu-
leerd om te proeven en nieuwe 
smaken te ontdekken.

Meedoen
Tijdens het voedselcafé wordt sa-
men met alle aanwezigen gekeken 
naar wat er al speelt op het gebied 
van voedseleducatie, maar vooral 
ook waar de kansen liggen. Wat 
kun je zelf doen? En hoe kunnen 
we de krachten bundelen? Wilt u 
meedoen? Stuur een bericht naar 
info@biltsheerlijk.nl of kijk op 
www.jonglereneten.nl voor meer 
informatie.     (Willy Douma)

Je zelf geteelde wortel smaakt natuurlijk fantastisch.

Titel voor TZ E1
Zaterdag 23 oktober is het Tweemaal Zes E1 net niet gelukt om gedeeld 
kampioen te worden. Spelers waren enorm teleurgesteld.
Echter een week later werden ze kampioen bij een toernooi van Synergo 
te Utrecht met als tegenstanders: Luno, Synergo, HKC en Wageningen. 
Alle wedstrijden werden gewonnen met een doelsaldo van 26 voor en 
8 tegen. Op deze regenachtige zaterdag hebben alle spelers gescoord.

Alexander, Lieke, Rhodé, Senna en Thijs gecoacht door Linde en Alin-
da. (foto Linde Mondé)

DOS wint 
van Wit Blauw

Voor aanvang van de zaalperiode moest DOS eerst nog de terug-
wedstrijd tegen Wit Blauw uit Kampen op het veld afwerken. Een 
wedstrijd die in Westbroek op het randje werd gespeeld. Dus de 
Westbroekers konden er op rekenen dat dit een pittige pot zou 
kunnen worden.

Het team uit Kampen was er op gebrand punten te pakken tegen de 
koploper en ze begonnen dan ook fanatiek aan de wedstrijd. DOS had 
zeker in de begin fase erg veel last van de hoge druk die door Wit 
Blauw gezet werd. Maar ze wisten zich toch naar een 5-8 voorsprong 
te schieten.

Helaas werd de wedstrijd toen wat ontsierd door fanatiek verbaal en fy-
siek gedrag van Wit Blauw-zijde jegens tegenspelers , scheidsrechters, 
trainers en omstanders. De wedstrijdleiding moest alle zeilen bijzetten 
om de, verder uiterst spannende en sportieve wedstrijd, weer op de rails 
te krijgen.
Toch raakte DOS hierdoor wat van slag. Blauw Wit wist in mum van 
tijd de achterstand om te buigen naar een 9-8 voorsprong. Gelukkig 
herpakte de Westbroekers zich vlak voor rust en ging toch nog met een 
voorsprong van 12-13 aan de thee.

Na de rust liep de ploeg uit naar een mooi 14-20 voorsprong. Het begon 
donkerder te worden en daarna ging ook voor Wit Blauw het licht uit. 
DOS speelde de wedstrijd professioneel uit. Eindstand 21-25.

Eline Geurtsen maakt de 17-21ste treffer.

Nova verwelkomt 300ste lid
Korfbalclub Nova verwelkomde vorige week het 300ste lid: Anne-Sophie sloot aan bij de C2.

Secretaris Helen Wennekes hield 
de afgelopen weken haar mailbox 
extra goed in de gaten. Dat het 

300ste lid er ging komen, was ze-
ker. Anne-Sophie kreeg dinsdag-
avond een kleinigheidje uitgereikt 

van Nova-gastvrouw Nynke de 
Boer om dit bijzondere moment 
te vieren.

Het 300ste lid van Nova Anne-Sofie samen met haar team. (foto: Nici van der Werve)
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Te koop aangeboden
Wasmachine/droger verhoger 
50x60cm, hoogte 30cm wit 
€20,-. Tel. 06-48372747

Sneeuwkettingen nieuw voor 
div. maten banden €20,-.  Tel. 
06-48372747

3 Boeken van Aad van den 
Heuvel; De oorlogsverslagge-
ver, Het Monet mysterie en 
Het Sahara raadsel. Samen 
€1,-. Tel. 06-14040516

1 Boek van Annica Wenstrom; 
Het land van de Samen. 
Roman uit het hoogste noor-
den €1,-. Tel. 06-14040516

2 Boeken van Salman Rushdie; 
De duivels verzen en Woede. 
Samen €1,-. Tel. 06-14040516

Maxi Cosi rodi XP2 autostoel 
night black (15-36kg) als 
nieuw, geen Isofix €20,-. Tel. 
030-2203372

13 en 8 steekring sleutels, 9 
steeksleutels, 6 pijpsleutels. 
Allen diverse maten van ver-
schillende merken €27,50. Tel. 
06-36101523

Groene Samsonite beauty-
case met spiegeltje €25,-. Tel. 
06-10119383

Kleuterbed incl. matras €20,-. 
Tel. 06-39858223

Rieten fauteuil, 87Hx77B en 
zithoogte 42 cm. €10,-. Tel. 
06-17270055

Zwart leren hoge laarzen, maat 
37, € 10,- en middelbruine 
leren hoge laarzen, maat 40, 
€10,-. Tel. 06-17270055

Zwarte suède enkellaarsjes 
met naaldhak, maat 40. € 10,-. 
Tel. 06-17270055

14 nieuwe Sony mini DVD-R 
, DVD recordable /enregis-
trable. 100 x more scratch 
resistant. 1.4 GB. 30min. €15,-
. Tel. 06-36101523

Meisjeskunstrijschaatsen  
(Nijdam) mt 35 Z.g.a.n  € 25,-. 
Tel. 06-28643352

Maxi cosy universal (0-13 kg) 
pepple Met zitverkleiner, past 
op fam fix systeem, netjes en 
goed €30,-. Tel. 06-28643352

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

Grote Retro, Duitse bruin/
Beige vloervaas Merk 
Scheurich Keramik Met groot 
handvat. 44 cm hoog, Nr 491-
42. €50,-. Tel. 06-36101523.

Onderschuifbed, 80x200 cm, 
€10,- bijbehorend matras €5,- 
Tel. 06-42900439

Maxi-cosi €10,- Tel. 
06-42900439

Autostoeltje voor 1 tot 3 jaar 
€10,-. Tel. 06-42900439

Boek over klei je eigen die-
rentuin €3,-. Tel. 0346-243758
Ronde kerstboomstandaard 
voor boom zonder kluit. €10,-. 
Tel. 0346-243758

Nieuwe legpuzzel van landle-
ven, 1000 stukjes. €10,-. Tel. 
0346-243758

Vloerkleed Pers z.g.a.n. €50,-. 
Tel. 06-12295769

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
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

Personeel gevraagd
Zin in VASTE VERDIENSTE 
en een hoop waardering. Ga 
dan De Vierklank bezor-
gen op woensdag bijv op 
de Bachlaan, Handellaan, 
Mozartlaan, Schubertlaan 
en Wagnerlaan €5,10/week. 
Meld je aan via info@vier-
klank.nl of bel 0346-211992

GEZOCHT Man of vrouw 
die kan meehelpen op don-
derdag- en vrijdagochtend 
van 8.30 uur tot 14.00 uur 
om stallen te mesten en evt. 
terreinonderhoud 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-
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

Thesio Software & 
E-commerce in De Bilt is 
op zoek naar een TOPPER 
die ons kan ondersteunen op 
het gebied van catering en 
schoonmaak voor 16-20 uur 
per week. Ben je een verzor-
gend type en houd je ervan 
om ervoor te zorgen dat alles 
er netjes en opgeruimd uit-
ziet? Dan is dit misschien 
een leuke job voor jou! 
www.thesio.eu/vacatures of 
bel 088-2223800.

Personeel aangeboden

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. 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

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

Hulp bij opvoeding van je hond of tijdens uren alleen thuis
Ook een gelukkige hond? Time to Play biedt speelse activitei-
ten & 1 op 1 lessen ( beperkt beschikbaar). Meer informatie 
kan je vinden op www.timetoplay-debilt.nl of bel met 06 1900 
1860.

Cursussen/ trainingen 
CHANSONS! Gezien? In de voetsporen van Matthijs 
en Rob….. Vindt u het leuk om wat meer van chansons te 
weten en te horen? Ik bespreek een aantal bekende en minder 
bekende chansonniers (m/v), de tijd waarin hun chansons zich 
afspelen, hun culturele achtergrond. Basiskennis van het Frans 
is gewenst. U kunt me bereiken op nummer 0651412055. Ik 
heb er zin in! Informatie: Annemarie Evenhuis, Bilthoven, de 
Leijen.

Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Corona richtlijnen. 
Proefles in ontspannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 
jaar) tieners en volwassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken 
opstap cursus met instrument. De cello heeft een mooie warme 
zangerige klank en is een liedjes/melodie instrument. Frank 
Linschoten cello docent. 06 19067441. celloles-franklin-
schoten.nl & kunstenhuis.nl/cello  

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

Praten over lokale economie? 
WIJKKEUKEN op professio-
nele basis, autodelen via loka-
le garage, huis- en tuinonder-
houd collectief? 06-53893605

Omgeving de Bilt/Bilthoven. 
Wij zoeken iemand die, zo 
nodig, bereid is met eigen auto 
tegen een VERGOEDING te 
rijden naar bijv. theater, cre-
matie etc. etc. Graag reac-
ties naar  06 55160336 voor 
zaterdag 6 november 2021.

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  .....................................................

Op ’t bankje
Hoestend en proestend komt een vrouw aan de buitenkant 
van het bankje bij me zitten. Ik schuif meteen door naar de 
andere kant. Haar ogen zijn helemaal rood en als ze er niet 
zo verkouden uit zou zien, had ik misschien gedacht dat ze 
verdrietig was. Ik schat haar midden vijftig. Onbewust houd 
ik mijn adem een beetje in, want voor je het weet adem je al 
die bacteriën in en loop je ook te snotteren. ‘Dat ziet er niet 
gezond uit’, zeg ik hoofdschuddend. Ze kijkt me zielig aan en 
pakt voor de zoveelste keer haar zakdoek, want die neus blijft 
maar doorlopen. ‘Nee, ik voel me ook helemaal niet lekker, 
maar ik moest er toch even uit’, zegt ze met een zwaar ver-
kouden stem. ‘Maar het is geen corona hoor. Ik ben twee keer 
ingeënt en heb ook geen koorts.’ Dat stelt mij ook wel een 
beetje gerust. ‘Het ergste is dat ik net voor het eerst oma ge-
worden ben, maar ik kan in deze toestand niet eens naar mijn 
dochter om de baby te zien.’ Ik feliciteer de vrouw van harte 
en kan me heel goed voorstellen dat ze zich ongelukkig voelt. 
‘Stel je voor dat ik mijn dochter of kleinzoon zou aansteken. 
Ik moet er niet aan denken.’ Ze schudt haar hoofd en beklaagt 
zich erover dat haar dit nou net nu moet overkomen. ‘We had-
den afgesproken dat ik Sylvia zou helpen na de bevalling en 
ik had me er zoveel van voorgesteld. Nu heb ik de kleine al-
leen in een filmpje op mijn telefoon zien huilen. Mijn dochter 
vindt het ook heel erg dat ik Sven nog niet heb kunnen be-
wonderen. Haar schoonmoeder is nu bij haar, maar het liefst 
heeft ze natuurlijk haar eigen moeder nu bij zich. Daarom 
was ik er ook zo graag heengegaan.’ Dan gaat haar mobiele 
telefoon. ‘Mijn moeder’, zegt ze met een knikje naar mij als 
ze op het schermpje kijkt. Uit het gesprek wordt duidelijk dat 
de overgrootouders al bij de kleine geweest zijn. Ik begrijp 
dat haar ouders heel blij zijn met hun achterkleinkind. Ik hoor 
haar zeggen dat ze hoopt dat de verkoudheid gauw over zal 
zijn want dat ze niet kan wachten om de baby te zien. Als het 

telefoongesprek is afgelopen lijkt ze toch wat voldaan. ‘We 
hebben maar één dochter en ik ben ook enigst kind, dus voor 
mijn ouders is het heel speciaal dat ze nu een achterkleinkind 
hebben. Het doet me ook wel weer goed dat ze er zo blij mee 
zijn. Ik heb een broertje gehad dat op vierjarige leeftijd plot-
seling is overleden. Daarom ben ik ook blij dat het een jongen 
is. Mijn ouders hebben het verlies van hun zoontje eigenlijk 
nooit goed kunnen verwerken. Misschien helpt de geboorte 
van Sven ze een beetje.’ De vrouw staart nu stil voor zich 
uit. Ik denk dat ze haar hele leven met het verlies van haar 
broertje geconfronteerd is geweest. ‘Ik heb gewoon zin ieder 
moment mijn dochter te bellen, maar ik vind aan de andere 
kant dat ze haar rust moet hebben. Maar ik krijg vast nog 
heel veel mogelijkheden om mijn kleinzoon te zien. Als Syl-
via weer aan het werk gaat word ik oppas oma 
en daar verheug ik me al helemaal 
op.’ Ik zoek een manier waarop 
ik de vrouw toch nog een beetje 
kan troosten, maar ik merk dat 
het erover praten al opluchting 
heeft gegeven. Ze ziet er on-
danks de zware verkoudheid 
toch uit als een gelukkige oma. 
Snotterend maar toch met een 
gelukkige blik stapt zij met een 
vriendelijke groet op.
 
Maerten
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Kyle Agterberg beëindigt 
wielercarrière

door Kees Diepeveen

De 22-jarige Maartensdijker Kyle Agterberg heeft zijn wielerloopbaan per direct beëindigd. 
Drie weken geleden heeft hij dit besluit genomen; het plezier en de motivatie in het wielrennen 

waren verdwenen. Hij gaat zich nu richten op zijn maatschappelijke carrière.

Voor de vele wielerfans kwam dit 
bericht totaal onverwacht. Kyle 
Agterberg was een succesvol wiel-
renner, zowel in de wegwedstrijden 
als in het veldrijden. De mensen om 
hem heen waren wel op de hoogte 
van zijn twijfels en begrepen wel, 
dat wanneer de motivatie en de lol 
is verdwenen en je niet meer van 
je sport kunt genieten dit niet de 
goede voedingsbodem is om op 
niveau te presteren. De 22-jarige 
renner die vanaf zijn achtste jaar de 
wielersport omarmde, kondigde de 
beëindiging van zijn wielercarrière 
aan via zijn social media.

Kortenhoef
Kyle: ‘Dit jaar halverwege het wie-
lerseizoen ben ik het plezier in het 
fietsen kwijtgeraakt. Ik probeerde 
het nog terug te krijgen door te 
blijven trainen en fietsen, maar het 
kwam helaas niet terug ondanks 
dat ik nog goede uitslagen reed. 
Ik heb er lang over nagedacht en 
er veel met mijn trainer, ouders en 
ook ploeggenoten over gesproken, 
voordat ik tot deze beslissing kwam. 
Mijn definitieve beslissing heb ik 
drie weken geleden genomen na een 
wielerwedstrijd in Kortenhoef. Daar 
reed ik nog heel sterk maar de lol 
en de gretigheid waren verdwenen. 
Toen was het voor mij klaar en ik 
voel me daar heel goed bij’. 

Europees 
Binnen het Orange Babies Cycling 
Team, waarvoor Kyle reed, was er 
over het algemeen wel begrip voor 
de situatie. Kyle: Ik had er met de 
trainer al meerdere keren over ge-

sproken dus die voelde wel aan 
welke kant het op ging. Sommige 
van mijn ploeggenoten begrepen 
het we,l maar anderen reageerden 
verbaasd. De ploegleiding rea-
geerde begripvol. Het heeft niet 
zoveel zin om een renner die niet 
meer gemotiveerd is in je team te 
houden. Ik heb mooie jaren ge-
had in de ploeg en daar ben ik ze 
dankbaar voor’. Gevraagd naar zijn 
drie meest memorabele successen 
somt Kyle deze zonder te haperen 
op: ’Op 1 staat mijn vierde plaats 
bij het Europees kampioenschap 
veldrijden in de beloften-categorie 
in Rosmalen in 2020. Op de 2e 
plaats komt mijn overwinning in de 
Maartensdijkse Acht van 2019 in 

mijn woonplaats. Dat was moreel 
van veel waarde voor mij. Op de 3e 
plaats staat deelname aan mijn 1e 
wereldkampioenschap veldrijden 
in 2019 Dat was een prachtige er-
varing die mij altijd zal bijblijven’ 

Nu
‘Ik ga nu een nieuwe periode in 
mijn leven in’, aldus Kyle’, ‘waar 
ik heel veel zin in heb en waar ik 
samen met mijn vriendin naar uit-
kijk. Vervelen ga ik mij zeker niet. 
Overdag werk ik in het stukadoor-
bedrijf van mijn vader en in de 
avonduren werk ik in een café als 
barman. Voor het geval ik ooit nog 
eens zin krijg om op de fiets te stap-
pen, bewaar ik nog één crossfiets’. 

Kyle Agterberg heeft zijn laatste wedstrijd er op zitten.

Eerste punten voor Nova 
Apeldoorn wist in de heenwedstrijd tegen Nova in Bilthoven met 1 punt verschil te winnen. 

Apeldoorn stond in de middenmoot en Nova was nog altijd puntloos. Wederom werd 
er door de selectie hard getraind om eindelijk punten te pakken. 

De wedstrijd begon voor Nova wat 
zenuwachtig. Na enkele minuten 
was het team los. Mooie aanvallen 
werden beloond en ook de verre 
schoten vielen binnen. Het was 
Nova die de dienst uitmaakte en 
met een verdiende voorsprong de 
rust in ging.

Tijdens de rust besprak het team 
dat het moest blijven werken en 
geen gekke dingen moest doen. En 
dit lukte. Nova ging in de 2de helft 
verder waar het de eerste helft was 
gebleven en bleef de betere ploeg. 
Apeldoorn probeerde hier nog wat 
tegenin te brengen door met wat 
wissels te komen. Eigenlijk is Nova 

1 nooit meer echt in de problemen 
gekomen. De wedstrijd werd zake-
lijk uitgespeeld en eindigde in 14-
17. Hiermee was de eerste overwin-
ning een feit. 
Over een paar weken start de zaal-
competitie. Hierin wacht voor de 
selectie weer een nieuwe uitdaging 
in de tweede klasse.    (Mex de Vree) 

In en tegen Apeldoorn verzamelde Nova de eerste punten. (foto Renske van Kempen)

FC De Bilt wint 
van Nivo Sparta 

Op zaterdag 30 oktober kwam het voor FC De Bilt onbekende Nivo 
Sparta uit Zaltbommel op bezoek. Beide ploegen bevinden zich in 
de grote middenmoot van de eerste klasse. De Bilt kampt nog steeds 
met veel geblesseerde spelers. Tijdens de warming up viel centrale 
verdediger Floris Blom ook nog uit. Hij werd uitstekend vervangen 
door Lennart van Dijk. 

Na enige minuten aftasten, verspeelde De Bilt de bal onnodig op het 
middenveld, waar Nivo Sparta handig van profiteerde en hun spits 
stond ineens voor keeper Menno Vink. De spits schoot heel degelijk 
in en zo stond het in de zesde minuut ineens 0-1. Daarna ging De Bilt 
op zoek naar de gelijkmaker. Het duurde tot de 34e minuut alvorens de 
1-1 op het scorebord verscheen. Een prachtige actie van Oualid Imous-
saten gevolgd door een prima pass op Robin Notenboom. Robin zorgde 
vervolgens heel slim voor een mooie assist op Sander van den Berg, die 
de bal perfect afrondde. 
Na rust waren nog niet eens alle toeschouwers uit de kantine, toen Mu-
rat Soner een vrije trap het zestienmetergebied van de Zaltbommelaars 
in joeg. En Lennart wist daar als meekomende centrale verdediger wel 
raad mee: 2-1. Tien minuten later weer een mooie snelle aanval van De 
Bilt met een scherpe diepe bal. Robin wilde de bal over de keeper kop-
pen, maar de keeper liep hem omver, met een penalty als resultaat. Aan-
voerder Sam Eerdmans ontfermde zich hierover en schoot onberispelijk 
binnen en zo werd het met nog ruim een half uur te spelen 3-1; dat werd 
ook tegelijk de eindstand. Aanstaande zaterdag is er een uitwedstrijd 
tegen GRC in Giessen. 

SVM scoort te weinig
Wat is er toch met het vlaggenschip van SVM aan de hand? DWSM 
leek de ideale tegenstander om nu eens vaker het net te laten bollen. 
Het eerste kwartier was dan ook veel belovend; met snelle counters 
creëerden de geel-blauwen al direct genoeg kansen. Spits Tycho 
Brandon kreeg kansen maar schoten gingen net over. Het wachten 
was op de verdiende voorsprong. DWSM uit Maarssen stelde be-
halve wat plaagstootjes hier weinig tegenover.

Na ruim een half uur spelen kwam de 1-0 op het scorebord. Tom Jansen 
soleerde prachtig door de verdediging en bracht de DVSM-verdedi-
ging zo in de problemen dat de bal in het eigen doel ging. SVM wilde 
meer en kreeg ook meer dan genoeg mogelijkheden om te scoren. Maar 
SVM heeft al weken een probleem: scoren; voetballend zit het wel 
goed, maar doelpunten maken is een ander verhaal.

Na de thee ging een verbeten SVM op jacht naar de 2-0. DWSM werd 
gevaarlijker en al na 1 minuut in de 2e helft stond de stand door slordig 
verdedigen gelijk. 1-1. SVM toonde veerkracht en het aantal scorings-
mogelijkheden groeide met de minuut. Maar zelfs de fraaiste kansen 
werden niet benut. SVM speelde slordig en miste de rust in haar spel en 
bood DWSM kansen om in de wedstrijd te komen. Na een uur spelen 
stond de 1-2 op het scorebord en opnieuw ging de thuisploeg op jacht 
en opnieuw naar de gelijkmaker. Maar zelfs alleen voor de keeper lukte 
het niet en ook telkenmale bleek de doelman van de bezoekers een niet 
te passeren hindernis. SVM bleef met de moed der wanhoop strijden 
voor een gelijkspel, maar DWSM maakt er voor de statistiek nog 1-3 
van. 
A.s. zaterdag gaan de Maartensdijkers op bezoek in en tegen Kockengen.

Herfst op landgoed Beukenburg. (foto Peter Caldenhoven)



Blozende bomen
Tussen de takken door speelt de zon die ochtend met de herfstkleu-
ren van het bos. Tinten van diep scharlakenrood naar goudgeel tot 
kastanjebruin en van alles daartussenin. Fijntjes raakt zonneschijn 
de gouden bladeren aan, zet ze in vuur en vlam, maakt andere 
doorzichtig. Stofdeeltjes dansen door het licht, insecten lijken zich 
te warmen aan de stralen. 

Spinrag wordt verrassend zichtbaar, geraffineerd, meer kunstwerk dan 
gevaarlijk. Vroege dauwdruppels flonkeren, versterken de schittering 
van de omringende schoonheid.
Tijdens het groeiseizoen zetten planten, dankzij het chlorofyl in hun 
blad, zonne-energie om in voedingsstoffen en zuurstof (fotosynthese). 
Chlorofyl of bladgroen in de bladeren absorbeert hiervoor alle zichtbare 
kleuren uit het zonlicht, behalve groen. Het groene licht wordt terugge-
kaatst, waardoor wij de bladeren als groen zien. Als de dagen korten en 
de temperatuur daalt, trekken bomen en struiken het kostbare chlorofyl 
uit de bladeren terug en slaan dat op in de takken. Nu worden plotseling 
andere pigmentstoffen zichtbaar, de kleuren van de herfst. 

“De herfst is twee weken later dan vijftig jaar geleden”, las ik in de 
krant. “De populieren werden pas laat geel en de linde had al kaal moe-
ten zijn.” Maar nu is het toch plotseling zover. Bomen blozen in vurige 
kleuren, in de wetenschap dat de wind ze binnenkort uit zal kleden. 
Blad en vruchten van de zomer worden afgeschud. Naar hartenlust gra-
ven merels op de grond in de hopen blad naar springstaartjes, pissebed-
den en wormen. Gezamenlijk veranderen zij het blad in humus, een 
bonte deken als waardevolle voedselvoorraad. Voorwaarde voor een 
groen voorjaar.                    (Karien Scholten)

In haiku:
Blozende bomen
Schudden het zomergroen af
Een vurig afscheid.
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advertentie

“Wat schaft de pot?”
Woe.
3-11
Do.
4-11
Vr.

5-11
Za.

6-11
Zo.

7-11

Varkenshaasje met 
brie uit de oven

Gebakken 
zeebaarsfilet met 

garnalensaus

Pasta met 
paddestoelenragout

Wo / Vr
€ 12,50

Za / Zo
€ 14,00

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

Toetje van de week: Mascarponecrème 
met cantuccini-koekjes en slagroom

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

Nieuwe bestemming voor oude 
bloembollen

Natuurlijk! Maartensdijk bestaat uit een groep actieve dorpsgenoten die als doel hebben om 
de biodiversiteit te vergroten en om jong en oud te laten ervaren hoe bijzonder mooi onze 

woonomgeving is en vooral, dat iedereen een bijdrage hieraan kan leveren.

Dit voorjaar is gestart met een 
bloembollenactie. Op diverse plek-
ken in het dorp kwamen mooi 
versierde emmers te staan, waar 
de inwoners en passanten hun uit-
gebloeide bloembollen in konden 
deponeren. Zo stond er een em-
mer in de Jumbo Jelle Farenhorst, 
bij Dijckstate en ook bij alle basis-
scholen. 

Zorgboerderij
Er is een fijne samenwerking ont-
staan tussen Natuurlijk! Maar-
tensdijk en zorgboerderij Nieuw 
Toutenburg; de deelnemers van de 
dagbesteding versierden de em-
mers. Ook hebben zij de ingeza-
melde bloembollen gesorteerd. Er 

werden ruim 1000 bollen opge-
haald. Op de vraag wat voor soor-
ten het voornamelijk waren, kwam 
het antwoord dat ze vooral ronde 
bollen hadden opgehaald. 

Planten
Maandag 1 november was dan de 
plantdag; enkele leden van de werk-
groep gingen samen met de deelne-
mers van de dagbesteding de bollen 
planten. Er is gekozen om de bol-
len te planten aan het begin van de 
Nachtegaallaan; ‘Hier rijden veel 
mensen langs die het dorp binnen 
komen. Zo kunnen véél inwoners 
weer genieten van hun eerder gedo-
neerde bloembollen’, aldus Wouter 
van Oostrum, lid van de werkgroep 

en oprichter van de dagbesteding 
Nieuw Toutenburg. 

Vorm
‘De bloembollen zijn in een mooie 
vorm de grond ingegaan. Wat die 
vorm is, laten we nog even geheim. 
We hopen dat iedereen in het voor-
jaar nog eens een kijkje komt ne-
men bij dit leuke project. Maar dat 
het mooi wordt, ja dat verklap ik 
alvast’, zegt Wouter lachend. En ko-
mende lente? Dan zetten we de em-
mers weer op de bekende plekken. 
Zodat we volgend jaar deze mooie 
vorm ook elders in de grond kunnen 
maken van jullie bloembollen.
               (Maud van der Pas) Op de hoek van de Nagtegaallaan en Dorpsweg, bij De Stier, worden de 

bollen in de grond gestopt.

Nieuwe riksja in De Bilt
Inwoners van De Bilt die niet mobiel meer zijn maar wel graag nog een keer ‘de wind 

door hun haren willen voelen’ kunnen een gratis rit maken in een riksje. 

Hoe lang, waar naartoe? De klant 
mag het zeggen. De vrijwillige 
riksjabestuurder fietst lekker rustig 
een eindje weg en knoopt gezellig 
een praatje aan. Langs het vroe-
gere ouderlijk huis, langs de oude 
werkplek, zo maar een ritje door de 
natuur, onderweg een kopje koffie? 
Kan allemaal.

Riksja
Het riksja-idee is in 2012 in Dene-
marken ontstaan en heeft inmiddels 
wereldwijd talloze initiatieven opge-
leverd. In Nederland zijn er 19 steden 
- waaronder dus De Bilt - waar één of 
meer riksja’s rijden met hetzelfde uit-
gangspunt. En er komen nog steeds 
nieuwe initiatieven bij. In Nederland 
zijn deze initiatieven verenigd onder 
de naam ‘Fietsen Alle Jaren’ 

Fondsen
Vanaf begin dit jaar heeft Stichting 
Riksja De Bilt zich ingespannen om 

fondsen te werven voor een nieuwe 
riksja. En nu is het gelukt: de nieu-
we riksja is aangeschaft. Eén van de 
geldgevers is Lions De Bilt/Biltho-
ven. Bent u voor u zelf of voor een 

ander op de een of andere manier 
geïnteresseerd? Neem dan contact 
op via info@riksjadebilt.nl of kijk op 
https://riksjadebilt.nl .  (Fred Hijzen)

Een dankbaar bestuur van Stichting Riksja De Bilt met de cheque van 
Lions De Bilt/Bilthoven (foto Merijn Harms)

De van onderen genomen foto met tegenlicht van een porseleinzwam bij de Kuil in Lage Vuursche doet eer aan 
de naam. (foto Eugène Jansen)
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