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Feestelijke opening fietstunnel
door Henk van de Bunt

Nu de wegwerkzaamheden voor de nieuwe fietstunnel onder de Utrechtseweg (N237) zijn afgerond, 
kan een ieder getuige zijn van de officiële en feestelijke opening van het resultaat: een brede, veilige 

en fraaie tunnel voor de vele fietsers op de route De Bilt-De Uithof op donderdag 14 november van 
om 10.45 uur bij de partytent bij de Oude Bunnikseweg, nabij de ingang van de fietstunnel.

Vanaf donderdag 7 november mochten de eerste fietsers en voetgangers door het tunneltje. Een week later is de 
officiële opening. [foto Reyn Schuurman]

Voltallige oppositie stemt 
tegen begroting

door Guus Geebel

Na een debat dat donderdag 7 november om 16.00 uur was begonnen stelde de gemeenteraad 
na middernacht met alleen steun van de coalitiepartijen de Programmabegroting 2020 vast. 

Van de in stemming gebrachte elf amendementen werden er drie aangenomen. 

De aangenomen amendementen 
zijn: Een door VVD en CDA in-
gediend wijzigingsvoorstel om ten 
behoeve van Veilig Verkeer Neder-
land een bedrag ter hoogte van de 
opbrengst van de hondenbelasting 
voor de tweede hond toe te kennen, 
een amendement van Forza De Bilt 

om niet te bezuinigen op het bud-
get van de raad, en een door alle 
fracties gesteund amendement om 
de bezuiniging op de subsidie voor 
Tafeltje Dekje te schrappen. Een 
amendement ingediend door Erik 
van Esterik (PvdA) om af te zien 
van het verdwijnen van de subsidie 
bij WVT en Mens De Bilt wordt 
na hoofdelijke stemming met 10 
stemmen voor en 16 tegen verwor-
pen. In stemverklaringen tegen de 
begroting noemt Menno Boer (SP) 
de gang van zaken betreurenswaar-
dig, Erik van Esterik betreurt het 
dat er weinig samenwerking ge-
zocht is bij de voorstellen die niet 

van de coalitie kwamen. Connie 
Brouwer Fractie Brouwer) is erg 
teleurgesteld,Theo Aalbers Chris-
tenUnie) constateert dat de naaste 
die zorg nodig heeft bij velen niet 
goed in beeld is. Johan Slootweg 
(SGP) mist ruimte in de begroting 
om een beter debat te kunnen orga-
niseren. Hij stemt bij hoge uitzon-
dering tegen de begroting. Pim van 
de Veerdonk (Beter De Bilt) heeft 
gezocht naar vele vormen van sa-
menwerking maar constateerde dat 
die er bij de stemming niet waren. 
Van de vijf in stemming gebrachte 
moties krijgt alleen die van Be-
ter De Bilt om naar Den Haag 

Overleg leidde meestal niet tot overeenstemming.

een krachtig protest tegen de Wet 
Abonnementstarief WMO af te ge-
ven unanieme instemming.

Beschouwingen
De begrotingsbehandeling in eer-
ste termijn begint met de algemene 
beschouwingen. De twaalf frac-
tievoorzitters discussiëren daarbij 
over de plannen die B en W voor 
de komende periode presenteren. 
Pim van de Veerdonk bijt het spits 
af. Hij noemt de begroting er een 
met verkeerde signalen aan onze 
gemeenschap en waar kwetsbare 
mensen worden geraakt. ‘Het col-
lege wijst naar externe omstandig-
heden die de oorzaak zijn van het 
gat in de begroting, maar zoek ook 
bij jezelf.’ Onder meer de mindere 

intensivering van het groenonder-
houd vindt hij een verkeerd sig-
naal. Hij dient daarom een motie in 
om deze bezuiniging te schrappen 
en bewoners te laten participeren 
in hun leefomgeving. De motie is 
verworpen. Henric de Jong Schou-
wenburg (VVD): ‘De barometer is 
dalende en er is storm op komst. 
Het schip van de gemeente verkeert 
in zwaar weer, we maken nog net 
geen water, maar daarmee is al-
les gezegd.’ Hij noemt het sociaal 
domein de hoofdoorzaak van de 
dreigende tekorten. Hij compli-
menteert de wethouder en de amb-
tenaren dat zij tot een sluitende 
begroting zijn gekomen. 

Lees verder op pagina 3

Na een korte uitleg over aanlei-
ding, doel en uitvoering verrichten 
aansluitend provinciaal gedepu-
teerde Arne Schaddelee en Bilts 
wethouder André Landwehr de 
officiële openingshandeling. Ten 
slotte is er soep met brood en ge-
legenheid om na te praten met de 
betrokken bestuurders, medewer-
kers en met de kunstenaars die de 
tunnel hebben voorzien van een 
muurschildering.
 
Achtergrondinformatie
Het oude en smalle fietstunneltje 
onder de N237 in De Bilt is ver-
vangen door een nieuw en breder 
exemplaar. De nieuwe tunnel is 
ruim, open en licht met een door-
zicht naar de andere kant, zodat je 
kunt zien wat er in de tunnel aan 
de hand is. Door toepassing van 
slimme trapingangen is er ook 
voor voetgangers een korte route 
naar de overkant zodat het illegaal 
en onveilig oversteken tot het ver-
leden behoort.
 
Fietsvoorzieningen
De nieuwe fietstunnel past in het 
beleid van de provincie Utrecht 
om meer en betere fietsvoorzie-
ningen te maken; men wil dat alle 

belangrijke werklocaties, onder-
wijsinstellingen en knooppunten 
veilig, comfortabel en snel per 
fiets te bereiken zijn. Men richt 
zich daarbij op het gegeven dat er 
de komende tijd nóg meer fietsers 
bijkomen en het aantal elektri-
sche fietsen stijgt. Dat vraagt meer 
ruimte om de snelheidsverschillen 
veilig te kunnen opvangen.
 
Kunst in de tunnel
Waar mogelijk zet de provincie kunst 
in bij wegreconstructies. Grafisch 
ontwerper/kunstenaar Hansje van 
Halem heeft een ontwerp gemaakt 
voor de tunnel dat een relatie heeft 
met de omgeving, in dit geval het 
nabijgelegen KNMI. Van Halem liet 
zich inspireren door de computer-
beelden van temperatuur- en weer-
kaarten en heeft deze vertaald en ver-
werkt in haar ontwerp. De uitvoering 
is gedaan door 9 kunstenaars van ‘De 
Strakke Hand’, die er enkele weken 
aan gewerkt hebben. Bewoners van 
het Kloosterpark en Oud-De Bilt 
hebben unaniem voor Van Halem 
gekozen. Bijzonder is dat niet alleen 
de wanden zijn voorzien van het gra-
fisch ontwerp, maar dat het doorloopt 
over het plafond. Zo is het hele tun-
neltje een kunstwerk geworden.”

BLACK FRIDAY!
Leuke aanbiedingen?
Hoge kortingen? 
Laat het weten!
RESERVEER VIA INFO@VIERKLANK.NL
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

17/11 • 10.30u - Ds. K. Vos 

Pr. Gem. Zuiderkapel
17/11 • 09.30u - Ds. J. Belder 

17/11 • 18.30u - Proponent 
Joh. Van Eijsden

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
17/11 • 10.30u - Dienst met Colet van 

de Ven

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

17/11 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
17/11 • 10.30u - Leerhuisviering; 

voorganger mevr. A. Veldhuis

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

17/11 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
17/11 • 16.30u - Ds. A. Veerman 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

17/11 • 10.00u - Ds. A. Vastenhoud 
17/11 • 15.30u - Ds. M.P.D. Barth

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

17/11 • 10.00u - Ds. Sj. Verwijs

R.K. St. Michaelkerk
17/11 • 11.00 uur - Communieviering, W. 

Kremer en J. Bosboom 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
17/11 • 10.00u - Spreker Adri van der 

Mast

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
17/11 • 15.30u - Ds. P.J. Teeuw

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

17/11 • 10.00u - Ds. G. Meuleman
17/11 • 18.30u - Ds. N.A. Donselaar

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf zondag 1 december (Adventstijd) 

zijn er op zondagen muzikale 
adventsvieringen om 10.30 uur.

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

17/11 • 11.00 uur Ds. R. Alkema
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

17/11 • 10.00u - Ds. C. van der Scheur
17/11 • 18.30u - Ds. J. Bogerd

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

13/11 • 19.30u - Ds. A.J. Britstra, 
Bijbellezing 

17/11 • 10.00u en 18.30u - Ds. D. 
Heemskerk

PKN - Ontmoetingskerk
17/11 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
17/11 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering, Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

17/11 • 10.00u - Ds. F.E. Schneider 
17/11 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop

In beide diensten Viering Heilig 
Avondmaal

PKN - Herv. Kerk
17/11 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan  

17/11 • 18.30u - R.A. Veen

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

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

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Aan De Keukentafel

Vierstee 2.0 opent op 14 novem-
ber de deur van het pop-up 
restaurant om gezamenlijk en 
vooral lekker in de Vierstee te 
eten. Menu en reserveren via 
www.vierstee.nl. reserveren tot 
10 november op www.vierstee.
nl of bel 0614-676160.

Schilderworkshop  
mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Rinne-
beek, Sint Laurensweg 11 in 
De Bilt organiseert in de week 
van de mantelzorg op donder-
dagochtend 14 november van 
10.30 tot 12.30 uur een schilder-
workshop. Het thema is herfst. 
Schilderervaring is niet vereist. 
Meer informatie of aanmelding 
tel. 06-20640523 of email naar 
w.sturkenboom@debilthuysen.
nl.

Kunstlezing

Vooruitlopend op de tentoon-
stelling in het gemeentemuseum 
van Den Haag houdt kunsthis-
torica Mirelle Nunes een voor-
dracht over e topstukken die 
Monet schilderde in zijn sprook-
jesachtige tuin in Giverny. 14 
november van 10.00 - 12.00 
uur in de expozaal, Julianalaan 
22 te Bilthoven. Aanmelden via 
kunstuitzeist@casema.nl of bel 
06-50489752. Meer informatie: 
www.kunstuitzeist.nl.

PraatLokaal autisme 

Een plek voor vaders en moe-
ders van kinderen met (vermoe-
den van) autisme om ervarin-
gen uit te wisselen. Gebruik te 
maken van elkaars deskundig-
heid en steun te bieden. Op ver-
zoek kunnen specifieke thema’s 
besproken worden. Datum 14 
november en locatie is het Licht-
ruim, 2e verdieping in Biltho-
ven. Inloop vanaf 19.30 uur tot 
21.30 uur. Meer informatie zie 
website: debilt.ouderslokaal.nl

Expositie Rembrandt

KunstenHuis De Bilt-Zeist staat 
in november in het teken van 
Rembrandt. Op twee locaties 
worden kunstwerken getoond 
waarbij de makers zich hebben 
laten inspireren door het werk 
van de wereldberoemde kunste-
naar. De tentoonstelling opent 
in Bilthoven, Lichtruim, Plane-
tenplein 2 op 14 november om 
19.00 uur. De tentoonstelling zal 
te zien zijn tot en met 6 decem-
ber. Meer informatie is te vinden 
op www.kunstenhuis.nl.

Klaverjassen voor koppels in 
Westbroek 

Voor de 5e keer wordt er - dit 
keer op 15 november - gestre-
den om de titel ‘Beste klaver-
jaskoppel Westbroek e.o’. Inzet 
is een prachtige wisseltrofee 
voor de winnaars en uiteraard 
mooie prijzen voor de verlie-
zers. Inloop vanaf 19.30 uur, 
indeling tafel start om 19.45 uur. 
Aanvang wedstrijd 20.00 uur, 
einde 24.00 uur. Aanmelden kan 

per e-mail info@hetdorpshuis-
westbroek.nl

Back to the 90’s bij WVT 

Zaterdag 16 november organi-
seert WVT een (dans)avond met 
muziek uit de jaren negentig. 
De zaal is open om 19.30 uur, 
aanvang 20.00 uur. Kaarten in 
de voorverkoop en aan de deur. 
Voor informatie: www.vvsowvt.
nl, locatie WVT, Talinglaan 10 
in Bilthoven.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 16 november is er 
weer een Wereldwinkelstand in 
Dijckstate aan het Maertensplein 
in Maartensdijk van 10.00 tot 
13.00 uur. Alles fair-trade inge-
kocht, dus maximaal rendement 
voor boeren en producenten in 
ontwikkelingslanden.

Preek van de Leek

Zondag 17 november om 16.00 
uur gaat Marijke Duijs (72) in 
de serie Preek van de Leek in de 
Centrumkerk (Julianalaan 42) in 
Bilthoven voor. Als ervarings-
deskundige op het genied van 
rouw vertelt zij haar ervarin-
gen waarbij ze hoopt iets voor 
een ander te kunnen betekenen. 
Medewerking verleent blokfluit 
Trio Estampie. De toegang is 
vrij. Er zal een collecte gehou-
den worden voor de stichting 
Het Vergeten Kind.

Scheidingsspreekuur 

Denk je na over scheiden of ga 
je scheiden? Elke twee weken 
op dinsdagochtend, in de oneven 
weken is er mogelijkheid tot 
vragen stellen op het scheidings-
spreekuur van CJG De Bilt. Vra-
gen kunnen ook anoniem wor-
den voorgelegd. Het spreekuur 
is van 10.00-12.00 uur bij de 
WVT, Talinglaan 10 in Biltho-
ven en is kosteloos.

Bilts Open Paren- 
kampioenschap Bridge

Vrijdag 22 november is er weer 
het Biltse Open Parenkampioen-
schap Bridge in het HF Witte 
Centrum, Henri Dunantplen 4, 
De Bilt. Inloop vanaf 19.00 uur, 
start spelen om 19.30 uur. Aan-
melden kan tot en met uiterlijk 
19 november via email gerard@
loeber.nl. Info bij Gerard Loeber 
(e-mail) of bij Jan Groenewegen 
(tel. 06 50647283).

Bijeenkomst Vereniging  
Groenekan i.o. 

Op woensdag 20 november om 
20.00 uur in de Groene Daan, Gro-
thelaan 3. Op de agenda staat o.a. 
Oprichting vereniging en statuten, 
Woningbouwlocaties, Inventari-
satie functies nieuw dorpshuis, 
Werkgroepen (KWweg/Groen-
kanseweg). Zie ook www.vereni-
ginggroenekan.nl

Samen eten bij WVT 

De familie Manawaduge uit Sri 
Lanka verzorgt in de Binnenhof 
een Sri Lankaans buffet op 18 
november en 9 december. Aan-
vang is 17.30 uur. Aanmelden 
verplicht en kan tot uiterlijk 1 
week voor de maaltijd bij WVT, 
Talinglaan 10, Bilthoven tele-
fonisch 030-2284973 of aan de 
infobalie.

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 22 november wordt 
er geklaverjast in de kantine 
van SVM aan de Dierenriem in 
Maartensdijk. De aanvang is om 
20.00 uur en meedoen kost 3,50 
euro. Er is ook een loterij, voor 
€ 0,25 per stuk zijn er loten te 
koop. Voor aanmelden: tel. 0346 
212366 of 06 51832063.

Jubileumconcert  
Zang Veredelt

Zang Veredelt bestaat 135 jaar 
en is daarmee de oudste vereni-
ging in de gemeente De Bilt. Het 
jubileum wordt gevierd met een 
bijzonder concert, waarin een 
verkorte uitvoering van de opera 
Orphée et Euridice van Chris-
toph Willibald Ritter von Gluck 
een centrale plaats inneemt.

Drie professionele zangers zul-
len de solopartijen van deze 
opera voor hun rekening nemen: 
de sopraan Tamar Niamut in 
de rol van Euridice, de tenor 
Jeroen de Vaal als Orpheus en 

Hadewijch Voorn in de rol van 
Cupido. Twee violisten, een cel-
list, een bassist en Zang Ver-
edelt-pianiste Caroline Kuijpers 
zullen de solisten en het koor 
ondersteunen. Een ander deel 
van het concert zal bestaan uit 
een gevarieerd aantal liederen 
uit het brede repertoire van Zang 
Veredelt. Het geheel staat onder 
leiding van dirigent Paul Krij-
nen. 

Het jubileumconcert is op zon-
dag 24 november om 14.30 uur 
in de Oosterlichtkerk, 1ste Bran-
denburgerweg 34, Bilthoven. De 
zaal is om 14.00 uur open. Toe-
gangskaarten incl. het program-
maboekje met de teksten van 
alle liederen zijn aan de zaal 
verkrijgbaar. De Oosterlichtkerk 
is rolstoeltoegankelijk en er is 
voldoende parkeergelegenheid. 

Voor de vele blijken van hartelijk medeleven, zowel persoonlijk
als schriftelijk, betoond tijdens het ziekzijn en na het overlijden
van onze vader en opa

Gerrit Jan van Schenkhof
betuigen wij, langs deze weg, onze oprechte dank.

 Tom en Marja
  Eveline
  Annemieke
 Margreet en Henry
  Wilmar
 
Maartensdijk, november 2019

Etwald Goes
18-5-1978 30-9-2019
Groenekan Tenerife

Takken reikten naar de hemel
Maar de herfst kwam te snel
Hij zocht naar het licht
Maar het vuur brandde te fel

De winter en het vuur
Hij kon niet blijven staan
De wortels lieten los
Zo kon hij verder gaan

Etwald is in besloten kring op 
Tenerife gecremeerd.

Op 30 november gedenken 
we Etwald tijdens een dienst 
in de Sint Maartenskerk, 
Nachtegaallaan 40
te Maartensdijk.
Aanvang 11.00 uur.

Correspondentieadres
Fam. Goes
Kon. Wilhelminaweg 383
3737 BC  Groenekan



 De Vierklank 3 13 november 2019

advertentie

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

Algemeen telefoonnummer: 085-485 2600
www.noordanuspartners.nl | info@noordanuspartners.nl

20170529 Advertentie Vierklank 74x56.indd   1 29-5-2017   14:26:58

Wantrouwen
Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
schetst de positie van de gemeente 
als moreel en financieel failliet. 
‘Ook de burgers hebben er geen 
vertrouwen meer in.’ Hij dient 
een aantal moties in om de sociale 
schade te beperken en Jagtlust te 
behouden. Forza De Bilt heeft geen 
vertrouwen in het college en dient 
daarom een motie van wantrouwen 
in die in de raad geen steun krijgt. 
Henk Zandvliet (GroenLinks) ziet 
dat we steeds meer taken moeten 
vervullen met minder geld. Hij 
heeft waardering voor het feit dat er 
geen generieke korting wordt door-
gevoerd, maar dat er keuzes zijn 
gemaakt. Erik van Esterik (PvdA) 
zegt dat we de leningen die we heb-
ben regulier aflossen. ‘De kunst is 
er zo weinig mogelijk extra schul-
den bij te maken en daar waar we 
extra geld verdienen vervroegd 
af te lossen. Hij hoopt niet dat er 
wordt bezuinigd op WVT en Mens 
omdat we leningen hebben ge-
creëerd in het verleden. ‘Ik moest 
denken aan een marathon omdat ik 
soms het idee heb dat we hier met 

een marathon bezig zijn waarvoor 
we niet getraind hebben en ook nog 
eens wind tegen hebben en die fi-
nish maar niet dichterbij komt.’ 

Aandachtspunten
Donja Hoevers (D66) wil onder-
zoek naar alternatieve woonvormen 
voor ouderen. Dit komt het sociaal 
domein ten goede en ook de door-
stroming. Johan Slootweg (SGP) 
verwijt het college te bezuinigen op 
mensen die het juist heel hard nodig 
hebben. Hij noemt de bezuiniging 
bij Mens geen goed signaal. Sloot-
weg wil het duurzaamheidsbudget 
verlagen en meer inzetten voor 
kwetsbaren in de gemeente. Hij 
vindt het een slechte zaak wanneer 
een burger iemand van de gemeente 
nodig heeft en te horen krijgt dat er 
geen tijd is. Werner de Groot (CDA) 
noemt drie belangrijke speerpunten 
van het CDA. Verbeteren van de fi-
nanciën, woningbouw en aandacht 
voor verenigingen en vrijwilligers. 
‘Het mag niet zo zijn dat ambities 
wensen blijven zonder uitvoering.’ 
Erik den Hartog (Bilts Belang) 
geeft aan de hand van de ladder van 
Bilts Belang aan wat zijn partij on-
der meer belangrijk vindt. Kinderen 

moeten gelijke kansen krijgen en 
zich gelijktijdig kunnen ontplooien. 
Daarom goed onderwijs in goed 
onderhouden scholen. ‘Te beginnen 
bij bereikbare, voorschoolse educa-
tie om mogelijke sociale ongelijk-
heid te voorkomen. Ook moeten 
ouderen, mindervaliden en andere 
hulpbehoevenden goed verzorgd 
worden.’
 
Bestuurscultuur
Menno Boer (SP) geeft commen-
taar op moties en amendementen 
waar de SP niet bij staat. De mo-
tie van Beter De Bilt die vraagt 
een brandbrief tegen de Wet Abon-
nementstarief Wmo heeft zijn vol-
ledige instemming. Theo Aalbers 
(ChristenUnie) constateert dat de 
coalitiepartijen elkaar weinig gun-
nen. Hij pleit voor een vernieuwde 
bestuurscultuur om de vele uitda-
gingen in de gemeente het hoofd 
te kunnen bieden en waarbij bur-
gers moeten worden betrokken. Hij 
noemt de gang van zaken een voor-
beeld van kille bureaucratie en mis-
lukte participatie. Connie Brouwer 
(Fractie Brouwer) citeert uit een 
presentatie om aan te geven hoe zij 
de gang van zaken meemaakt. ´Om 
een bezuinigingstraject te doen 
slagen is een goede communicatie 
naar de samenleving essentieel. 
Bij het voorbereiden van bezuini-
gingsvoorstellen dient een college 
van B en W, meteen al na te denken 
over hoe de bezuinigingen gecom-
municeerd moeten worden naar de 
burger. Wanneer de gemeente dit 
niet zelf snel en adequaat doet dan 
zullen actiegroepen en gedupeerde 
burgers het voortouw nemen en de 
communicatie zelf naar zich toe-
trekken.’ 

Financiën
Het college beantwoordt de ge-
stelde vragen en gaat in op de in-
gediende amendementen en moties. 
Wethouder Dolf Smolenaers van 
Financiën en Wonen stelt dat de 
begroting van ons allemaal is. ‘Wat 

gedurende vele jaren is ontstaan 
kan alleen door het nemen van pijn-
lijke maatregelen langzaam worden 
gestuurd in de goede richting.’ Wet-
houder Anne Brommersma kreeg 
de meeste vragen en opmerkingen 
over het sociaal domein. Opmer-
kingen over kille bureaucratie en 
geen visie hebben legt zij namens 

het college naast zich neer. ‘Daar 
zijn wij het niet mee eens. We heb-
ben hele stevige keuzes gemaakt bij 
de bezuinigingen. We hebben maat-
regelen die direct aan kwetsbare 
burgers ten goede komen zoveel 
mogelijk ontzien, zo hebben we het 
minimabeleid overeind gehouden.’ 

Vervolg van pagina 1

Een motie van wantrouwen ingediend door Peter Schlamilch tegen het 
financiële beleid van B en W kreeg geen steun van de overige fracties.

V.l.n.r. waarnemend gemeentesecretaris Esselien de Leeuw, wethouder 
Dolf Smolenaers, burgemeester Sjoerd Potters en de wethouders Anne 
Brommersma, André Landwehr en Madeleine Bakker. 

Petje af voor Steeds Beter 
met ‘Mutsen’ 

door Guus Geebel

Een terecht daverend applaus kregen spelers van toneelvereniging Steeds Beter die in de theaterzaal 
van Het Lichtruim in Bilthoven op 8, 9 en 10 november het blijspel ‘Mutsen’ opvoerden. Er 

werd heel veel gelachen de zaal was bij alle voorstellingen nagenoeg uitverkocht.

De zes actrices brachten een hila-
risch en aangrijpend toneelspel op 
de planken van belevenissen tij-
dens hun jaarlijkse zussenweekend 
in een vakantiehuisje op de Veluwe. 
Onder regie van Henri Nap werd 
een eigentijds blijspel met ver-
rassende wendingen en op het lijf 
geschreven rollen op de planken 
gebracht. De toneelkomedie is ge-
schreven door Christa Warmerdam. 
De zussen hebben elk hun eigen ka-
rakter, leven, problemen en gehei-
men. Die geheimen werden tijdens 
het weekend bewust of onbewust 
met elkaar gedeeld, maar bleken 
bij de meesten ook wel een beetje 
bekend te zijn. Langzaam worden 
onderlinge ergernissen weggewerkt 
en blijken ze allemaal wel iets met 
iets te zitten wat ze tot dan toe niet 
hebben willen delen. Het wordt al-
lemaal uitgesproken en de onder-
linge band is weer als vanouds. Ze 

worden weer zussen waar niemand 
tussenkomt. Dat bevalt zo goed dat 

ze een dag langer dan ze van plan 
waren in het vakantiehuisje blijven.

Zes zussen met 
verschillende 
karakters maar 
met een hechte 
band.

Gouden K voor 
Rita Maas

Afgelopen zaterdag ontving Rita Maas in evenementenlocatie Beurs-
fabriek te Nieuwegein de Gouden K. De gouden K wordt uitgereikt 
aan personen die zich individueel of namens een organisatie op op-
vallend positieve wijze hebben ingezet voor het onder de aandacht 
brengen van beeldende kunst. Rita Maas (o.a. voorzitter van de Art 
Traverse- werkgroep) viel deze eer ten beurt. Naast Rita Maas bestaat 
de werkgroep verder uit Evert Bouws, Katrien Kroes, Lilian Oldenhof 
en Ellen Spanjaard.

Wethouder André Landwehr reikte afgelopen zaterdag de erespeld 
behorende bij de Gouden K uit aan Rita Maas. [foto Reyn Schuurman]

Mensen die een gemeente besturen
hebben het vaak zwaar te verduren
ze doe wel hun best
maar er is veel protest
en soms staan ze voor loeihete vuren

Guus Geebel Limerick
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Gehaktschnitzels

Kip in braadzak 1
KILO 8.98

500
GRAM 9.90

Entrecote

Gemarineerde 
biefstukreepjes 

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 14 november
t/m woensdag 20 november

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.50

Rosbief
Gegrilde fricandeau 
Gebraden gehakt

Kip-walnoot salade 
Hammousse
Filet Americain

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

1
KILO 8.98

KIPDIJFILET 

STOMPETOREN 
ROMIG JONG 

HERFSTMELANGE 

500
GRAM 6.-

500
GRAM 6.50

HUISMIX 

CASHEWNOTEN 

250
GRAM 4.98

100
GRAM 1.98

5 
STUKS 5.-

Slavinken, rundervinken, 
kipvinken 

Lekker voor het weekend

Runder cordonbleu

SMAAKVOL GRIEKS 
BRAADSTUK MET VRUCHTEN 
EN NOTEN 1

KILO 9. 98

500
GRAM 11.-

5 HALEN
4 BETALEN

5 HALEN= 4 BETALEN

gezouten of ongezouten

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 november.

Groot assortiment
Wilde paddestoelen
o.a Girolle, 
cantharellen, 
jaune/grise, 
cepes, 
oesterzwammen, 
shi-take enz.
Verse truffels 
in het assortiment!

Speculaas - 
Appelwaartje 
Nu € 5,99
Uit eigen bakkerij
Stroopkoeken
Pak nu € 3,99

Alle lasagnes 
4 soorten    

€ 1,25
100 gram

Vers gesneden
Hutspot

€ 0,99
500 gram

Heerlijke sappige
Handsinaasappels 

€ 1,49
Heel kilo

Desem rustique
Meergranenbol
Nu € 2,99
Alleen zaterdag
Foccacia
tomaat/olijf
Nu € 3,49

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Hollandse
Bredase 
Spruitjes
500 gram  € 0,79
Hollandse
Elstar Handappels
Heel kilo € 1,49

Vers gesneden
Soepgroente 
grof/fijn

Zak 250 gram  € 0,99
Lekkere gezonde snack
Zoete Frambozen 
Nu 3 doosjes  € 4,98

18
11

19
11

20
11

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissier Van onze bakker

Wij willen er een heerlijk wild – 
weekend van maken…!

NIEUW

Herten goulash   
met rode kool en puree

€ 1,49
100 gram

Verder in ons assortiment:
Fazant  -  gekonfijte eenden boutjes 
hazenbout  -  eendenborstfilet 
hazenpeper  -  herten rug filet   
Met volop keus in garnituren…..   
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advertentie

Sleutel stak in voordeurslot 
tijdens huwelijksnacht

door Guus Geebel

Dinsdag 5 november was het zestig jaar geleden dat Niek Slooter en Han Blacquiére in Zwijndrecht 
in het huwelijk traden. Locoburgemeester Anne Brommersma kwam het echtpaar thuis feliciteren 

met dit huwelijksjubileum. Niek was 24 en Han 22 jaar oud toen ze trouwden. 

Niek Slooter heeft een tweeling-
broer en toen ze in 1951 allebei 
hun mulo diploma hadden gehaald 
solliciteerden ze bij de  levensver-
zekeringsmaatschappij De Holland 
van 1859 in Dordrecht. Er was één 
vacature, maar vanwege hun goede 
cijfers werden ze allebei aangeno-
men. Niek ging na veertig dienst-
jaren met de Vut. Zijn militaire 
dienstplicht vervulde hij van 1955 
tot 1957 bij de marine, waarna hij 
weer bij het verzekeringskantoor 
ging werken. In 1958 kwam Han er 
ook werken en ze kregen verkering.

Sleutel
De eerste zoen kwam toen ze al-
lebei een vrije middag hadden en 
gingen fietsen. Bij de Moerdijkbrug 
werd toen voor het eerst gezoend. 
Het echtpaar had in Dordrecht een 

nieuwbouwwoning gekocht waar 
ze op hun trouwdag introkken. ‘De 
volgende morgen belde de opzich-
ter aan en gaf me de sleutel van het 
huis’, vertelt Niek. ‘Die had ik in 
het slot van de voordeur laten zitten 
en heeft er dus de hele nacht inge-
zeten. Het is wel te verklaren, want 
ik had zoals het hoort de bruid over 
de drempel naar binnengedragen en 
niet meer aan de sleutel gedacht.’ 

Werk
‘We hebben twee dochters en twee 
leuke schoonzonen’, vertelt Han. 
Er zijn 13 kleinkinderen en 11 ach-
terkleinkinderen. Toen Niek Sloo-
ter in 1978 door fusies van verze-
keringsmaatschappijen in Utrecht 
kwam te werken gingen ze daar ook 
wonen. In 2003 verhuisden ze naar 
een appartement in Ede en sinds 

bijna twee jaar wonen ze met veel 
genoegen in een mooi gelegen aan-
leunwoning bij d‘Amandelboom. 
Han heeft toen ze in Utrecht woon-
den nog 17 jaar bij de Rabobank 
gewerkt. ‘De bank hield zitting in 
verzorgingshuizen waar bewoners 
een rekening kregen waar hun zak-
geld op gestort werd. Tijdens die 
zittingen hielpen we mensen met 
het overmaken van geld voor din-
gen als abonnementen of cadeau-
tjes voor kinderen.’

Biljarten
Niek ging wel eens mee naar de 
verzorgingshuizen in Utrecht waar 
Han werkte en het viel hem op dat 
daar overal gebiljart werd. ’We 
kwamen regelmatig bij een oom 
en tante in d’Amandelboom en 
daar werd niet gebiljart.’ Toen het 

Locoburgemeester Anne Brommersma met het diamanten bruidspaar.

KBH pakt groots uit 
met Promsconcert

Vrijdagavond speelde de KBH voor een uitverkochte grote zaal in het HF Witte Centrum een 
muzikaal programma met als ondertitel ‘I’ve got the music in me’. Het Groot Harmonieorkest 
(GHO), de Melody Percussiegroep (MPG), het Klein Harmonieorkest (KHO) en de Opleidings 

Melody Percussiegroep (OMPG) traden afzonderlijk, maar ook gezamenlijk op.

De MPG o.l.v. Marcel Heijnen, 
bracht met A Ticket to The Beatles 
op knappe wijze enkele bekende 
Beatles songs ten gehore. De MPG 
speelde daarna nog enkele num-
mers, waarbij Iris Verhoek op in-
drukwekkende wijze de zangpar-
tij ten gehore bracht. Iris won in 
2017, als 17 jarige, The Voice Kids 
prijs en liet horen en zien dat zij 
een groot muzikaal talent is.  Als 
afsluiting speelden het GHO, weer 
begeleid door Iris Verhoek, een 
mooie afsluiting met het bekende 
All by myself’.

Vincent van den Bijlaard nodigde 
in zijn directie het publiek meer-
malen uit tot meeklappen en zelfs 
meezingen met bekende composi-
ties. Mede hierdoor was de stem-
ming in de zaal uitbundig en en-
thousiast. Na het laatste nummer 

riep het publiek luid om ‘we want 
more’. Na twee toegiften stroomde 
het publiek de zaal uit en bleef 
met de harmonieleden nog lang 
napraten over deze onvergetelijke 

avond. Volgend jaar viert de KBH 
haar 120 jarig bestaan met meer-
dere optredens waar Iris Verhoek 
weer van de partij zal zijn. 
                     (Frans Poot)

Het Groot Harmonieorkest en Iris Verhoek.

Nieuwe Maestro in Westbroek
Zaterdag 9 november organiseerde 
Vriendenkring Westbroek een ge-
zellige Maestro-avond vol muziek 
en vertier. Zes deelnemers probeer-
den orkest en publiek op te zwepen 
tot grote hoogte om zo de gewilde 
Maestro-titel in de wacht te slepen. 
Na een spannende wedstrijd kwam 
uiteindelijk Johanan Nagel als win-
naar uit de strijd. Zijn opponent, 
Peter van Dijk, dolf in de finale het 
onderspit.

Uit handen van burgemeester 
Potters krijgt Johanan de beker 
uitgereikt. [foto Walter Eijndhoven]

echtpaar in hun Utrechtse tijd vrij-
willigerswerk in d’Amandelboom 
ging doen stelde Slooter voor om 
daar ook te gaan biljarten en tot 
ze naar Ede verhuisden regelde hij 
het. ‘Niek ging biljarten en ik kof-

fieschenken’, vertelt Han. Nu ze 
bij d’Amandelboom wonen doet 
hij alleen nog maar mee. Het di-
amanten huwelijksjubileum werd 
gevierd in Van der Valk restaurant 
De Biltsche Hoek.

Expositie Hanneke 
de Groot

De komende maanden zal Hanneke de Groot in het Servicecentrum 
Maartensdijk (in Dijckstate) haar schilderijen tentoonstellen. 

Hanneke werkt met olieverf en haalt haar inspiratie uit foto’s, werk van 
anderen en uit haar eigen omgeving: ‘Schilderen is voor mij een ver-
kenningstocht, waarbij ik mijn grenzen langzaam probeer te verleggen. 
Wat mij boeit in het schilderen is vooral het onderwerp ‘licht’. Het wer-
ken met schaduw, licht en reflectie is op dit moment mijn voornaamste 
uitdaging, welke ik in mijn schilderijen probeer vast te leggen’, aldus 
Hanneke. 

Hanneke is in 2010 begonnen 
met schilderen op een cursus 
in Loosdrecht en haalde daar 
zoveel plezier en energie uit, 
dat ze is blijven schilderen. In-
middels geeft zij zelf ook les. 
66Er is een ‘officiële opening’ 
van de expositie op zaterdag 16 
november om 15.00uur, waarbij 
een ieder welkom is. Daarna kan 
iedereen tijdens kantooruren 
vrijblijvend binnen lopen bij 
Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96 Maartensdijk 
om haar werk te bewonderen. 
Info tel. 0346 214161 of e-mail 
servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl 
      (Mirjam Valkenburg)

Werk van Hanneke de Groot.
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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.

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Tap DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Bilthoven en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Tap

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Je moet nog 1 weekje wachten 
en dan mag je weer je schoentje 

zetten bij Kapper Hans.
Vrijdag 22 november 

is het zover!

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Computerhulp Midden-Nederland
Wij helpen graag als u computer 
niet doet wat hij zou moeten doen. 
En dat doen we snel, meestal aan 
huis. Even zo graag...  [lees meer]

KAMPIOENTJES

Elke vrijdag verse 

OLIEBOLLEN!!!

SPECULAASSTAAF
met heerlijke 
amandelspijs

3 + 1 
GRATIS

van € 5,25   

NU € 3,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Naam ontbreekt op monument
door Henk van de Bunt

De Vierklank van 7 oktober 2015 verzorgde de aankondiging van een door De Historische Kring 
D’Oude School aangevraagde lezing van dhr. Constant van den Heuvel 

over zijn boek: ‘Het kruis op de berg’. 

De lezing was een uitgebreide 
weergave van de gebeurtenissen 
van de fusillade op 20 november 
1944; zes personen en ook twee 
mannen van het verzet uit deze ge-
meente werden als represaille voor 
het vuurpeloton gezet.

Jaarlijks
Vanaf 2014 wordt er jaarlijks in 
Veenendaal een bijeenkomst geor-
ganiseerd ter herdenking van deze 
fusillade: van het verzet uit De Bilt/
Bilthoven waren Pieter ter Beek en 
Philip de Leeuw daarbij. Zij waren 
gevangen genomen nadat er een 
aanslag op de spoorlijn Utrecht-
Amersfoort vanuit Bilthoven door 
landwachters was verijdeld. De 
aanslag was mislukt. Verder werd 
in dat artikel bijzonder aandacht 
geschonken aan het leed van de fa-
milie Balk, die bij de aanslag een 
zoon en broer verloren hadden. 

Verzetsherdenkingsmonument 
In het kader van de activiteiten 
van de Historische Kring D’Oude 
School deed oud-voorzitter Leo 
van Vlodorp, de ontdekking dat wel 
de naam van Pieter ter Beek op het 
monument bij Jagtlust is vermeld, 
maar niet die van Philip (Flip) de 
Leeuw: ‘Waarom is zijn naam niet 
op de sokkel van het monument 
opgenomen?’ Vlodorp herlas het 
boek ‘Het kruis op de berg’ (2014) 
en nam ook de boeken er bij van 
Drs. Hans Brugman ‘Bezet en ver-
zet’ (1993) en de heer Dr. B. Schut 
‘Bilthoven en De Bilt tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Verhalen 
hoe de oorlog is geweest’. (2015). 
Het geschrevenen over de aanslag 
en de naweeën daarvan en het le-
zen van de autobiografie van de 
toenmalige echtgenote van Flip de 
Leeuw, Betty Polak en nu Bausch-
Polak deed hem concluderen, dat 
de naam van Philip de Leeuw ten 
onrechte niet op de sokkel van het 
monument was vermeld.

De aanslag en de arrestatie
Vlodorp vertelt ‘Begin november 
1944 kreeg Hans Hellendoorn, 
commandant van de Binnenlandse 

Strijdklachten de order de spoorlijn 
Utrecht-Amersfoort op een aantal 
plaatsen tegelijk op te blazen. In de 
nacht van 8 op 9 november moest 
die taak worden uitgevoerd ter 
hoogte van Groenekan. Hij werkte 
nauw samen met verzetsleider Pie-
ter ter Beek. De groep Joep Huffe-
ner en Philip (Flip) de Leeuw werd 
aangewezen. Flip, oud-officier van 
het leger en vanwege de joodse 
geloofsovertuiging ondergedoken, 
had de leiding. Terwijl zij op weg 
gingen naar de afgesproken plek, 
was daar ineens Mach Balk. Deze 
gaf aan die avond mee te willen 
doen. Joep aarzelde, maar Mach zat 
ook in het verzetswerk, kwam uit 
een vertrouwd nest, maar had geen 
ervaring met dit soort dingen. Joep 
waarschuwde herhaaldelijk dat 
het gevaarlijk zou zijn. Mach was 
vastbesloten en Joep ging door de 
bocht. Mach ging mee’.

Landwachters
‘Flip, Joep en Mach werden opge-
merkt door een patrouille van een 
drietal landwachters. Deze begon-
nen meteen te schieten en raak-
ten Mach Balk. Deze werd helaas 
zodanig geraakt, dat hij niet kon 
vluchten. Hij werd gevangen geno-
men. Flip wist zich uit de voeten te 
maken en Joep liet zich in een smal-
le sloot rollen. Hij moest zich wel 
schuil houden in het ijskoude wa-
ter. Een zware longontsteking was 
het gevolg, maar hij zou de oorlog 
overleven. 

Mach Balk werd zwaar gewond ge-
vangen genomen en weg gevoerd. 
Zijn vader en moeder werden op-
gespoord, gevangen genomen en 
verhoord. Alleen de vader kreeg 
zijn zoon te zien. Flip en Betty, zijn 
joodse echtgenote, werden op een 
of andere wijze door de Duitsers 
opgespoord en eveneens gevangen 
genomen. Dit was op de avond en 
nacht van 8 op 9 november 1944. 
Pieter ter Beek was op de hoogte 
van de voorgenomen aanslag en 
was benieuwd naar de afloop. Hij 
ging daarvoor naar de familie Balk. 
De Geheime Feldpolizei had het 
huis afgegrendeld en Pieter werd 
ook gearresteerd en naar Utrecht 
gebracht.

Over het verhoor, vervoer en het 
overlijden van Mach Balk bestaan 
verschillende versies. Hij is in ieder 
geval aan zijn verwondingen over-

leden; 19 jaar oud. Pieter ter Beek, 
Flip de Leeuw en vader Balk werden 
overgebracht naar de gevangenis. 
Flip was ontmaskerd als deelnemer 
aan de aanslag op de spoorlijn bij 
Groenekan, wat genoeg reden was 
voor de Duitsers om hem net als 
Pieter ter Beek als Todeskandidat 
vast te houden. Beiden zwaar mis-
handeld. Betty Polak, de vrouw van 
Flip, en mevrouw Balk moesten dit 
aanhoren en werden ook verhoord. 
Mevrouw Balk werd vrijgelaten en 
Betty de Leeuw kon haar verhoor-
der vanwege haar schuilnaam Ada 
Koole om de tuin leiden en werd 
ook vrijgelaten. Vader Balk kon la-
ter vanuit kamp Amersfoort vluch-
ten en overleefde de oorlog.

Fusillade 
De Vierklank van 7 oktober 2015 
vermeldt, dat op 18 november 1944 
drie verzetsmannen uit Rhenen een 
aanslag pleegden op de Duitse on-
derofficier Alt, die daarbij zwaar-
gewond raakte. Toen de daders 
onvindbaar bleken, werd besloten 
tot represailles. Op maandag 20 
november werden uit de Weterings-
schans in Amsterdam drie gevan-
genen gehaald, onder wie dominee 
Bas Ader, die bezig was om een be-
vrijdingsactie te plannen voor Wes-
terbork. Aan hen werden in Utrecht 

Het kruis op de berg, vanaf 
de weg zichtbaar. Gelegen in 
de gemeente Rhenen, aan de 
Veenendaalsestraatweg (N416) 
tussen Veenendaal en Elst. (foto 
Leo van Vlodorp)

Op de voorzijde van de zuil zijn de namen van elf gesneuvelde 
verzetsstrijders aangebracht. [foto Henk van de Bunt]

Leo van Vlodorp 
vraagt zich af 
waarom de naam 
van Philip (Flip) 
de Leeuw niet 
op de sokkel is 
opgenomen. [foto 
Henk van de Bunt]

Pieter ter Beek en Philip de Leeuw 
toegevoegd, alsmede de minderja-
rige verzetsman Jan van der Mun-
nik. In de namiddag werden de zes 
doodgeschoten tussen Rhenen en 
Veenendaal ter hoogte van land-
goed Prattenburg. 
Op die plek staat het monument 
van herdenking ‘Het kruis op de 
berg’. Het is geadopteerd is door 
het Ichthus College te Veenendaal. 
Daar werkt drs. Constant van den 
Heuvel als docent Geschiedenis. 
Hij is goed bevriend met inmiddels 
de 100-jarige weduwe van Philip 
de Leeuw, nu Betty Bausch-Polak. 
Over de fusillade schreef hij het 
boek, dat landelijke aandacht kreeg 
vanwege de meest uitgebreide ver-
sie van het Westerborkplan. Zijn 
beroep als docent Geschiedenis en 
het bewust worden van het feit dat 
hij in de buurt van de plek van de 
fusillade geboren was, zorgden er 
voor dat hij e.e.a. ging uitzoeken. 
Daarvan is het boek het resultaat.

Bloemenhulde door burge-
meester Sjoerd Potters

Woensdag 20 november zullen 
burgemeester Sjoerd Potters en 
Leo van Vlodorp, namens de His-
torische Kring D’Oude School, 
een bloemenhulde brengen bij 
het monument van herdenking; 
aanvang 14.30 uur. De burge-
meesters van Rhenen van der Pas 
en van Veenendaal Kats, zullen 
dat eveneens doen. Rabbijn Katz 
zal een toespraak houden. Karel 
Beesemer, oud-wethouder van 
De Bilt en als kind ondergedoken 
in Veenendaal, zal op het college 
een gastles geven over zijn bele-
venissen. Helaas kan de 100-ja-
rige mevrouw Bausch-Polak in 
verband met gezondheidsproble-
men niet aanwezig zijn.
Door deze bloemenhulde wordt 
aan Pieter ter Beek, maar vooral 
aan Philip de Leeuw eerbetoon 
geboden voor hun inzet binnen 
het verzet, waarbij zij hun leven 
in de waagschaal stelden en he-
laas ook hebben verloren.

De naam van de Leeuw ontbreekt op de sokkel van het 
‘verzetsherdenkingsmonument’ bij Jagtlust. 
Bij Jagtlust stond tot 1958 een eenvoudig herdenkingsmonument. In 
de jaren 1955 tot 1958 werd een vorm besproken om de namen van 
omgekomen personen van het verzet tijdens de tweede wereldoorlog te 
herdenken. Het idee van vermelding van hen als straatnaam werd inge-
ruild voor een echt monument. Kunstenaar Jaap Kaas zorgde daarvoor. 
(Zie hiervoor ook het boek “100 jaar Bilthoven”( 2017).Welke namen 
moesten op de sokkel worden vermeld? Criteria werden ontwikkeld en 
aanvaard: Daaraan voldeden 11 personen, wier namen op de sokkel ge-
beiteld zijn. Niet komt daar de naam van Philip de Leeuw op voor. Hij 
woonde in Bilthoven, kreeg de opdracht als commandant voor de aan-
slag op de spoorlijn bij Groenekan in november 1944 en werd daarom 
onder meer om het leven gebracht. Je zou zeggen dat zijn naam zonder 
meer op de sokkel zou moeten prijken.
De Historische Kring D’Oude School is op grond van haar onderzoek 
van mening dat de naam van Philip de Leeuw alsnog tijdens de herden-
king van 75 jaar bevrijding volgens de vastgestelde criteria gebeiteld 
moet worden op de sokkel van het monument. Daartoe heeft zij een 
verzoek bij de burgemeester ingediend. 

Het oorlogsmonument bij Jagtlust 
werd op 13 december 1958 onthuld. 
[foto Walter Eijndhoven]

advertentie
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Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

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

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

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

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

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

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

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

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

FAZANTEN POOTJES
Super combinatie bij zuurkool, lekker stoven met een
scheutje witte wijn erbij, lekker winters genieten!
ca. 50 min. stoven met de deksel er half op 500 gram 5,95

GEKRUIDE KIP ROLLADE
Kiprollade helemaal panklaar; lekker gekruid en lekker
te braden; wordt niet droog dus smullen maar!
ca. 25 tot 30 min. braden of in de oven 150°C 100 gram 1,15

SMAKELIJKE WINTERCOMBINATIE
Super gevulde erwtensoep met onze goud bekroonde 
rookworst; allebei alleen even opwarmen. 
Samen voor een winters sale prijsje!!!! per set 7,50

GEVULDE HERFST FILETLAPJES
Net even lekker anders: filetlapje gevuld met roombrie, 
seranoham en rucola; heerlijke combinatie!
Zachtjes braden, ca 4 tot 5 minuten 100 gram 1,45

LAMSBOUTROLLADE
Vers uit Nieuw Zeeland; lekker gekruid met o.a. peper &
zout, knoflook, rozemarijn, tijm; met de hand geknoopt!
ca. 90 min. in de oven 150°C 100 gram 2,15

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

WINTERSE AANBIEDINGEN!!

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
aanbiedingen geldig van maandag 11 november t/m zaterdag 16 november.

zetfouten voorbehouden.

RUNDER SUCADE LAPJES
Mals, mager, van de Utrechtse Heuvelrug!! 100 gram 1,50
BEEF WELLINGTON
Met roomboterbladerdeeg; 20 min. op 200°C per stuk 2,85

BIEFSTUK PANNETJES
Malse gemarineerde biefstuk reepjes met champignons
en peterselie, allemaal samen in een ovenschaaltje!
± 20 min. in de oven op 170°C 100 gram 1,95

Tafeltje Dekje
bezorgt maaltijden aan huis

TAFELTJE DEKJE
BLIJFT BESTAAN!

Bedankt voor 
alle steun!

Wij leveren warme en vriesverse maaltijden.
Voor meer informatie over onze diensten:

Tafeltje Dekje, Molenkamp 48, 3732 EV De Bilt
Telefoon: 030-2288000
E-mail: info@tafeltjedekje-debilt.nl 

www.tafeltjedekje-debilt.nl

MENS is ook…
Activiteiten
Graag willen wij de 
volgende activiteiten 
in Servicecentrum De 
Bilt nog eens onder uw 
aandacht brengen. 
Meer informatie is 
te vinden op onze 
website.

•  Mini Kerstmarkt en 
Stampottenbuffet, 
dinsdag 10 dec.

•  Rouwcafé, elke 1e 
woensdagavond van 
de maand

•  NIEUW: Sjoelen, elke 
vrijdagmiddag

•  Intercultureel  
Eetcafé, elke 1e zon-
dag van de maand

•  High Tea en High 
Wine, elke laatste 
zondag van de 
maand

•  Samen Lunchen, elke 
dinsdag

Vragen? 
Loop eens binnen bij 
Servicecentrum 
De Bilt , Prof. Dr. P.J.W. 
Debijeweg 1 De Bilt, 
030-7440595 
of Servicecentrum 
Maartensdijk, 
Maertensplein 96, 
0346-214161

ONMIDDELLIJK EN BLIJVEND 
RESULTAAT MET DE
De nieuwe revolutionaire manier 
van afslanken en verstevigen

VÒÒR

Na 20 behandelingen

MAAK NU EEN AFSPRAAK VIA  033 - 24 65 748

Normaal €100

€50€50
Mooinmodel.nl     |     Molenkamp 46     |     3732 EV  De Bilt 

PROBEER DE CRYO21 OP DE
KENNISMAKINGSDAGEN

IN NOVEMBER
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Ondernemer van het Jaar Awards 
Op woensdag 27 november vindt voor de zevende keer de Award avond voor de Biltse 

Ondernemer van het jaar plaats. Alle Biltse ondernemers zijn uitgenodigd 
voor deze feestelijke bijeenkomst. 

Ondernemers, winkeliers, inves-
teerders en ZZP-ers kunnen gratis 
deelnemen door zich via de web-
site www.debiltseondernemer.
nl aan te melden voor de Award 
avond, die plaats vindt in de Ma-
thildezaal van het gemeentehuis. 

De verkiezing is uitgegroeid tot hét 
evenement voor ondernemers in de 
gemeente. We spreken de partners 
die dit mogelijk maken en vroegen 
naar haar hun beweegredenen. 

Wij geloven in ‘Growing a bet-
ter De Bilt together’ zegt Migchel 
Dirksen (directievoorzitter van 
Rabobank Rijn & Heuvelrug). 
Veel ondernemers kennen dezelf-
de uitdagingen. Juist door elkaar 
te ontmoeten vinden ze hiervoor 
nieuwe inzichten en kunnen ze 
groeien. En Anne van der Valk 
zegt: ‘Als nieuwe eigenaar van 
Van der Valk, heb ik zelf ervaren 
hoe fijn het is om door verbinding 
met ondernemers uit de omgeving 
nieuwe ideeën op te doen voor 
ons bedrijf’.

Zaken doen
Françoise Pisters (C&Q executive 
search): ‘Nieuw relaties ontmoeten 
is natuurlijk de kern van het onder-
nemerschap. Voor de VIP tafel die ik 
gereserveerd had bij de vorige edi-
tie, heb ik relaties uit de omgeving 
uitgenodigd, die waren enthousiast. 
Naast een mooie nieuwe klant, heeft 
dat ook geleid tot goede samenwer-
king met een ander bureau uit de 
buurt.’ Anne van der Valk over deze 
avond: ‘Ik weet dat Klaas van der 
Valk het altijd leuk vond om jonge 
ambitieuze ondernemers een duwtje 
in de rug te geven, als hij mogelijk-
heden zag. Deze award avond is de 
perfecte gelegenheid voor dat soort 
verrassende ontmoetingen’. 

Wie
‘Naast het uitreiken van de awards 
willen we dat ondernemers uit onze 
gemeente zich gewaardeerd voe-
len en succesvol ondernemerschap 
vieren’, vult Alexander Knottenbelt 
van Lionsclub De Bilt/Bilthoven 
aan. Ondernemers die werken of 
wonen in onze geweldige gemeente 

kunnen gratis deelnemen, door zich 
in te schrijven via www.debiltseon-
dernemer.nl/aanmelden. Migchel 
Dirksen (Rabobank) kijkt ernaar 
uit: ‘De sfeer op de award avond is 
verfrissend met zo’n 250 geweldige 
ondernemers uit de omgeving, die 
een voorbeeld zijn voor anderen. 
Dat opent nieuwe perspectieven en 
geeft inspiratie. Bijzonder vind ik al-
tijd het hartelijke welkom voor alle 
gasten op de rode loper met de vele 
fotografen en journalisten, waardoor 
je echt als VIP ontvangen wordt. 
Natuurlijk ben ik ook benieuwd wie 
de winnaars worden van de Onder-
nemer van het Jaar, die tijdens de 
Award avond bekend worden ge-
maakt. Wie de genomineerden zijn 
is niet moeilijk te raden, want zij 
sieren het straatbeeld met hun pos-
ters, dat kan niemand ontgaan zijn’.

Meer weten
Kijk voor meer informatie op www.
debiltseondernemer.nl. En meld je 
als ondernemer gratis aan voor de 
Award avond van 27 november 
aanstaande. 

Françoise Pisters (C&Q executive search), Migchel Dirksen (directievoorzitter van Rabobank Rijn & 
Heuvelrug), Anne van der Valk (Van der Valk De Bilt – Utrecht) op promotour.

Sire campagne zorgt voor drukte 
bij Repair Café Bilthoven

Het was afgelopen zaterdag weer superdruk bij Repair Café Bilthoven. Mede onder invloed van 
de Sire campagne ‘Waardeer het, Repareer het’ kwamen er dit keer nog weer 

meer mensen langs met hun kapotte spullen. 

Kim Reek uit de Bilt kwam langs 
met zijn kinderen en met zijn ka-
potte TV. De stekkeraansluiting 
gaf vonken en ze hadden bijna een 
nieuwe gekocht. Gelukkig kwa-
men ze het toch even proberen 
bij het Repair Café en reparateur 
Elon wist de aansluiting prima te 
repareren. Maar ook reparateur 
Hardy repareerde een TV waar-
van de ‘coax’-aansluiting was af-
gebroken. 

Het textiel team bestond dit keer 
uit drie naaisters en die waren van 
11.00 tot na 15.00 uur onafgebro-
ken aan het werk om mensen te 
helpen met hun verstelwerk. Het 
technische team, 7 man sterk, 
nam in de werkplaats weer heel 
wat lampen, koffiezetapparaten 
en dvd-spelers onder handen. Bij 
de fietsen was het wat rustiger, 
waardoor twee van de drie fietsre-
parateurs omschakelden en gingen 

assisteren bij de afdeling elek-
tra. Ook Quido, beheerder van de 
WVT, sprong aan het begin van de 
dag bij in de werkplaats. 

Het volgende Repair Café is op 
zaterdag 7 december. Meer info: 
https://repaircafebilthoven.word-
press.com 

Reparateur Roel [r.] repareert met hulp van WVT beheerder Guido een 
lamp, waarvan de bedrading van binnen kapot was. [foto Frans Poot]

Positieve reacties op 
spontane vlaggenactie

Voor alle winkeliers van de winkels rondom het pleintje met de 
paaltjes, hoek Looydijk / Hessenweg, is het ook een raadsel wie 
deze paaltjes aangekleed heeft in de gebreide vlaggen ‘truitjes’.

Allen zijn zeer positief over de ludieke en multiculturele actie, met 
vlaggen uit verschillende landen naast elkaar. Na het weekend waren er 
opeens een paar paaltjes met vlaggen bedekt, daarna kwamen er steeds 
meer bij. Niemand heeft gezien wie dit gedaan heeft.        (Janny Smits)

Aangeklede paaltjes sieren de hoek Hessenweg/Looydijk.

Sinterklaasactie 
Maartensdijk

De Sinterklaas-bonnen-actie van de Maartensdijkse Middenstand 
start zaterdag 16 november loopt tot en met woensdag 4 decem-
ber. De kassabonnen vanaf 5 euro kunnen ingeleverd worden in de 
daarvoor herkenbare doos in de winkels De kassabonnen moeten 
voorzien zijn van naam, woonplaats en telefoonnummer.

Naast de vele prijzen die de winkeliers persoonlijk weggeven zijn er 
nog 4 hoofdprijzen te winnen: 
• Een fiets, aangeboden door Adwin de Ruyter van Repair Factory, 
• Een wasmachine van Ruth Nagel van Vink Westbroek
• Een tank-bon van Ford van Woudenberg en 
• 1 minuut gratis winkelen bij de Jumbo. 

Deze prijzen worden namens de Maartensdijkse Middenstand Vereni-
ging aangeboden.
De prijzen worden in een keer uitgereikt en wel op vrijdag 6 december 
om 17.00 uur.

Gehoord: ‘Aan Sinterklaas werd de vraag gesteld waarom hij niet koopt 
bij Bol.com, Wehkamp of Zalando’? De Goedheiligman antwoordde: 
‘Omdat de lokale middenstand de intocht en de feestverlichting betaalt 
en zij niet. Kopen doe je in de winkel’.                      [HvdB]

Markt in 
koffiehoek Spar

Op zaterdag was er weer een Markt Samen Leuke Dingen Doen; deze 
keer in de koffiehoek van de net verbouwde Spar aan de Bilderdijklaan 
in Bilthoven. Er was weer belangstelling om samen iets te ondernemen. 
Bijv. samen koken, musiceren, jeu de boules spelen, wandelen etc. Ook 
de organisatie Eet Mee had weer enkele aanmeldingen. Het was verras-
send om te horen dat in de koffiehoek van deze winkel iedere dinsdag-
middag de gelegenheid is om elkaar te ontmoeten.         (Frans Poot)
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 6 november t/m di 3 december 2019

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

CHOCOMEL OF FRISTI
2 pakken à 1 liter

2 VOOR

200

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

 2 VOOR

250

LOS GANSOS WIJNEN
4 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

4 HALEN
2 BETALEN*

HAK GROENTEN OF 
APPELMOES IN POT
M.u.v. 4-packs
4 potten à 330-370 gram

 4 VOOR

300

RIBLAPPEN
Per kilo

7497

JUMBO ROOMBOTER 
STROOPWAFELS
2 pakken à 12 stuks

 2 VOOR

300

2500

PAMPERS MAXIPACK
Alle soorten
Per pak

3 VOOR

450

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak à 500 gram, Blauwe bessen 
bakje à 125 gram, Frambozen bakje à 125 gram, 
Kanzi appels tas à 1 kilo of Kiwi Sun Gold à 3 stuks

50% korting: Korting wordt aan de kassa verrekend.*
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Scholieren bij het Europarlement
Op initiatief van burgemeester Öhmann uit Coesfeld zijn 25 scholieren van het Heriburg 

gymnasium uit Coesfeld samen met 24 scholieren van de Aeres Mavo uit Bilthoven drie dagen 
naar Brussel geweest. De beide scholen reageerden meteen enthousiast op de vraag of ze aan 
dit project wilden meewerken. Vertegenwoordigers van de Partnerschaft uit Coesfeld en de 

jumelage Stichting De Bilt verzorgden de organisatie van deze bijzondere reis.

Op dinsdag 5 november werden de 
leerlingen uit Coesfeld, samen met 
twee leraren, Tom Wulf en Barbara 
Rinke, journalist, Hartmut Lever-
mann en Brigitte Exner, ontvangen 
in de Aeres Mavo in Bilthoven. 
Ze waren ’s ochtends vroeg al per 
bus uit Coesfeld vertrokken. In de 
school gingen alle leerlingen in ge-
mengde groepjes met elkaar in ge-
sprek, eerst nog wat voorzichtig en 
afwachtend, maar dat werd al snel 
beter. De voertaal was Duits, ge-
mengd met Nederlands en Engels. 

Brussel
Na een foto voor de school vertrok 
de groep naar Brussel. Vanuit De 
Bilt gingen ook twee leraren mee, 
Cor Boorsma (leraar Duits) en Pe-
ter van Esschoten (leraar geschie-
denis en maatschappijleer). In de 
bus konden alle leerlingen het al 
snel goed met elkaar vinden. Aan-
gekomen in het hotel Brussel instal-
leerde men zich eerst op de kamers. 
Daarna volgde een rondleiding per 
bus met een officiële gids door 
Brussel. Het centrum werd te voet 
bekeken, waarbij vooral De Grote 
Markt indruk maakte en Manneken 
Pis natuurlijk. ‘s Avonds namen de 
leerlingen deel aan een quiz over 
Europa, waarbij ze leuke prijzen 
konden winnen. Twee Duitse en 

twee Nederlandse leerlingen vul-
den samen de quizvragen in.

Parlement
De volgende dag stond het eigenlij-
ke doel op het programma: het Eu-
roparlement. Na de security check 
stond een beleidsmedewerker van 
een Duitse Europarlementariër 
klaar om de groep te ontvangen. Hij 
vertelde over het Europarlement en 
beantwoordde vragen. De Duitse 
Europarlementariër Marcus Pieper 
van de Europese Volkspartij, nam 
de groep vervolgens mee naar een 
conferentiezaal en vertelde wat het 
Europarlement behelst. Ook ging 
hij in discussie met de leerlingen, 
die heel gerichte vragen stelden. 
Hij is verantwoordelijk voor trans-
port, toerisme, industrie en energie. 
Daarna was Esther de Lange (Ne-
derlands Europarlementariër) aan 
de beurt. Zij is vicepresident van de 
EVP. Heel enthousiast vertelde ze 
over wat zij doet (economie en mi-
lieubeleid) en hoe haar agenda eruit 
ziet. Haar specialiteit is het gelijk 
trekken van Europese regelgeving 
en wetten. Bij voorbeeld maakt zij 
zich sterk voor een vliegtaks in alle 
Europese landen. 

Indruk
De plenaire vergaderzaal, die grote 

indruk maakte op iedereen, werd 
daarna bezocht. Met name de tol-
ken die één op één vertalen intri-
geerden de leerlingen. Er mag ab-
soluut geen fout gemaakt worden in 
de vertaling en de tolken wisselen 
elkaar dan ook snel af. Vervolgens 
werd ook nog het Parlementarium 
bezocht. Hier wordt individueel 
per video en koptelefoon uitgelegd 
hoe het Europees Parlement in el-
kaar zit, hoe het gekozen wordt, 
hoe de zetelverdeling is en wat er 
allemaal gebeurt. Er kan gekozen 
worden voor een uitleg in één van 
de 24 talen van de Europese Unie. 
Vrijwel iedereen had het goed naar 
zijn/haar zin gehad, zelfs leerlingen 
die aan het begin wat sceptisch wa-
ren, reageerden heel enthousiast na 
afloop. 

Meegekregen
Wat ze ervan meegekregen hadden? 
Een betere kennis van de Duitse 
taal, veel geleerd over Europa en 
leuke mensen ontmoet. En dat 
was nu precies het doel van deze 
reis. Verbeterpunten? Ja, de Duitse 
leerlingen moesten ook maar wat 
Nederlands gaan leren. Of er weer 
zo’n reis georganiseerd moest wor-
den? Jazeker wel en helaas zullen 
er dan anderen meegaan. 
            (Tine Rigter)

Project Duurzame 
Kleding op HNL

door Walter Eijndhoven

Maandag 4 november tot en met woensdag 6 november stond het 
project Duurzame Kleding op het programma op HNL in Biltho-
ven. Alle eerste- en tweede klassers van de school hebben maar één 
doel voor ogen: consumenten bewust maken hoe vervuilend de mo-
de-industrie is voor het milieu. 

Volgens het Greenfashion Team van HNL, bestaande uit Robert-Jan, Kik, 
Miguel, Benten, Julia en Douwe begint de vervuiling al bij het verbou-
wen van grondstoffen. Per katoenen t-shirt worden bijvoorbeeld duizen-
den liters water verbruikt, omdat katoenplanten veel water nodig hebben, 
de planten worden bespoten met gif en de restproducten komen terecht 
in de rivier. Het transport vanuit de ontwikkelingslanden naar het westen 
gaat per vliegtuig, waardoor extra CO2-uitstoot plaatsvindt. Behalve mi-
lieuvervuiling vindt uitbuiting van arbeiders plaats, met werkdagen van 
14 uur waarbij zij minder dan één euro per uur verdienen. 

Recycling
Woensdag 6 november presenteerden alle eerste- en tweede klassers 
hun zelfgemaakte kleding. ‘Samen met Jelle en Jurriaan heb ik eigen 
kleding gemaakt´, legt Floris uit. ´De jurk is gemaakt van een vuilnis-
zak, ook de sjaal is van hetzelfde materiaal, de hoed hebben wij ge-
maakt van folie, de vulling hiervan hebben wij uit een mouw gehaald 
en de armband is van spijkerstof. Deze stof komt van een oude spijker-
broek. Op deze manier doen wij aan recycling. Kartonnen dozen doen 
dienst als schoenen. Wij hebben meerdere dozen in elkaar gestapeld, 
voor meer stevigheid´. 

Instagram
Ook leerlingen Cas van ‘t Hoenderdaal, Basten Zijl, Sophie Bouman, 
Elena Borghi, Imme Kleijne en Lara Braxhoofden werken aan een 
schonere wereld. Zij hebben een eigen account aangemaakt op Insta-
gram over duurzame kleding. Iedere dag posten zij nieuws op hun ac-
count. Geïnteresseerden kunnen hen volgen via ‘FairFashionMakers_’. 
Voor donderdag 5 december moet iedere leerling minimaal vijftig men-
sen vinden die hun voorbeeld volgt. En moeten zij een bewijs daarvan 
kunnen overleggen. ‘Dit project maakt kinderen heel zelfbewust met 
betrekking tot duurzaamheid, aldus één van de moeders’, vertelt docen-
te Maaike Hennekam. ‘En dat in drie dagen’. HNL voert dit project niet 
alleen uit. Zij hebben hulp vanuit Samen voor De Bilt en experts Trudie 
van Haaster en Astrid Nube, beide van het RecycleLAB in Bilthoven.

Cas van ’t Hoenderdaal, Basten Zijl, Sophie Bouman, Elena Borghi, 
Imme Kleijne en Lara Braxhoofden werken aan een project over 
duurzame kleding op Het Nieuwe Lyceum. 

Twee winnaars Minecraft 
XL Bouwwedstrijd

Op zaterdag 2 november vond in 
Bibliotheek Idea Bilthoven weer 
een grootse Minecraft XL Bouw-
wedstrijd plaats voor kinderen van 
8 t/m 14 jaar. De wedstrijd was met 
72 deelnemende meisjes en jongens 
drukbezocht.

In teams van vijf gingen de kinde-
ren werken aan de tot dan toe ge-
heim gehouden opdracht: bouw een 
school in Romeinse stijl met een 
modern interieur. De bovenverdie-
ping van de bibliotheek was omge-
toverd tot een Minecraft walhalla. 
Er stonden 40 laptops klaar die 
waren aangesloten op een speciale 
Minecraft server. Nadat de groepjes 
eerst een schets op papier hadden 
gemaakt, hadden ze twee uur de 

tijd om in Minecraft hun droomont-
werp te realiseren.

Het was fantastisch om te zien hoe 
goed in alle groepjes werd samen-
gewerkt, ook door kinderen die el-
kaar vooraf niet kenden. Alle ont-
werpen waren prachtig en de jury 
had het dan ook ontzettend moeilijk 
om de winnaars te kiezen. Maar uit-
eindelijk sprong er zowel in de och-
tend als in de middag één groepje 
net iets bovenuit. Deze winnaars 
gingen naar huis met de hoofdprijs: 
een prachtige Lego-Minecraft bo-
kaal.                 (Wing Yie CHUNG)

De winnaars van de 
ochtendwedstrijd: Simon, Thomas, 
Joseph en Tieme.

De winnaars van de middagwedstrijd: Thijmen, Duco, 
Bob, Bas en Silje.
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HOOGVLIET.COM

T.W.V.

14.95

Deze acties zijn geldig van woensdag 13 t/m dinsdag 19 november 2019. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Gratis Sinterklaasboek
Je ontvangt een gratis boek bij aankoop van onderstaande aanbiedingen. De actie loopt van woensdag 13 november t/m donderdag 
5 december 2019. Iedere week ontvang je een ander Sinterklaasboek. Deze week het boek van Rafael van der Vaart. Verzamel ze alle drie!

 Lipton 
 3 pakken of 
fl essen van 1.5 liter 
Van /5.07 - /6.33

 3.99 
 3 STUKS  2 STUKS 

 3.79 
 Calvé  pindakaas 
of pindarepen
 2 pakken met 4 stuks 
of potten van 350 gram 
Van /5.36 - /7.18

 2 STUKS 

 4.99 
 Biotex of Omo 
 2 fl essen van 735 - 1000 ml 
of pakken van 798 gram 
Van /7.46 - /9.98

 2 STUKS 

1.99 
 Glorix 
 Alle soorten 
Van /2.90 - /5.58

Deze acties zijn geldig van woensdag 13 t/m dinsdag 19 november 2019. Zet- en drukfouten voorbehouden.

+

+ +

+

of pakken van 798 gram 
7.46 - /7.46 - / /9.98/9.98/7.46 - /9.98/9.98/

+
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Gastles over respect op 
basisschool De Kievit

door Henk van de Bunt

Frans Poot, bestuurslid van het Platform Respectvol Samenleven De Bilt, was donderdag 
te gast als gastspreker op de Maartensdijkse basisschool De Kievit. 

Om de leerlingen uit te nodigen na 
te denken over het begrip respect 
had Frans met de leerkracht van 
groep 7/8 afgesproken, dat zij op 
een A4tje iets zouden schrijven en/
of tekenen waarbij zij aan respect 
dachten. 

Deze A4tjes waren in de klas opge-
hangen en Frans ging aan de hand 
van de plaatjes met de leerlingen in 
gesprek. Op deze manier konden de 
zij hun eigen verhaal houden, waar-
bij het opviel hoe goed zij over dit 
onderwerp hadden nagedacht. 

Pesten 
Begrippen als waardering voor el-
kaar, elkaar groeten, pesten, wan-
gedrag en afval op straat, discri-
minatie, etc. kwamen aan de orde. 
Wat ook opviel was dat de kinderen 
ook hadden nagedacht over respect 
buiten de eigen leefomgeving. Zo 
kwam het vaak respectloze gedrag 
van politici naar elkaar aan de orde. 

Zin
Een mooie zin op een van de A4tjes 
was: ‘Respect moet je verdienen’. 
Een ander had verschillende vor-

men van respectloos gedrag in een 
getekende afvalbak gedeponeerd..
Aan het eind van de les gaven de 
leerlingen (elkaar) een spontaan ap-
plaus.

Bij de evaluatie met de leerlingen 
en leerkracht bracht Frans naar vo-
ren dat hij onder de indruk was van 
de maatschappelijke betrokkenheid 
van de leerlingen, die in de ge-
sprekken een opvallende discipline 
opbrachten in het elkaar laten uit-
praten.

Een mooie zin op een van de A4tjes was: ‘Respect moet je verdienen’

Bosbergschool weet 
wat respect betekent

door Henk van de Bunt

Op dinsdag 5 november legden Veroniek Clerx en Anne Doedens aan de klas van meester 
Kevin Ferwerda uit wat respect betekent: aandacht en rekening houden met. 

Respect ook voor vroeger. Want 
de kinderen van Hollandsche Ra-
ding lopen op straten en wonen in 
huizen, die door mensen van vroe-
ger zijn gemaakt en die voor hun 
werk respect verdienen. Er werd 
over veel dingen gepraat: van een 
veldslag bij Hollandsche Rading 
tot verzetsstrijders, die in het dorp 
woonden. Op die manier werd de 
klas met hulp van https://onlinemu-
seumdebilt.nl getoond, waarom het 
lezen over verleden van Holland-
sche Rading niet alleen leuk maar 
ook heel interessant is, om respect 
voor te hebben.

Tablets
Met hulp van hun tablets bladerde 
de klas door het onlinemuseum. 
Dat je veel kunt opsteken met je 
mobieltje als je langs de straten 
van Hollandsche Rading loopt, dat 
vond de klas eigenlijk best aardig. 
De Advent-kapel kwam voorbij en 
het filmpje daarover, het station en 

nog veel meer. Veroniek en Anne 
spraken met meester Ferwerda af, 
dat zij terug zouden komen als 
volgend jaar de Bevrijding wordt 
herdacht. Dan kan met hulp van 

het onlinemuseum daar met de 
kinderen over gesproken worden. 
Op de vraag of de klas iets zag in 
een kinderredactie werd positief 
gereageerd. 

Een tekst als: ‘Niemand kan zonder anderen! Nu niet, en vroeger niet; 
Niemand kan zonder vroeger!’ verbaast niet uit de mond van hen, die 
enthousiast met de geschiedenis omgaan.

Respect leeft al bij de kleintjes
door Guus Geebel

Dr. Kabir Roy Chowdurry ging op 8 november vanwege de Week van Respect in gesprek met 
leerlingen van groep 2 van de Julianaschool. De leerlingen luisterden belangstellend naar hem 
en op zijn vraag wat respect betekent wisten de kleintjes hem best antwoord te geven. ‘Aardig 
zijn voor elkaar’, zei een van de kinderen. Kabir Roy Chowdurry had daarna ook een gesprek 

met leerlingen van groep 8 van juf Judith Haak.  

Kabir Roy Chowdurry is als maat-
schappelijk begeleider al 23 jaar 
vrijwilliger bij Steunpunt Vluch-
telingen De Bilt. ‘De begeleiding 
van nieuwkomers begint al op dag 
1 en houdt onder meer in brieven 
schrijven, het regelen van een bank, 
gezondheidszorg, scholing en huis-
vesting.’ Het werk geeft hem veel 
voldoening en de meeste mensen 
die hij heeft begeleid hebben inmid-
dels een Nederlands paspoort. Hij 
begeleidde mensen uit veel landen. 
‘Toen ik begon kwamen de meesten 
uit Afghanistan en Palestina, later 
uit Irak, Angola, Eritrea en Azerbei-
djaan. Mijn cliënten nu komen bijna 
allemaal uit Syrië en Pakistan.’ Dr. Kabir Roy Chowdurry in de klas van juf  Gabriëlle Caelen.

Wethouder over 
respect op Nijepoort

door Kees Diepeveen

In het kader van de Week van respect bezocht wethouder Made-
leine Bakker basisschool de Nijepoort in Groenekan en ging met de 
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in gesprek over dit onderwerp. 

De wethouder legde aan de kinderen uit dat in de gemeentelijke en ook 
in de landelijke politiek respect voor elkaars mening een belangrijke 
rol moet spelen en je daarbij rekening moet houden met elkaar. Dat het 
niet altijd lukt is jammer en staat samenwerking dan veelal in de weg. 
Op haar vraag of de kinderen een voorbeeld konden geven vanuit hun 
eigen ervaring noemde één van de leerlingen het voorbeeld dat hij niet 
in de leerlingenraad gekozen was, maar dat hij respect had voor zijn 
medeleerling die wel gekozen was. 

Sport
Wel 90 procent van de leerlingen op de Nijepoort doet aan sport. Omdat 
respect voor elkaar in de sport erg belangrijk is ging de wethouder hier 
met de leerlingen uitgebreid op in. Respect voor je tegenstander of voor 
een scheidsrechter is lang niet vanzelfsprekend en dat realiseerden de 
kinderen zich ook. Heel veel wisten wel een voorbeeld te noemen dat 
respect best wel moeilijk is wanneer je voor je gevoel onterecht ver-
liest, wanneer een scheidsrechter in jouw ogen niet goed fluit of dat een 
tegenstander zich onsportief gedraagt. De kinderen waren het wel eens 
dat respect vaak bij jezelf begint. Immers sportiviteit is: je aan de regels 
houden, sportief zijn en beleefd en respectvol zijn naar de tegenstander. 
Na 45 minuten eindigde het gesprek maar was duidelijk geworden dat 
respect iets is voor elke dag waar je ook bent.  

Sportwethouder Madeleine Bakker ging uitgebreid in op respect in 
sport.

Julianaschool 
kampioen schaken 2019

Woensdagmiddag 6 november vond het schaakkampioenschap 
voor basisscholen in de gemeente De Bilt plaats in het Cultureel 
& Vergadercentrum H.F. Witte. Van de achttien basisscholen in de 
gemeente deden er zeven mee.

Per school mochten er meerdere teams van vijf leerlingen worden in-
geschreven. In totaal deden er zestien teams mee. De beslissende partij 
werd na een moeilijke arbitrage remise verklaard, waardoor het team 
van de Julianaschool de eerste prijs in de wacht sleepte. Op de eerste 
drie plaatsen eindigden De Julianaschool, Wereldwijs en de Werkplaats. 
De Julianaschool mag meedoen aan het regionale schaaktoernooi voor 
basisscholen.           (Joop Faber)
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Paardenstalling gezocht
Kleinschalige sportstal is op zoek naar accommodatie omge-
ving De Bilt. Met mogelijkheid voor het stallen van 5 - 10 paar-
den, weidegang, rijbak en/of aanleg tot en mogelijkheid voor 
uitbreiden van faciliteiten. Ombouw varkens- of koeienstal is 
een mogelijkheid. Huur of koop. Bel 06-22526995

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Na een natte periode is het nu weer tijd om uw tuin te verzor-
gen, dode planten, bomen en struiken te verwijderen. Gaat u 
zelf aan de slag of zullen wij dat voor u doen!

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Loof-, sier-, fruit-, notenbomen zoals: Carpinus, rood of groen, 
Beuken, Goudenregen, Prunus sierkers, Rode esdoorn, Plataan 
ook in leivorm, Linde ook in leivorm, Sparrebomen; Abies en 
Picea, Hulst en berken.

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Vele maten en soorten bomen en heesters, coniferen, taxus, 
laulier etc. Taxus 30/40 €2,50, 60/80 €6,50, 80/100 t/m 200/250 
€8,50 - €40,00. coniferen Thuja Brabant 40/60 €1,75, 60/80 
€2.50, 80/100 €3,75, 100/120 €5,00, 120/140 €7,50, 140/160 
€9,00, 180/200 €15,00. Laulier 80/100 €6,00, 100/120 €8,00, 
120/140 €12,50, 140/160 €16,50 of groter t/m 250 cm €35,00

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

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

Cursussen/ trainingen 
Cursus Filosofie, 10 weken, vanaf januari in De Bilt en 
Laren. Over kunst (Is een objectief oordeel over Schoonheid 
mogelijk? Ja, zegt de grote Duitse filosoof Kant; Nietzsche 
over kunst als religieuze ervaring); voorts filosofen uit 
de Romantiek over kunst, gevoel en natuur; en filosofen 
(Rousseau, Herder en Fukuyama) over identiteit, ressentiment 
en populisme. Info: www.cursusfilosofie-debaar.nl of email 
naar mdebaar@hetnet.nl 

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

WINTERBANDEN (4 sts) 
op stalen velgen. Velgen 4 
gaats, 15 inch, gebruikt op 
Renault Scenic. Banden met 
profieldiepte 4,5/5,2/5,3 en 
5,7 mm. Prijs € 100. Tel. 
0630376201

Mooie 3-delige kunstker-
sboom 180cm hoog incl. 
doos zilveren kerstballen en 
verlichting €25,-. Tel. 030-
2284235

Elektrische E&R classic 
naaimachine z.g.a.n. €50,- 
incl. accessoires. Tel. 030-
2203659

Als nieuw originele Monoply 
van Clipper €10,-. Zgan 
script-o-gram van Jumbo 
€5,-. Tel. 030-2202996

Master Mind de Luxe van 
Invicta €9,-. Wit kunststof 
blokfluit €5,-. Tel. 030-
2202996

10 nieuwe puzzels van 1000 
ps. €5,- per stuk. Pim-pam-
pet van Jumbo zgan €5,-. 
Tel. 030-2202996

3 st. Opzetborsteltjes voor 
(Philips) stofzuigerstang: 
kierenzuigmond, kleine 
zuigmond en plumeauborstel 
€3,-. Tel. 06-30693144

Tafelhang-stoeltje, baby-
zitje hangt aan eet-
tafel. Inklapbaar, wit, 
24Lx30Bx27H cm. Klemt 
boven en onder vast. €6,-. 
Tel. 06-30693144

K u n s t k e r s t b o o m . 
1.80m hoog. €15,-. Tel. 
06-51241333

Senseo koffie-apparaat. 
Overcompleet, paar keer 
gebruikt. Lichtgrijs. €20,-. 
Tel. 0642448590

Dolce Gusto Piccolo. 
Nieuw in doos. €15,-. Tel. 
0642448590

Aangeboden vloerkleed 
z.g.a.n. Perzisch design met 
rood als basis. 2.50 x 1.75 m. 
€25,-. Tel. 0615458450

Tuinparasol €15,00. 
Oliekachel Alpaca €15,00. 
Tel. 030-2717487

Leuk voor Sinterklaas. 
Rolschaatsen in originele 
verp. maat 39 (nieuw) maerk 
prs €20,00. Inline skates 
maat 46 merk Bauer €25,00. 
Tel. 06-48372747

Rubberen dartsmat €15,00. 
Viking lage noren maat 47 
met bescherming €25,00. 
Kunstschaatsen maat 40 
€15,00. Tel. 06-48372747

Husqvarna naaimachine 
5710, heeft een onder-
houdsbeurt gehad. In orde 
voor gebruik. €45,00. Tel. 
06-29477679

Tk voor Sinterklaas. Leuk 
rotan poppenwagentje. Ziet 
er netjes ui +/- 2 jaar €10,00. 
Tel. 0346-243758

Tk boek The ultimate motor 
cycle book. Leuk voor de 
sinterklaas of kerst €10,00. 
Tel. 0346-243758

Auto's/motoren
PEUGEOT Partner diesel 
Combi 2004, nw apk. Mooie 
gave auto 5 versn. 163.000 
km zeer zuinig Bl. metallic, 
geen roest. €1650,00. Info 
06-10156502

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

Herintreders, schoolver-
laters, parttimers, studen-
ten op zoek naar leuke 
BIJVERDIENSTE dichtbij?  
Neem contact met ons op. 
Gilde Personeel, tel. 030-
6338672 of info@gildeper-
soneel.nl

TFI Vitaler Groen zoekt (aan-
komend) VRACHTWAGEN-
CHAUFFEUR met tech-
nische affiniteit en groene 
vingers. Je werkt door heel 
Nederland met onze TFI-
machine aan groeiplaats-
verbetering van bomen. 
Kenmerken: afwisseling, 
flexibiliteit, aanpakken en 
collegialiteit. Zie onze vaca-
ture op www.tfi.nl of bel met 
Gert Veldhuizen op 06 – 10 
96 18 51.

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor 
schilderen binnen en bui-
ten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

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

MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Martinus voor stoelen en 
fauteuils. Tel. 035-6230901 
of 06-53449761

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
en buitenschilderwerk voor 
meer informatie: Raymond 
Altena 0621587684.

ERVAREN docent geeft 
huiswerk- en studiecoaching 
aan huis. Tel: 06-34892915

Ervaren jonge vrouw 
biedt zich aan als 
HUISHOUDELIJKE hulp. 
Referentie mogelijk tel 
0645148231

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

Bakkerij Bos vraagt
EEN VLOTTE CHAUFFEUR
voor 2 ochtenden per week

Voor meer info: bakkerij@bosmaartensdijk.nl

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

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

Te huur: ruime GARAGEBOX/
opslagruimte centrum 
Bilthoven. €125,00 p/m Tel. 
na 17.00 uur 035-6560764 / 
06-24760212

Sinterklaas in De Bilt
Zaterdag 23 november vindt in De 
Bilt de jaarlijkse intocht van Sint Ni-
colaas plaats. De Sint en zijn Pieten 
zullen om 13.00 uur aankomen bij 
Gemeentehuis Jagtlust en ontvangen 
worden door college van B&W. Om-
streeks 14.00 uur zal Sint bij de Pla-
netenbaan aankomen en rond 14.45 
uu zal hij op de Hessenweg zijn. Van 
daaruit lopen ze naar het oude dorp, 
naar verwachting komt hij hier om 
15.45 uur aan. Ook dit jaar neem Sint 
de Glutenpiet mee naar De Bilt/ Bilt-
hoven, kinderen met een gluteninto-
lerantie kunnen hierdoor ook weer 
volop meegenieten van het feest.

Sint heeft de organisatie het verzoek 
gedaan om op zoek te gaan naar de 
beste tekenaar in De Bilt-Bilthoven, 
om de poster van de intocht kleur 
te geven. Hij wil daarom graag alle 
kinderen vragen de zwart/witte pos-
ter van de Facebookpagina @sint-
debilt, te downloaden of op te halen 
bij Home made by Visser op de Hes-
senweg 180a in De Bilt. De mooiste 
tekening zal volgend jaar als poster 
worden gebruikt. De tekeningen kun-
nen tot 21 nov. ingeleverd worden bij 
Home made by Visser. Sinterklaas zal 
de winnaar bekend maken, die hier-
voor een te gekke prijs zal krijgen.

MENS is ook…
Werk en Mantelzorg
Mantelzorger en een baan? Dan is het niet 
makkelijk om werk en zorgtaken te combineren. 
Wat is een goede balans? In deze workshop krijgt 
u inzicht in regelingen en mogelijkheden en leert 
u om combinatie werk- en zorgtaken op het werk 
bespreekbaar te maken. Donderdag 21 november 
19.30 - 21.30 uur, Het Coachhuis Bilthoven. 
Aanmelden: mantelzorg@mensdebilt.nl

Vragen? 
Loop eens binnen bij Servicecentrum 
De Bilt , Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 
De Bilt, 030-7440595 of 
Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96, 0346-214161

advertentie

Tekening voor Sinterklaas
Woensdag 20 november ontvangen kinderburgemeester Carmen en bur-
gemeester Sjoerd tussen 17.00 en 19.00 uur twee Pieten van Sinterklaas.

Alle kleine kinderen uit Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Ra-
ding, Maartensdijk en Westbroek zijn uitgenodigd om dan samen met hun 
ouders of verzorgers hun allermooiste sinterklaastekening te komen inle-
veren. De kamer van de burgemeesters is dan helemaal in sinterklaassfeer. 
Voor iedereen is er wat lekkers te snoepen en te drinken. Dus ga woensdag 
20 november gezellig met je papa, mama, opa of oma naar Jagtlust en volg 
de slingers en sinterklaasmuziek de trap op naar boven. Zorg ervoor dat je 
naam en een telefoonnummer duidelijk achterop de tekening staan. Degene 
die de mooiste tekening heeft gemaakt mag deze donderdag 28 november 
zelf aan Sinterklaas geven.

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

www.regiotvdebilt.nl
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SVM geleid door een opiniepeiler
De thuiswedstrijd van SVM tegen het Utrechtse SV Vechtstroom werd een windkoude 

ontmoeting, geleid door opiniepeiler Maurice de Hond, die het sportieve duel 
‘op z’n gemak’ tot een goed einde bracht. 

De gastheren komen stroef uit de 
startblokken, maar al na 11 minuten 
opent Roy Wijman (tegen een ma-
tig spelende tegenstander) de score 
(1-0). De Maartensdijkers zijn veel 
sterker dan SV Vechtstroom, maar 
voetballen ook (nog) tegen zich 
zelf en veroorzaken veel onnodig 
balverlies. 

Scoreverloop
In de 22e minuut maakt Jordi de 2 
- 0, gevolgd door de 3-0 van Mike 
de Kook in de 29ste minuut. Al na 
vier minuten in de tweede helft komt 
een beter spelend SVM op 4 - 0 door 
Frank van Brenk . Acht minuten la-
ter is het opnieuw Mike de Kok, die 
nummer 5 voor zijn rekening neemt 

en volgen er een aantal wissels. In 
minuut 75 maakt SV Vechtstroom 
uit een fantastische vrije trap de eni-
ge tegentreffer, vijf minuten later ge-
volgd door de 6-1 van Jordi en Rod-
ney, die met ‘zijn’ 7-1 en het laatste 
fluitsignaal van Maurice de Hond 
deze wedstrijd naar de geschiedenis-
boeken verwijst. De opiniepeiler is soms ook beslissingsbevoegd. (foto Nanne de Vries)

Kiest men voor meer verdedigers op lijn, wordt de afstand tussen alle verdedigers een stuk kleiner waardoor het 
lastig is voor een tegenstander om hier tussendoor te voetballen. (foto Nanne de Vries). 

FC De Bilt pakt drie punten
Op 9 november stond het scorebord in de thuiswedstrijd tegen BOL om 14.00 uur op 0-0: 

het was voor beide ploegen heel belangrijk om de drie punten te pakken 
gezien de stand op de ranglijst. 

FC De Bilt kwam beter en beter in 
de wedstrijd, maar het duurde tot de 
29e minuut voor dit resultaat ople-

verde. Mano Bakkenes verzorgde 
een prima pass naar Marcel Melis-
sen, die zijn directe tegenstander 

uitkapte en vervolgens uitstekend 
de bal in de hoek knalde: (1-0) 

De tweede helft was nog maar en-
kele minuten onderweg toen de 
scheidsrechter een strafschop toe-
kende aan FC De Bilt die feilloos 
werd binnen geschoten door Mano 
(2-0). Daarna had FC De Bilt de 
wedstrijd goed onder controle. De 
hele ploeg speelde weer zoals vo-
rig jaar. Bol probeerde het laatste 
kwartier de aansluitingstreffer te 
forceren, maar echt gevaarlijk werd 
het niet. BOL gaf hierdoor achterin 
veel ruimte weg, die door de Biltse 
mannen goed werd benut. Met de 
behaalde drie punten sluit FC De 
Bilt weer aan in het rechterrijtje 
en is de achterstand slechts enkele 
punten op de rest.
De volgende krachtmeting is op 23 
november in een uitwedstrijd van 
23 november tegen ZOB (Zuidoost 
Beemster)Marcel Melissen scoort de 1-0 (foto Willemsen).

F2 zoekt teamgenootjes

De F2 van TZ is een gezellig 
ploegje met 4 kinderen (Demi, 
Jayden, Jefta en Job) die graag een 
teamgenootje erbij willen voor de 
rest van het seizoen. Alle kinderen 
uit basisschoolgroep 4 zijn welkom 
om 3x gratis mee te trainen. Elke 
donderdag om 17.30 uur wordt er 
getraind in de kleine zaal van De 
Vierstee. Mocht je interesse hebben, 
neem dan contact op met Anouk 
Oostveen (0629735588).

Nova en Voordaan 
tekenen overeenkomst 

voor blaashal
Korfbalvereniging Nova stelt voor de komende 10 jaar haar velden 
en kantine in de wintermaanden beschikbaar aan hockeyclub Voor-
daan. Dit houdt in dat Voordaan het Nova complex in gebruik en 
beheer heeft. Nova krijgt hiervoor een financiële vergoeding.

Deze behoefte is ontstaan door een tekort aan zaalcapaciteit bij de hoc-
keyclub. Rond mei 2018 kwam er vanuit Voordaan een verzoek voor 
een verkenningsgesprek voor het plaatsen van een blaashal over de 
Nova velden. Uit het eerste gesprek werd al snel duidelijk dat beide par-
tijen hier positief tegenover stonden. De plannen zijn vervolgens ver-
der uitgewerkt en beide sportclubs zijn tot een overeenkomst gekomen 
waardoor Voordaan de komende wintermaanden al kan gebruikmaken 
van de eigen, nieuwe blaashal. Zo kan de hockeyclub al haar leden de 
kans bieden om door te hockeyen in de wintermaanden.

De grote koepel blaashal overdekt inmiddels de velden van Nova.

Nieuwe sponsor Nova
Administratiekantoor Admimax heeft zich voor 3 jaar als sponsor aan 
Nova verbonden. Sinds een aantal weken hangt het gloednieuwe spon-
sorbord langs het hoofdveld. 

Simone Verbeek van Admimax met Steven Bakker van de Nova 
Sponsorcommissie
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Hazenpeper

Woe.
13-11
Do.

14-11
Vr.

15-11
Za.

16-11
Zo.

17-11

Ossenhaaspuntjes
op Oosterse wijze

Bretonse
visschotel

“Chili sin carne”
(pittige bonenschotel)

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
20-11
Do.

21-11
Vr.

22-11
Za.

23-11
Zo.

24-11

Souvlaki-steak van de 
grill met tzatziki-saus

Gebakken heekfilet 
met dillesaus

Gebakken camembert 
met veenbessensaus

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Landgoed Einde Gooi 
zoekt vrijwilligers

door Walter Eijndhoven

Eén keer in de maand, op zaterdagochtend, komt een groepje vrijwilligers bij elkaar om lekker 
te werken in het groen op landgoed Einde Gooi. In het kader van ‘Betrekken bij Groen’ 

namen diverse vrijwilligers deel aan de cursus ‘Maaien met de zeis’. 
Zaterdagochtend was het moment surprème.

Om 9.30 uur verzamelden zeven 
vrijwilligers zich bij de boerderij 
Einde Gooi, het bos- en weidege-
bied tussen Hollandsche Rading en 
Hilversum. Na een welkomstwoord 
en koffie reikte boswachter Die-
derik Aarendonk diverse gereed-
schappen uit en liep het gezelschap 
richting het werkgebied, een wei-
land middenin het bos. 

Afwissellend
‘Ik ben nu twee jaar vrijwilliger bij 
Einde Gooi’, begint Walter Eerd-
mans uit Maartensdijk zijn verhaal. 
‘En tot volle tevredenheid. Ik ben 
een echte natuurliefhebber en wat 
is nu mooier dan een gedeelte van 
mijn vrijetijd hier door te bren-
gen? Het gebied is heel afwisse-
lend. Als je verderop de Noodweg 
oversteekt, loop je zo de heide op. 
Schitterend toch?’ Om het land-
schap zo aantrekkelijk mogelijk te 
houden, voeren de vrijwilligers di-
verse werkzaamheden uit. Japanse 

Duizenknoop wordt verwijderd, 
een broeihoop aangelegd voor ring-
slangen, een houtwal onderhouden, 
hooien en nu ook maaien met de 
zeis.

Vaardigheid
‘Voor het maaien met de zeis komt 
nog wel wat kijken’, legt Elke Wol-
fangel uit Maartensdijk uit. ‘Voor-
dat wij het maaien in de praktijk 
mogen verrichten, werden wij eerst 
wegwijs gemaakt met het gereed-
schap. Hoe houd je een zeis scherp? 
Hoe zorg je dat het blad geen kar-
teltjes krijgt en hoe houd je een 
zeis vast? Allemaal vragen voordat 
de vrijwilligers hun vaardigheid in 
het maaien in de praktijk mogen 
laten zien. Wolfangel: ‘Mijn fami-
lie komt van een boederij. Vroeger 
vond ik het altijd erg interessant 
hoe mijn opa met die zeis aan de 
gang ging. Leuk dat ik het nu zelf 
mag doen. Maar het is wel erg ver-
moeiend hoor’. 

Raaf
Boswachter Diederik Aarendonk is 
trots op zijn vrijwilligersgroep. En 
op het mooie gebied waarover hij 
de scepter zwaait. ‘Vanuit de pro-
vincie Noord-Holland kreeg ik dit 
jaar budget voor meer diversiteit op 
Landgoed Einde Gooi. Dankzij het 
project ‘Betrekken bij Groen’ kun-
nen de vrijwilligers nu meer doen 
in het gebied’. Al wandelend laat 
Aarendonk de wissels (paadjes) 
zien waar dassen lopen. De dassen 
uit de regio De Bilt komen voort uit 
de bronpopulatie van Einde Gooi. 
‘Kijk, daar aan de rand van het wei-
land maken wij een broeihoop voor 
ringslangen. Er leven hier nog heel 
wat ringslangen en hazelwormen 
en in het poeltje verderop leeft de 
kamsalamander. Weet je dat de raaf 
hier ook broedt? Ieder jaar brengt 
een paartje hier haar jongen groot 
en als zij groot genoeg zijn, worden 
zij geringd. Wij zijn heel trots dat 
deze grootste kraaiachtige in dit 

Vrijwilligers maaien met de zeis op Landgoed Einde Gooi, Een zeis is een 
landbouwhandwerktuig om grassen, graan of ruigte te maaien. Tijdens 
het maaien wordt het mes regelmatig gescherpt met een strekel om het 
scherp te houden.

gebied broedt’. Wandelend langs 
de boerderij iets verderop, broedt 
de kerkuil. Aarendonk: ‘In die kast 
daarboven broedt ieder jaar een 
paartje kerkuilen. De boer houdt ze 
in de gaten met een verborgen ca-
mera’. 

Ridderzuring
Terug in het weiland, waar de 
vrijwilligers werken, vertelt Aar-
endonk: ‘Hier in het weiland komt 
veel ridderzuring voor. Dat moet 
allemaal verdwijnen. Wij willen 
meer weide- en akkerbloemen, dat 
is goed voor de biodiversiteit. Wij 

maaien nu dus ook met de zeis. 
Hoor je dat? Dat sssshhh. Dat is 
het geluid als je goed maait met de 
zeis. De vrijwilligers krijgen het 
maaien al aardig onder de knie’. 
Waar zo’n cursus al niet goed voor 
is. Wie ook graag de handen uit 
zijn/ haar mouwen wil steken op 
Landgoed Einde Gooi, is van harte 
welkom. De groep zoekt nog twee 
of drie vrijwilligers voor eén zater-
dagochtend in de maand. Voor meer 
informatie kan men mailen naar: 
d.aarendonk@natuurmonumenten.
nl of naar de website: www.natuur-
monumenten.nl

Sloten
Zodra de trekker door het hek de polder in rijdt, komt de omgeving 
in beweging. Reigers, meeuwen, kraaien en ooievaars stromen toe 
terwijl de machine de sloot leeg harkt. Zij vissen hun voedsel uit de 
modder op de oever. In de krant las ik dat in het laboratorium DNA uit 
slootwater wordt onderzocht op biodiversiteit. 

De jonge zwanen die hier hun eerste baantjes trokken lieten DNA 
na, net als vissen en waterplanten voordat ze uit de sloot gehengeld 
werden. Maar DNA onderzoek toont ook aan welke invloed onze ma-
nier van leven heeft op de ecologische waarden van het water, onze 
levensbron.                    (Karien Scholten)

In haiku:
Water in de sloot
Een zee aan informatie
Een bron van leven

Herfst in 
Houdringe

Wolven en vossen, 
moet je daarvoor oppassen?

KinderNatuurActiviteiten organiseert activiteiten voor kinderen in en over de natuur. Dit 
wordt gedaan door vrijwilligers van Utrechts Landschap en IVN De Bilt. 

Woensdag 20 november gaat het over wolven en vossen

Vossen zijn er al op Beerscho-
ten en de wolf komt er aan. Het 
zijn alle twee familie van de 
hondachtigen. Ter sprake komt 
o.a het verschil tussen een kat 
en een hond, waarom de vos en 
de wolf een slechte naam heb-
ben en van alles over de ver-
schillen tussen een vos en een 
wolf. Buiten wordt op zoek ge-
gaan naar sporen van een vos.

Het is voor de leeftijdsgroep 
van 6-11 jaar van 14.30 tot 
16.30 uur op Paviljoen Beer-
schoten, de Holle Bilt 6 in De 
Bilt. Aanmelden kan per email 
kindernatuuractivi tei ten@
gmail.com tot en met zaterdag 
16 november. Leer alles over vossen tijdens de KinderNatuurActiviteiten.

Landgoed Houdringe in 
herfsttooi. Met op de voorgrond 
een monumentale beuk van 
ongeveer 150 jaar oud. 

(foto Fans Poot)
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