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Verbinding Biltse Grift en vijver 
Van Boetzelaerpark

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 29 oktober vond, onder toeziend oog van zo’n 50 belangstellenden, de 
openingsceremonie plaats van de waterverbinding tussen de Biltse Grift en de vijver in het Van 
Boetzelaerpark in De Bilt. Tijdens de officiële opening draaiden wethouder Anne Brommersma 

en Guus Beugelink van het Hoogheemraadschap de sluis open en stroomde water 
vanuit de Biltse Grift in de vijver.

Samen met het Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden 
werkt de gemeente De Bilt aan 
de verbetering van de kwaliteit 
van het oppervlaktewater in het 
Van Boetzelaerpark, geheel in 
het beeld van de renovatieplan-
nen voor het Biltse park. In febru-
ari 2016 realiseerden de Vrienden 
een ondergrondse verbinding met 
de Biltse Grift, aan de andere kant 
van de Utrechtseweg. Hierdoor 
stroomt nu vers oppervlaktewater 
rechtstreeks in de vijver van het 
Biltse park. 

Sluisje
Woensdag 25 mei van dit jaar start-
ten de Vrienden van het Van Boet-
zelaerpark met het graven van een 
sloot rond de toekomstige koeien-
weide in het Van Boetzelaerpark. 
Vooral in de maand juni is veel 
werk verricht. Gemeenteraadslid 
Frans Poot hierover: ‘Het water in 
de vijver ligt lager dan het water in 
de Biltse Grift. Nu de werkzaam-
heden in het park zijn afgerond, 
stroomt vers water vanuit de Biltse 
Grift in de vijver en ontstaat een 
optimale verbinding met de vij-

ver’. Ben Verwiel, voorzitter van 
de Vrienden van het Van Boetze-
laerpark vult aan: ‘Inmiddels is het 
waterpeil in de sloot en in de vij-
ver op optimale hoogte, zodat het 
waterpeil altijd op gelijke hoogte 
blijft, zowel in drogere - als in nat-
tere perioden. Natuurlijk hebben de 
Vrienden dit alles niet alleen voor 
elkaar kunnen krijgen. In opdracht 
van de gemeente De Bilt en met fi-
nanciële steun van het Hoogheem-
raadschap de Stichtse Rijnlanden 
heeft de grote weide van het park 
een ware metamorfose ondergaan, 

waar wij, als Vrienden, heel trots 
op zijn’. 

Nestkastjes
Na de officiële opening gingen de 
vele vrijwilligers weer aan de slag. 
Niet alleen moesten bepaalde plant-
vakken langs het water worden 
gesnoeid, maar wilden de vrijwil-
ligers ook nestkastjes ophangen. 
Verwiel: ‘Wij besteden dit jaar 
veel aandacht aan de vogels in het 
park. Daarom verkochten wij bij-
voorbeeld voederbakjes tijdens de 

Kunstmarkt. Zo hopen wij dat kin-
deren een roodborstje of een vink 
kunnen zien. Wij hebben inmiddels 
40 kastjes, allemaal met een eigen 
nummer. “Adoptieouders” kunnen 
een nestkast adopteren. Vandaag 
hangen wij alle kastjes op in het 
park. Alle “adoptieouders” krijgen 
op een plattegrond te zien waar 
“hun” nestkastje hangt en kunnen 
zij volgen of en door wat voor vo-
gel hun kastje wordt bewoond. Op 
deze manier proberen wij hen meer 
te betrekken bij de natuur’. 

Het water stroomt weervanuit de Biltse Grift de vijver in.

Anne Brommersma en Guus Beugelink openen de sluis.

Vanaf nu het GEMEENTENIEUWS
elke derde woensdag van de maand
ook in De Vierklank. 

Deze week leest u
alles over de begroting.
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Geen treinverkeer 

Van zaterdag 29 oktober (04.00u) tot zondag 31 oktober (03.59u) was 
er geen treinverkeer mogelijk van en naar station Bilthoven vanwege 
werkzaamheden bij de te realiseren spoortunnel in de Leijenseweg te 
Bilthoven. [foto Reyn Schuurman]
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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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

06/11 • 10.30u - Mevr. ds. B.H. Steenwijk
Pr. Gem. Zuiderkapel

02/11 • 14.30u + 19.30u - Ds. R.W. de 
Koeijer, Dankdag

06/11 • 09.30u - Ds. W.C. Meeuse
06/11 • 18.30u - Ds. P. Vermeer
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

06/11 • 10.30u - Ds. P. Lootsma 
Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3
06/11 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
06/11 • 10.30u - eucharistieviering: 
voorganger:  Pastor E. Kimman s.j.

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

02/11 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed, Dankdag
06/11 • 10.15u - Ds. G. Roorda

06/11 • 16.30u - Ds. D. Griffi oen
De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk
02/11 • 19.30u - Ds. H. de Leede, Dankdag
06/11 • 10.00u - Ds. C.W. Rentier, Viering 

+ Dankzegging Heilig Avondmaal
06/11 • 19.00u - Ds. P.B. de Groot, 
Nabetrachting Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Immanuelkerk
06/11 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk; Oogstdienst
Pr. Gem. Opstandingskerk

06/11 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. 
Stam Samendienst met Immanuelkerk; 

Oogstdienst
06/11 • 11.30u - Oecumenische 

Kleuterdienst
R.K. St. Michaelkerk

02/11 • 19.30u gebedsviering + zegening 
van de graven, W. Eurlings en J. Bosboom

06/11 • 10.30u - Woord en 
Communieviering. Afsluitende viering 

werken van barmhartigheid. Voorgangers: 
J. van Gaans + K. van Gestel. Koor: 

Ecclesiakoor. 
Volle Evangelie Gemeente

06/11 • 10.00u - Spreker dhr. Adri van der 
Mast, Avondmaalsviering

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel
06/11 • 10.30u - Ds. R. Alkema
Herv. gemeente Blauwkapel 

02/11 • 10.00u - Ds. M. Baan, Dankdag
06/11 • 15.30u - Prop. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
02/11 • 14.00u + 19.30u - de heer J. de 

Boer, Dankdag
06/11 • 10.30u + 18.00u - ds. J.G. van 

Tilburg
Onderwegkerk Blauwkapel

06/11 • 10.30u - Pastor A. van Dam; 
eerstvolgende dienst op 27 november a.s.

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

06/11 • 11.00u - Ds. J. Doolaard, Dankdag 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
02/11 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer, 

Dankdag
06/11 • 10.00u - Ds. L. Kruijmer
06/11 • 18.30u - ds. B. den Borst 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

02/11 • 10.00u + 19.30u - Ds. A.J. Britstra, 
Dankdag

06/11 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra 
PKN - Ontmoetingskerk

06/11 • 10.00u - ds. J. Doolaard Dankdag

St. Maartenskerk
06/11 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

02/11 • 19.30u - Ds. P. Veldhuizen, 
Dankdag

06/11 • 10.00u - Ds. J.W. Ploeg 
06/11 • 18.30u - Dhr. C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk
02/11 • 11.00u + 19.00u - Ds. M. van der 

Zwan, Dankdag
06/11 • 10.00u - Proponent A. Verstoep

06/11 • 18.30u - ds. G. Bikker 

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Oud papier 
Bilthoven Noord
Op zaterdag 5 november haalt de 
Maartensdijkse volleybalvereni-
ging Salvo ‘67 weer oud papier 
op in een gedeelte van Biltho-
ven Noord, in het gebied links 
en rechts van de Gezichtslaan en 
begrensd door de Soestdijkseweg 
en de Jan Steenlaan. U wordt ver-
zocht de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA
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Wij willen iedereen bedanken 
die aan ons heeft gedacht

na het overlijden van

Cor
in de vorm van een bezoek

of een kaartje.

Jullie medeleven is ons tot 
steun en troost geweest.

Fam de Groot

Ontmoetingsdienst
 
Op vr. 4 nov. wordt er in de in 
de zaal naast de ontmoetings-
ruimte van Dijckstate weer een 
ontmoetingsdienst gehouden. Ds. 
R. Alkema is de voorganger. Na 
afloop is er nog gelegenheid om 
met elkaar koffie te drinken. De 
dienst begint om 19.30 uur. Voor 
vragen (ook over vervoer): Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.

Klaverjassen bij SVM

Vrij. 4 nov. kunt u weer klaver-
jassen bij SVM. In de kantine aan 
de Dierenriem in Maartensdijk 
bent u van harte welkom. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is 
ook een loterij, voor € 0,25 kunt 
u een lot kopen. Voor aanmelden: 
0346 212366 of 06 51832063.

Duo Albarus in Schutsmantel

Zondag 6 nov. om 15.00 uur geeft 
het ensemble Duo Albarus een 
concert in zorgcentrum Schuts-
mantel, Gregoriuslaan 35 te Bilt-
hoven. De toegang is gratis. Het 
ensemble Duo Albarus brengt een 
gevarieerd klassiek programma 
met werken van o.a. Beethoven, 
Rachmaninov, Sjostakovitsj en 
De Falla. Het programma duurt 
één uur, zonder pauze. 

Dorcas Voedselactie 

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 nov. 
zal in Maartensdijk voor de 
18e keer de Dorcas Voedselac-
tie worden gehouden. Tijdens 
deze dagen zamelen vrijwilligers 
samen met consumenten voed-
sel en geld in bij Jumbo Jelle 
Farenhorst op het Maertensplein. 

Vrijwilligers delen voedsellijstjes 
uit aan het winkelend publiek. 
Klanten van de supermarkt doen 
een boodschapje extra en geven 
deze af aan de vrijwilligers. Van 
het ingezamelde voedsel worden 
voedselpakketten samengesteld, 
bestemd voor kwetsbare men-
sen in Oost-Europese gemeen-
schappen. De pakketten maken 
onderdeel uit van de lokale zorg 
die aan deze mensen wordt gebo-
den. Dorcas komt in actie voor 
mensen in nood en diepe armoe-
de, ongeacht hun religie, ras, 
geslacht of politieke overtuiging.

Filosofie 

Op maandagochtend is er bij 
Mens De Bilt, Servicecentrum 
De Bilt, een doorlopende cursus 
filosofie. Onder begeleiding van 
John de Graaf worden o.a. de 
‘Toestanden en niet te verge-
ten wan-toestanden in de wereld’ 
behandeld aan de hand van 
beroemde denkers, wetenschap-
pers, ed. Laagdrempelig, ieder-
een kan meedoen. U raakt tijdens 
de cursus vanzelf thuis in de stof.  
Aanmelden via j.degraaf@versa-
tel.nl of tel. 06 30658911.

In Between Café 

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 7 november van 9.30 
tot 11.30 uur weer een bijeen-
komst in Wijkrestaurant Bij de 
Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14, De Bilt. Info: 
inbetweencafedb@gmail.com.

Westbroek ontmoet

Wellicht kent u Hans Lebbe van 
zijn fotoreportages in Oogop-
DeBilt.nl. Voor zijn bedrijf La 
Grange Verte reist Hans naar bij-
zondere bestemmingen in Europa 
op zoek naar wijn met een spe-
ciale smaak. Dins. 8 nov. brengt 
hij het verhaal bij de wijn voor 
Westbroek Ontmoet van 14.30 
tot 16.30 u in het Dorpshuis. De 
kosten zijn 3 euro, inclusief een 
kop koffie of thee. Wanneer u 
wél wilt komen, maar niet weet 
hoe, kunt u vervoer regelen via 
de familie Kalisvaart, tel: 0346-
281181. Ook wanneer u niet in 

Westbroek woont, bent u van 
harte welkom.

Ledenmiddag PCOB

Op dinsdag 8 nov. wordt er een 
ledenmiddag gehouden in de 

Ontmoetingskerk, Julianalaan 
26, Maartensdijk (buslijn 58). 
Carin de Moet, oefentherapeute 
bewegingsleer, werkt volgens 
een nieuwe methode van Ronnie 
Gardiner en kan daar enthousiast 
over vertellen. Belangstellenden 
zijn hartelijk welkom, lid of geen 
lid. De middag begint om 14.30 
uur. Voor inlichtingen: Henny 
Ockhuijsen tel. 030 2202458.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge 
overlijden van onze collega

Felicita Schouten
Felicita was een kwaliteitsgerichte, betrokken adviseur, die zich in 
korte tijd wist te verbinden aan onze organisatie en aan de mensen 
om haar heen. Wij hebben haar leren kennen als een enthousiaste, 
creatieve, doortastende medewerker met oog voor nuance en een 
brede kijk op haar vak. Haar gedrevenheid en energie waren
aanstekelijk. Zij stond voor het optimaal benutten van kwaliteiten 
en talenten en droeg dit uit als praktiserend voorbeeld.
Wij missen haar!

Onze gedachten gaan uit naar Marc, Céline, Guyon en haar naasten. 
Wij wensen hen veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

Gemeenteraad, college van B&W en
medewerkers van de gemeente Wijk bij Duurstede

Wij zijn stil en verbijsterd om het onvoorstelbare verlies van 

Felicita Schouten
Leren onze gedeelde passie

Betrokken lid, altijd enthousiast, belangstellend en kritisch. 

Onze gedachten gaan uit naar
Marc en haar kinderen Céline en Guyon

Namens alle (oud)leden van de 
Boxmeergroep, netwerk van HRD-professionals
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Procedure 
nieuwe burgemeester van start

door Guus Geebel

Tijdens een bijzondere raadsvergadering op 27 okt. ging de raad in aanwezigheid van commissaris van 
de Koning Willibrord van Beek unaniem akkoord met de benoeming van een vertrouwenscommissie die 
een aanbeveling voor een nieuwe burgemeester gaat voorbereiden. De commissaris ontving daarbij de 

eveneens met algemene stemmen aangenomen profielschets voor een nieuwe burgemeester. 

Johan Slootweg is voorzitter van 
de vertrouwenscommissie. Hij gaf 
vooraf een toelichting op de pro-
fielschets. ‘De vertrouwenscom-
missie in oprichting is direct na het 
vertrek van burgemeester Gerritsen 
naar Almelo aan de slag gegaan om 
invulling aan een profielschets te 
geven. Er heeft een gesprek met de 
commissaris van de Koning plaats-
gevonden, wat geleid heeft tot de 
benoeming van Bas Verkerk als 
waarnemend burgemeester. Hij is 
al tot de ontdekking gekomen dat 
De Bilt heel bijzonder en uniek is. 
Het is een aantrekkelijke gemeente 
om te wonen en te werken en het is 
maar voor enkelen weggelegd hier 
een periode burgemeester te mogen 
zijn’, aldus Slootweg.

De lat ligt hoog
‘De gemeente heeft veel ambities 
en we hebben een profielschets op-
gesteld die dat laat zien’, zegt Johan 
Slootweg in een toelichting  Over 
de totstandkoming zegt hij: ‘Als 
raadsleden hebben we de bestuurs-
stijlenmonitor van Binnenlandse 
Zaken ingevuld. Daarnaast is een 
digitale enquête onder bewoners 
gehouden waar bijna 400 men-

sen aan hebben deelgenomen. Een 
werkgroep uit de gemeenteraad 
heeft daarmee een profielschets ge-
maakt die past bij deze gemeente 
en de nieuwe burgemeester.’ Over 
de inhoud zegt hij dat de nieuwe 
burgemeester zich moet inzetten 
voor het behoud van een sterke po-
sitie in de regionale samenwerking. 
Ook binnen de economische struc-
tuur van de live science-as. Verder 
noemt hij de nieuwe zorgtaken 
waar de nieuwe burgemeester een 
bijdrage aan kan leveren. Slootweg 
concludeert dat tot een breed gedra-
gen profielschets is gekomen waar 
hopelijk goede sollicitanten op re-
ageren. 

Procedure
De commissaris van de Koning 
schetst het vervolg van de proce-
dure. De vastgestelde profielschets 
wordt aangeboden aan het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken waar-
na de vacature in de Staatscourant 
wordt vrijgegeven. De vacature 
staat drie weken open. Sollicitanten 
richten zich schriftelijk tot de Ko-
ning via de commissaris van de Ko-
ning. Het kabinet van de commissa-
ris onderzoekt of wordt voldaan aan 

de wettelijke en kwalitatieve eisen, 
en of een sollicitant geschikt is voor 
deze gemeente. Vervolgens wordt 
een keuze gemaakt met welke kan-
didaten nader kennis gemaakt gaat 
worden. Van Beek zegt ruimhartig 
uit te nodigen. ‘De vertrouwens-
commissie krijgt alle sollicitatie-
brieven te zien. Op het moment 
dat de vertrouwenscommissie zicht 
heeft op de kandidaten die de com-
missaris voorstelt, gaat de com-
missie in beraad en hun conclusies 
trekken. Dan leggen we onze idee-
en naast elkaar en komen we in ge-
zamenlijk overleg tot sollicitanten 
die de volgende ronde ingaan.’ 

Geheimhouding
Zonder de commissaris bepaalt 
de vertrouwenscommissie hoe de 
voordracht eruit komt te zien. Uit-
eindelijk komt de commissie met 
een dubbele voordracht voor vast-
stelling naar de gemeenteraad. De 
eerste naam op de voordracht wordt 
daar openbaar gemaakt. De tweede 
niet. De minister neemt de beslis-
sing en van een benoeming is pas 
sprake na de handtekening van de 
Koning. Van Beek verwacht dat de 
procedure in maart of april 2017 

kan worden afgerond. Het proces 
dat met de vertrouwenscommissie 
wordt doorlopen vindt in geheim-
houding plaats en blijft daarna ook 
geheim. Als in de loop van het pro-
ces informatie op straat komt te lig-
gen, dan is de commissaris genood-
zaakt de hoofdofficier van Justitie 
daarvan in kennis te stellen.

Profielschets
Willibrord van Beek maakt compli-
menten over de duidelijk opgestel-
de profielschets en het betrekken 
van de bevolking bij de totstand-
koming. Over enkele punten uit 
de profielschets stelt hij vragen. 
Johan Slootweg antwoordt dat uit 
de raadpleging naar voren komt dat 
mensen graag een betrokken burge-
meester zien. ‘Het ambitieniveau in 
De Bilt ligt hoog. Plannen maken 
en nieuwe ideeën inbrengen, het is 
allemaal welkom, maar met draag-
vlak en de troepen daarin meene-
men. Een daadkrachtig leider loopt 
niet voor de troepen uit, maar zoekt 
naar draagvlak en luistert naar ar-
gumentatie. Hoewel in de profiel-
schets staat dat bestuurlijke erva-
ring als burgemeester de voorkeur 
heeft, is een andere ervaring pas-
send binnen het profiel ook goed. 

Of de burgemeester een inhoude-
lijke portefeuille mag krijgen is 
een zaak van het college.’ Slootweg 
zegt dat dit wel tot de mogelijkhe-
den behoort maar dat de politieke 
gevolgen beperkt moeten zijn. Hij 
zegt verder dat niet gezocht wordt 
naar een burgemeester die het wat 
rustiger aan wil gaan doen. Ook 
moet hij als burgemeester geen pro-
minente actieve rol bij een politieke 
partij spelen.. 

Samenstelling
De samenstelling van de vertrou-
wenscommissie is als volgt: Voor-
zitter Johan Slootweg  (SGP). De 
raadsleden in de commissie zijn: 
Dolf Smolenaers (D66), Kees Le-
livelt (VVD), Ebbe Rost van Ton-
ningen (Beter De Bilt), Werner 
de Groot (CDA), Han IJssennag-
ger (Bilts Belang), Anne de Boer 
(GroenLinks), Krischan Hagedoorn 
(PvdA), Menno Boer (SP) en Nico 
Jansen (CU). Wethouder Hans 
Mieras is adviseur. Gemeentese-
cretaris Erik Wietses is adviseur/
plaatsvervangend secretaris. Grif-
fier Thecla van der Torre is secre-
taris en plaatsvervangend griffier 
Fleur van der Schalk is plaatsver-
vangend secretaris. 

Autoverkeer door fiets
tunnel aan banden gelegd

In de rondvraag van de vergadering op 15 september 2016 van de 
Raadscommissie voor Openbare Ruimte is gevraagd om verbetering 
van het weren van autoverkeer in de tunnel van de Berlagelaan naar 
de Noorderkroon in de wijk De Leijen te Bilthoven. Intussen heeft het 
College het inrijden van de tunnel voor autoverkeer bemoeilijkt door 
middel van het aanbrengen van een fietsvriendelijke paal. Voor wegge-
bruikers die doelbewust borden en obstakels negeren, resteert het mid-
del van sancties. Daarover heeft het College afspraken gemaakt met 
de wijkagent om zich te verzekeren van politieaandacht voor het juiste 
gebruik van de tunnel. 

Het paaltje moet voorkomen dat auto’s de fietstunnel gebruiken. [foto 
Henk van de Bunt]

Jaap is overleden in het buitenland...

Anja en Jaap uit Austerlitz zijn 
met hun camper in Oostenrijk. 
Het belooft die ochtend een mooie 
dag te worden. Ze hebben net een 
wandeling met de hond gemaakt 
als Jaap bij de camper gaat zitten 
om te genieten van het uitzicht. 
Anja loopt naar binnen en als ze 
weer naar buiten komt is haar 
eerste gedachte dat Jaap in slaap 
is gevallen. Maar al snel komt 
ze erachter dat er iets niet goed 
is met hem. Onmiddellijk slaat 
ze alarm en er komt hulp van 
alle kanten. Anja werkt mee aan 
de reanimatie van haar man, 
maar het mag niet baten. Jaap is 
overleden.

Er wordt onderzoek gedaan door 
een schouwarts en de politie. Jaap 
wordt overgebracht naar een
Oostenrijkse uitvaartonderneming. 
Anja en haar hond worden door 
haar dochter opgehaald en naar 
Nederland gebracht. Ze realiseert 
zich maar nauwelijks dat ze Jaap 
moet achterlaten in Oostenrijk. 
Ze weet ook niet hoe lang het 
gaat duren voordat Jaap terug in 
Nederland is.

Een dag na haar thuiskomst zit 
ik met Anja en haar dochter, 
kleindochter en zoon om de tafel in 
Austerlitz. Ik leg uit wat de proce-
dure is. “De uitvaartondernemer 
in Oostenrijk draagt zorg voor 

De afgelopen maanden heb ik meerdere malen een uitvaart verzorgd van iemand die het buitenland 
is overleden. Als zoiets gebeurt vraagt dat veel van nabestaanden, want naast het verdriet om het 
verlies van hun dierbare moeten veel zaken worden geregeld. 

het regelen van het papierwerk 
om Jaap naar Nederland te laten 
brengen. Met de papieren van de 
schouwarts en de politie gaat hij 
naar het plaatselijke gemeent-
huis om een akte van overlijden 
te verkrijgen. Daarbij worden 
ook de benodigde reispapieren 
verzorgd. De alarmcentrale van 
de verzekering maakt daarna de 
afspraken voor Jaap’s terugreis 
naar Nederland”. De organisatie 
die het vervoer gaat verzorgen zal 
met mij als uitvaartondernemer 
contact opnemen over de datum 
en het tijdstip van aankomst. 

Anja is gerustgesteld als ze hoort 
dat alles nu geregeld wordt en 
samen bespreken we de uitvaart. 
Op de rouwkaart komt een foto 
van het uitzicht dat Jaap had 
toen hij voor de camper zat. 
Drie dagen later komt hij thuis. 
Indachtig de wens van Anja wordt 
Jaap in het tegenover haar huis 
liggende dorpshuis van Austerlitz 
opgebaard zodat ze hem dagelijks 
kan bezoeken. Tijdens de condo-
leance is het druk. Jaap was een 
bekende verschijning in het dorp 
en veel mensen willen persoonlijk 
afscheid nemen. Twee dagen later 
is de uitvaart.

Een paar weken daarna ben ik 
opnieuw bij Anja om na te praten 
over het gebeurde. Ze mist Jaap, 

maar kijkt met een heel goed 
gevoel terug op de uitvaart. Anja 
heeft met haar kinderen overlegd 
over wat ze wil met de as van 
Jaap. “Een deel wil ik graag in een 
mooie urn thuis bewaren, een deel 
gaan we uitstrooien in Oostenrijk. 
Een klein beetje as wil ik laten 
verwerken in een tatoeage”. Op 
deze bijzondere wijze proberen 
Anja, haar kinderen en kleindoch-
ter de lege plek in hun midden te 
verwerken. Zo zal Jaap altijd bij 
hen zijn.

Koop Geersing, uitvaartverzorger.

Anja gaf toestemming voor publicatie.

PS: op donderdag 3 november  
 ontvang ik u vanaf 18:00 uur  
 graag tijdens de herinnerings-
 bijeenkomst in crematorium  
 Daelwijck in Utrecht. 
 U bent van harte welkom!

06 - 51 24 77 43

Commissaris van de Koning Willibrord van Beek ontvangt de profielschets 
van Johan Slootweg (rechts).

advertorial
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GEHAKTDAG (DONDERDAG 3 NOVEMBER)

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Procureurrollade
Lekker gekruid!

Runderentrecôte

Filetlapjes
Gemarineerd of naturel

Gehakte biefstuk

Kipsleetjes
Ovenklaar

500
GRAM 5.98

500
GRAM 9.98

500
GRAM 5.50

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 november 
t/m woensdag 9 november 

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

500
GRAM 7.49

500
GRAM 6.25

5
VOOR 5.-

Huisgemaakt!

Gehaktspeciaaltjes

6 HALEN=
5 BETALEN

Lekker voor het weekend!

Op = op!
Runder cordon bleu 
Kip cordon bleu 
Gehakt cordon bleu 
Varkens cordon bleu

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslooksalade
Filet americain
Hammousse

Gegrilde kiprollade
Boeren achterham
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

STOMPETOREN 
SNIJBAAR OUD

500
GRAM 5.98

BOEREN ZACHT 
BELEGEN

500
GRAM 5.49 

VERS GEBRANDE 
MACADAMIA’S

100
GRAM 3.25

250
GRAM 4.98VERS GEBRANDE 

CRANBERRY MIX

Noten & pinda's

SHOARMA
1

KILO 6.98

2 x 1
LITER 7.-HEERLIJKE ERWTENSOEP

2
STUKS 7.-TORTILLA’S

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

ROOD - GROEN - GEEL

Paprika's
PAK 3 STUKS

NÚ 

0.99

GEZOND SNOEPEN

Snoeptomaatjes
PER BEKER 

0.99

HAGELWITTE

Champignons

BAKJE
250 GRAM 

0.69

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Let op! maandag 7/11gesloten
Aanbiedingen geldig op dinsdag 8/11 en woensdag 9/11

VERS GEWASSEN

Hollandse spinazie

ZAK 300 GRAM
NÚ

0.99

ELSTAR

Handappels
KILO 

0.99

Alle lasagnes
3 SOORTEN

100 GRAM 

0.99

Capucijnerschotel
100 GRAM

0.99

Fettucini
MET GEVULDE KIP EN PESTO

100 GRAM 

1.25

Jachtschotel
100 GRAM 

1.49

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

SUPERKOOPJE

Frambozen
2 DOZEN

NÚ

2.49

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Alléén donderdag
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Uit de gemeenteraad van 27 oktober
door Guus Geebel

Uitgenodigd door Frans Poot 
(D66) woont mevrouw Im Sook 
Yoo als Gast van de Raad de ver-
gadering bij. Masha Cazemier 
wordt geïnstalleerd als commis-
sielid zijnde niet raadslid voor de 
fractie van D66. 

Herontwikkeling Hessenweg 6-12
De raad stelt het bestemmings-
plan Herontwikkeling Hessenweg 
6-12 De Bilt vast. De VVD-fractie 
stemt tegen. Voor het terrein waar 
Autobedrijf De Rooij was geves-
tigd is een bestemmingsplan op-
gesteld voor de realisatie van elf 
woningen. Zes woningen met drie 
bouwlagen en vijf woningen met 

twee bouwlagen. In de commis-
sie Openbare Ruimte bleek een 
meerderheid voor maximaal twee 
bouwlagen met een kap voor alle 
woningen te zijn. Het bestem-
mingsplan is daarop aangepast. 
Een amendement ingediend door 
Henk van der Kammen (VVD) om 
het plan weer te wijzigen in het 
oorspronkelijke voorstel wordt na 
hoofdelijke stemming verworpen. 
Wethouder Hans Mieras ontraadde 
het amendement omdat de VVD 
het nieuwe voorstel beschouwt 
als contractbreuk met de eigenaar. 
De wethouder noemt het evenals 
de meerderheid van de raad goed 
dat dit dossier bijna tot een afron-

ding komt. ‘De overwegingen van 
de raad zijn in het voorstel ver-
werkt en het college kan daarmee 
uit de voeten.’ De wethouder is in 
gesprek met de eigenaar. Hij ver-
wacht dat een in te dienen schade-
claim geen standhoudt bij de rech-
ter. Op een vraag van Krischan 
Hagedoorn (PvdA) antwoordt de 
wethouder dat hij zich in zal span-
nen de provinciale subsidie voor 
dit project te behouden.

Vragenuur
Krischan Hagedoorn (PvdA) stelt 
een aantal vragen over ontwikke-
lingen rond het zwembad. Wethou-
der Madeleine Bakker zegt dat in 
de op 30 juni jl. ingediende motie 
gevraagd wordt de relatie tussen 
de gemeente en de gebruikers te 
verbeteren. Er werd een onafhan-
kelijk procesbegeleider aangesteld 
die op 30 september de opdracht 
heeft teruggegeven. ‘We zijn zover 
dat we denken dat er niets uitkomt. 
De datum is voorbij, we zijn de 
begeleider kwijt en er is een an-
dere wethouder. We komen tot de 
conclusie dat we de motie getracht 
hebben uit te voeren maar dat dit 
niet gelukt is.’ De opschorting van 
de aanbesteding is naar 28 novem-
ber verlengd. 

Christiaan van Nispen tot Seve-
naer (VVD) stelt vragen over de 
gang van zaken bij de ondertun-
neling van de Leijenseweg. Hij 
constateert dat er anders dan bij de 

aanleg van de tunnels bij het stati-
on geen geregeld overleg is tussen 
gemeente, bouwer en ProRail. ‘Dit 
leidt ertoe dat er onacceptabele 
hoogteverschillen tussen trottoirs 
en de toegang tot de nieuwe hui-
zen ontstaan. Bewoners wordt ge-
zegd dat ze zelf voor een oplossing 
moeten zorgen. De aannemer zegt 
alles volgens de tekening gemaakt 
te hebben. Het gebrek aan regie zal 
ertoe leiden dat extra kosten ge-
maakt moeten worden.’ Wethouder 
Mieras zegt toe ermee aan de slag 
te gaan.

Veilig fietsen Jan Steenlaan
Een door alle fracties ondertekend 
voorstel ingediend door Michiel 
van Weele (D66) krijgt unanieme 
steun van de raad. In het voorstel 
vraagt de raad het college de mo-
gelijkheden tot een structurele op-
lossing voor veilig fietsen op de 

Jan Steenlaan nader te onderzoe-
ken. Wethouder Hans Mieras wil 
de opsomming van maatregelen uit 
het voorstel kunnen aanvullen met 
nieuwe inzichten. Een motie inge-
diend door Peter Schlamilch (Be-
ter De Bilt) om bij dit onderzoek 
ook het  fietspad aan de zuidzijde 
van de Jan Steenlaan en de rotonde 
te betrekken krijgt geen steun van 
de raad.

Hamerstukken 
Bij hamerslag stelt de raad de 
volgende agendapunten vast: Het 
gerepareerd bestemmingsplan 
Prinsenlaan 80 Groenekan 2014, 
de verantwoording ter reparatie 
bestemmingsplan Buitengebied 
Maartensdijk en er wordt toestem-
ming verleend voor het wijzigen 
van de Gemeenschappelijke Rege-
ling GGDrU.

Wie trekt het boetekleed aan voor de lastige hoogteverschillen op de 
Leijenseweg.

Het nieuwe commissielid voor D66 Masha Cazemier.

Week van Respect in De Bilt
door Henk van de Bunt

Ook dit jaar staat de 2de week van november in De Bilt weer in het teken van Respect.
Op 10 november gaan gastdocenten op veel scholen van het basis- en voortgezet

onderwijs met de leerlingen in gesprek over het begrip Respect.
Ook het gemeentebestuur van De Bilt draagt een steentje bij. 

Gemeenteraadslid Frans Poot ver-
telt namens het Platform Respect-
vol Samenleven De Bilt: ‘Naast 
die 10de november staat op zater-
dag 12 november het Respect cen-
traal bij meerdere sportclubs. Op 
woensdag 16 november vindt in de 
Oranje-Nassau School in Biltho-
ven een ontmoeting plaats tussen 
leerlingen en leden van de Samen-
werkende Ouderenbonden KBO 
en PCOB. Bovendien worden, 
verspreid over de hele gemeente, 
spandoeken van het Platform op-
gehangen.

Sport
Sportwethouder Madeleine Bak-
ker antwoordt op de vraag over 
haar deelname (Van Dijckschool) 
en haar thema: ‘Als wethouder 
sport kies ik graag in gesprek met 
leerlingen van onze basisscholen 
de sport als invalshoek op de dag 
van respect. We praten over res-
pect voor de tegenstander, respect 
voor de scheidsrechter, omgaan 
met verlies en met gedrag van fa-
natieke coaches en ouders. Voor 
kinderen is sport een heel herken-
baar en toegankelijk onderwerp 
om het over respect te hebben’.

Tellen
Burgemeester Bas Verkerk be-
zoekt op 10 november de Biltho-

vense Julianaschool: ‘De media 
tonen elke dag de grote verande-
ringen in ons leven. Het zijn grote 
zaken, die vaak ook directe impact 
hebben op ons dagelijks leven. 
Met alle onrust, ongemak en soms 
vervreemding, die daar op ons af 
komt. Wat ik zie is dat in relatieve 
anonimiteit individuele mensen 
zich laten gaan, schelden, in woord 
en gebaar of in schrift via e-mails 
of anderszins. En hun frustraties 
afreageren op anderen: politie, 
ambulancedienst, bus-, tram-, en 
treinpersoneel, gemeenteambtena-
ren en gezagsdragers. In de publie-
ke ruimte laat men zich meeslepen 
door een ‘peer pressure’, een soort 
‘groepsgeweten’ dat vaak sterker 
is dan het individuele geweten. En 
de publieke opinie reageert daar 
dan weer heftig op. Hoe begrijpe-
lijk emoties ook zijn, ze hebben de 
filter van het denken nodig. Ik heb 
mijzelf aangeleerd om niet te im-
pulsief te reageren. De ruimte op 
te zoeken tussen impuls en reactie. 
In die ruimte haal ik mijn eigen 
waarden weer op en komt er een 
groter en dieper perspectief. Het 
advies van onze moeders om eerst 
tot 10 te tellen was zo gek nog niet. 
Het is daarom buitengemeen be-
langrijk dat we elkaars verschillen 
respecteren en naar elkaar blijven 
omkijken. Niet alleen in mentale 

zin ,maar ook fysiek! We moe-
ten blijven zoeken naar manieren 
om te komen tot een samenleving 
waarin ieder respect heeft voor een 
ander; respect heeft voor mensen 
die anders zijn. Kijk elkaar aan en 
zie elkaar’.

Senioren
In het kader van de Dag voor Res-
pect worden jaarlijks onder auspi-
ciën van het Platform voor Res-
pectvol Samenleven in De Bilt en 
Maartensdijk in november diverse 
evenementen gehouden. Ook de 
Samenwerkende Ouderenbonden 
KBO en PCOB doen hieraan mee 
in een bijeenkomst Senioren - Jon-
geren. Deze is inmiddels al 7 jaren 
achtereen gehouden in samenwer-
king met het Groenhorst College 
in Maartensdijk. Dit jaar is men 
weer te gast op de Oranje Nassau 
School in Bilthoven welke ook 
onder het ‘Groenhorst’ valt. Frans 
Poot licht toe: ‘De bijeenkomst 
is op woensdag 16 november in 
de Oranje Nassau School aan de 
Soestdijkseweg (ingang Overbos-
laan nr.15). Over het programma 
kunnen wij u alvast informeren dat 
het interessant is om een paar les-
sen bij te wonen. Naast de ‘gewone 
‘ vakken kan dat ook iets creatiefs 
zijn. Er zal de Senioren een lunch 
worden aangeboden welke door de 

jongeren verzorgd wordt. Er is alle 
reden om deze dag in de agenda te 
noteren. 
Het programma is als volgt: Ont-
vangst 9.30 uur met koffie/ thee. 
Na het volgen van 2 lessen is er 
om 12.00 uur een lunch en onder-
tussen kan met de leerlingen in 
gesprek worden gegaan. Afslui-
ting uiterlijk om 14.00 uur. Voor 
het Platform zijn er geen kosten 
aan verbonden, maar voor de or-
ganisatie van de school wordt wel 
gevraagd zich vooraf aan te mel-
den. Dat kan tot uiterlijk zaterdag 
12 november bij Mini Rijksen, tel. 
0346 212 343 of e-mailadres: jrijk-
sen@solcon.nl.

Burgemeester Bas Verkerk en wethouder Madeleine Bakker gaan met 
leerlingen in gesprek over respect 

advertentie
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Amstelveen?
Dat is bijna

40 kilometer…

Het is een 
aanbieding, daar 
moet je iets voor 

over hebben!
We 

gaan gewoon 
naar Vink! 

Lekker
dichtbij!!

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte 

afl evering en installatie. 
Gewoon bij u thuis!

Waarom 
zover weg?

Een aanbieding ver weg?
Vink witgoed is altijd

dichtbij!

Van Ronaldo tot Pelle.
Kom maar, geen probleem voor

kapper Hans!

En dat voor een tientje! Té gek.
Bel 212455

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)

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Extra handjes nodig op het gebied
van communicatie en PR, maak

gebruik van onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 

• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 
• jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje 
• speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje • 
jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • fl esje baby 
• meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers 
• fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • 
meisje • jongen • geboortekaartjes • kraamvisite • luiers • 
fl esje • speen • voeding • beschuit met muisjes • baby • meisje 

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

G E B O O R T E K A A R T J E S

Snelle levering

Eigen ontwerp mogelijk

Grote standaardcollectie

Gratis boeken mee naar huis

Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

THE ART OF HAIRCOLORING

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Nieuw in onze salon!
100% natuurlijke haarverzorging
van So pure op basis van aromatherapy
Vrij van: • Parabenen • Sulfaten • Amonnia

Diverse hoofdhuidmassage behandelingen 

€17,95
• roos & schilfering
• beschadigd haar
• gevoelige hoofdhuid
• vette hoofdhuid
• geiritteerde hoofdhuid

SPECULAAS-
STAAF
van € 4,95 nu

€ 4,50

PAVE CHIA

€ 2,50

krokant brood
met chia zaad

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

Bij aanschaf van een 
tweepersoons Avek boxspring 
krijgt u een gratis vier-sterren hotel-
arrangement inclusief een nacht in 
een echt Avek bed (t.w.v. € 279,-*).

Ervaar het weldadige comfort en kom proefl iggen bij:

Bij aanschaf van een 
tweepersoons Avek boxspring
krijgt u een gratis vier-sterren hotel-
arrangement inclusief een nacht in 
een echt Avek bed (t.w.v. € 279,-*).

Ervaar het weldadige comfort en kom proefl iggen bij:

• Overnachting voor 

2 pers. in Deluxe kamer 

in hetRadisson Blu 

Palace Hotel in 

Noordwijk aan ZeeNoordwijk aan Zee

Inclusief:
• 3-gangen diner

• Uitgebreid ontbijt

• Gratis parkeren

• Vrij gebruik van 

de fi tness en het 

Aqua Center

Nú met

Hotel
Arrangement

cadeau!Arrangement

cadeau!Arrangement

*Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

avek.nlJe slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.

Gratis nacht in een      
     vier-sterren hotel!

 B E D D E N

www.linnerieannelies.nl
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advertentie

Chapeaupenning 
voor wijkchef

Wnd. burgemeester Bas Verkerk, reikte dinsdag 25 oktober een Cha-
peaupenning uit aan vertrekkend wijkchef Henri van Nijhuis. ‘De heer 
Van Nijhuis heeft in de periode dat hij wijkchef politie De Bilt (2012-
2016) was veel bereikt. Hij heeft de uitstekende samenwerking tussen 
de politie, de gemeente en de andere gesprekspartners in stand gehou-
den. Mede door zijn aanpak is de criminaliteit in onze gemeente aan-
merkelijk gedaald. Hij heeft er een talent voor om partijen bij elkaar te 
brengen en met hen tot een goede samenwerking te komen.’

Henri van Nijhuis ontvangt de chapeaupenning als blijk van waarde-
ring voor zijn werk. 

Aandacht Mantelzorger
Woensdag 26 oktober is het 1e Koffertje met Aandacht uitgereikt 
door Steunpunt Mantelzorg de Bilt aan Liesbeth Natzijl uit Biltho-
ven in het kader van de campagne ‘Een Uit Duizenden’! 

Liesbeth heeft zich afgelopen maand via de website van ‘Een Uit Dui-
zenden’ aangemeld als mantelzorger en is ruim 10 jaar mantelzorger 
van haar moeder: ‘Wij wonen op loopafstand van elkaar waar we be-
wust voor gekozen hebben. Op deze wijze kan ik snel bij haar zijn als 
dat nodig is. Doordat ik dichtbij woon en regelmatig binnenloop kan 
ik ook tijdig zien waar en wanneer extra hulp nodig is’. Naast het Kof-
fertje met Aandacht ontvangt Liesbeth ook binnenkort de Mantelzorg-
waardering 2016. 

Zorg je zelf ook intensief voor een ander, 8 uur of meer per week of 
ken je iemand die dat doet? En woont degene waaraan je zorg verleent 
in gemeente De Bilt, dan kom je ook in aanmerking voor de Mantel-
zorgwaardering 2016. Meld jezelf of een ander dan uiterlijk zaterdag 
31 december 2016 aan via mantelzorg@mensdebilt.nl 

Liesbeth Natzijl is er één uit duizenden.

Coalitiepartijen tekenen 
collegeakkoord

door Guus Geebel

Maandag 31 oktober plaatsten de fractievoorzitters van D66, Beter De Bilt, CDA 
en GroenLinks op het gemeentehuis hun handtekening onder een aanvulling op het 

coalitieakkoord ‘Oog voor elkaar, Oog voor de toekomst’, dat in 2014 werd overeengekomen. 

D66-fractievoorzitter Dolf Smole-
naers zegt namens de drie andere 
coalitiepartijen dat hiermee een 
eind komt aan de tussenformatie. 
Die heeft een maand geduurd en 
begon met het vertrek van wethou-
der Van Hulst na een vertrouwens-
breuk in de fractie van de VVD. 
‘Daarna hebben we met alle par-
tijen in de raad consultatiegesprek-
ken gevoerd. Daar kwamen twee 
alternatieven uit voort, een minder-
heidscoalitie en een meerderheids-
coalitie met Beter De Bilt.’ Ebbe 
Rost van Tonningen is de beoogd 
wethouder namens die partij.

Beter De Bilt sluit zich aan bij het 
coalitieakkoord uit 2014, waar 
een aantal nieuwe afspraken aan 
is toegevoegd. Het college wil 
tempo houden en daarnaast zijn 
afspraken gemaakt over de huis-
vesting van vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning. Verder houdt 
het college vast aan het door de 
gemeenteraad vastgestelde finan-
ciële kader voor een nieuw te bou-
wen zwembad. Wel wordt onder-
zocht of het financiële kader door 
prijsontwikkelingen moet worden 
geactualiseerd. Smolenaers gaat 
ervan uit dat Ebbe Rost van Ton-

ningen op 3 november steun krijgt 
van de gemeenteraad en dat hij 
daarna wordt geïnstalleerd als 
wethouder. De verwachting is dat 
hij dan de portefeuille van Jolanda 
van Hulst zal gaan beheren. Pim 
van de Veerdonk wordt bij be-
noeming van Rost van Tonningen 
fractievoorzitter van Beter De Bilt 
en Jette Muijsson nieuw fractielid. 
Ebbe Rost van Tonningen zegt blij 
te zijn aan de slag te kunnen gaan 
als wethouder. ‘Het is altijd mijn 
ambitie geweest in het bestuurs-
centrum te werken.’

Ebbe Rost van Tonningen en onderhandelingsleider Dolf Smolenaers (rechts).

Fairtrade feestje in Het Lichtruim
Op zaterdagochtend 5 november viert De Bilt dat het 5 jaar geleden de titel Fairtrade 

Gemeente verkreeg. Dat gebeurt vanaf 10 uur met een boeiend programma in Het Lichtruim. 
Hoofdspreker is RTL-weerman en klimaatspecialist Reinier van den Berg, die het in zijn 
presentatie zal hebben over de invloed van klimaatverandering op ons als koffiedrinker. 

Iedereen is van harte welkom om 
deze verjaardag mee te vieren. 
Naast een kopje eerlijke koffie of 
thee is er ook een lekkere Fairtrade 
traktatie en BonbonMargo laat de 
bezoeker proeven van haar hand-
gemaakte fairtrade-biologische 
chocolade. Daarnaast is er piano-
muziek door een van de docenten 
van de muziekschool en laten su-
permarkten zien welke fair-trade 
producten zij verkopen. Scholen, 
kerken en andere organisaties, be-
drijven tonen hoe zij deelnemen aan 
de Fairtrade Gemeente campagne. .

Wnd. burgemeester Bas Verkerk 
opent de bijeenkomst om 10.30 uur. 
Hij gaat in op de bijdrage die de ge-
meente aan de Fairtrade campagne 
levert en vervolgens is het woord 
aan Reinier van den Berg. Daarna is 
er tot 13.00 uur tijd om na te praten 
en de presentaties te bekijken. Weerman Reinier van den Berg komt naar De Bilt.

Kerstmarkt zoekt deelnemers
Net voor de kerstdagen vindt op 
vrijdag 16 december de Winter-
markt in het oude hart van De Bilt 
plaats. Rondom de Dorpskerk zul-
len tussen 16.00 en 22.00 uur in 

deze voor kerst zo karakteristieke 
omgeving mooi verlichte kramen 
staan. De markt zal de sfeer uit-
stralen, die past bij deze tijd van 
het jaar. Op deze unieke avond-

markt met een gezellige uitstra-
ling kan men een kraam huren. 
Meer informatie op website www. 
Wintermarktdebilt.nl. 

Kerstproeverij 27 november 2016

mail: info@wijnhuiszuidbilthoven.nl
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Jumbo heeft 
de meeste bekroonde 
wijnen onder de € 5

in de Grote Hamersma Wijngids 2017

Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31Geen 18, geen alcohol

DE GROTE
HAMERSMA

20172017

DE GROTE HAM
ERSM

A

De Grote Hamersma is het meest volledige jaarboek voor iedere 

wijnliefhebber. Harold Hamersma ging op onderzoek uit bij 

supermarkten en wijnspeciaalzaken, liep binnen bij slijterij ketens 

en bezocht de beste internetaanbieders. Werkelijk elke wijn werd 

ontkurkt.

De Grote Hamersma bevat toplijsten van de meest voorkomende 

wijntypen en vergeet ook niet aandacht te schenken aan biologische 

wijnen. Deze informatie – inclusief het nieuw ingevoerde predikaat 

sterwijn – wordt bovendien zeer overzichtelijk gepresenteerd.

Bij het proeven van de wijnen en het schrijven van de beoor delingen 

werd Hamersma dit jaar bijgestaan door Esmee Langereis.

Harold Hamersma is wijnschrijver voor o.a. NRC Handelsblad, Het 

Parool en Plus Magazine. Hij schreef een aantal succesvolle boeken 

over wijn, waaronder Wijnreis door mijn lichaam. Esmee Langereis 

is culinair journalist en schrijft over wijn voor Elle Eten, Winelife, 

Bouillon en Harper’s Bazaar.

Het allesomvattende 

jaarboek voor iedere 

wijnliefhebber!

www.degrotehamersma.nl

www.fontaineuitgevers.nl
9 789059 567139

DE GROTE
HAMERSMA

Bron: De Grote Hamersma 
Wijngids 2017

Voordeel per doos

6 flessen halen = 5 betalen
van 3 t/m 5 november
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Prachtige herfsttocht
Donderdag 27 oktober om ca 12 uur verzamelden zich een flink aantal 
zonnebloemgasten en vrijwilligers in Dijckstate om te beginnen aan 
een herfsttocht. Via Lage Vuursche en langs Paleis Soestdijk reed men 
richting Soestduinen en Soesterberg. Vandaar ging het langs de Treek 
naar Austerlitz, Huis ter Heide, Bosch en Duin en zo via Bilthoven naar 
het nog niet zo lang geleden geopende restaurant ‘Bij Hen’. Onderweg 
werd er volop genoten van de prachtige herfstkleuren en ook het weer 
hielp een handje want de ochtendmist was hoofdzakelijk verdwenen 
toen de tocht begon.
Bij het eindpunt werden de gasten opgevangen door drie dames van 
de Zonnebloem en al of niet met hun hulp naar binnen naar hun plaats 
begeleid. In het restaurant kregen de gasten een heerlijke lunch aan-
geboden wat begon met een verrukkelijk kopje erwtensoep en daarna 
schalen met voor ieder een heerlijk broodje kroket en buitengewoon 
feestelijk belegde broodjes. Na de lunch zocht iedere vrijwilliger zijn 
eigen gasten weer bij zich en werden deze veilig terug gebracht naar 
huis. Tevreden keken gasten en medewerkers van de Zonnebloem 
Maartensdijk terug op een zeer geslaagde dag.    (Joop Vesters)

De gasten genieten van een feestelijke lunch. (foto Ido Huitenga)

Discussieavond over 
Nationaal Zorgfonds

Zo’n kleine 50 mensen kwamen vrijdag 28 oktober af op de informatieavond over het Nationaal 
Zorgfonds in de achterzaal van café Miltenburg in Bilthoven. Lieke Smits van het landelijk SP 

bureau was naar haar geboortestreek teruggekomen om hieraan energiek uitleg te geven.

Bijvoorbeeld over de geschiedenis 
van het huidige zorgstelsel (na het 
ziekenfonds): ‘Hans Hoogervorst, 
destijds VVD-minister van Volks-
gezondheid heeft het huidige zorg-
stelsel onder marktwerking in 2006 
ingevoerd’. Korte filmpjes toonden 
zorgverleners uit het land, die de 
noodzaak aangeven van de nood-
zakelijk geachte veranderingen. 
‘Er is teveel bureaucratie, cliënten 
zitten huilend bij de arts, terwijl zij 
niet naar de specialist gaan, omdat 
ze het eigen risico of de eigen be-
handelingsbijdrage niet kunnen be-
talen’. 

Reacties
Dat riep onmiddellijk reacties op 
uit de groep aanwezigen - zowel 
bezorgde burgers als zorgverleners 
-; zoals het niet gehoord worden als 
patiënt omdat er geen tijd en geld 
meer is voor een goede GGZ be-
handeling. Medicijnen die ineens 
niet meer vergoed worden, op zijn, 
of ineens minder goede vervangers 
worden geleverd door de apotheek. 
Mensen komen na een bezoek aan 
de arts thuis met nog meer zorgen 
dan vooraf, omdat hulpmiddelen 
ineens niet meer worden vergoed, 
of ten dele. 

Wachtlijsten
Een vraag die werd gesteld is of 
de wachtlijsten dan weer terug zul-
len komen. Lieke Smits: ‘Door het 
huidige stelsel zijn er ook weer 
wachtlijsten, terwijl minister Borst 
(D66) destijds nog in de periode 
van het ziekenfonds de wachtlijs-
ten had weggewerkt door allerlei 
maatregelen. Het grote verschil zit 
hem vooral in vergelijking met het 
oude ziekenfonds, toen zorg nog 
werd gereguleerd door de huisarts 
als poortwachter en beoordelaar 
welke zorg nodig is. In ons huidige 
stelsel beoordelen steeds meer de 
verzekeraars wat wel en niet kan. 
In het nieuwe zorgstelsel zal de ba-
sisverzekering worden uitgebreid 
met fysiotherapie, tandzorg en 
hulpmiddelen, zodat deze zorg op 
tijd kan worden ingezet om verer-
gering van gezondheidsklachten te 
voorkomen’.

Straat
‘Komen werknemers die bij hui-
dige verzekeraars werken dan al-
lemaal op straat te staan’? ‘Dit valt 
wel mee’, stelt Lieke, ‘want naast 
het uitgebreide basispakket zullen 
aanvullende verzekeringen blijven 
bestaan. Waarschijnlijk in een an-

dere vorm, maar de expertise van 
veel ervaren werknemers in dit 
veld blijft nodig’. ‘Gaat de premie 
dan omhoog om dit te bekostigen’? 
Lieke stelt, dat de premie ongeveer 
gelijk zal blijven. ‘Ten eerste omdat 
het duurbetaalde topmanagement 
in de zorg en bij verzekeraars niet 
meer nodig is – dat scheelt al mil-
jarden -, evenals de afschaffing van 
de dure ‘overstapcampagnes’ die al-
tijd vanaf november met dure spot-
jes en reclame opstarten. Daarnaast 
zal veel bureaucratisch papierwerk, 
waar zorgverleners nu erg veel tijd 
aan kwijt zijn, niet meer nodig zijn. 
Winst zal terug gaan naar de zorg. 
Zo worden alle miljarden tegen 
elkaar weggestreept in dit plan. In 
februari 2017 zullen deze plannen 
door het CPB worden doorgere-
kend’.
Meer info over het Nationaal Zorg-
fonds zie https://nationaalzorg-
fonds.nl/ . Meer info over het NZF 
in De Bilt is te verkrijgen via Mi-
scha van der Heijden (schepen@
hotmail.com). (Marisca van der 
Burgh) 

Lieke Smits treft een aandachtig ge-
hoor. [foto Reyn Schuurman]

Senioren digidocent
SeniorWeb zoekt vrijwilligers. De vele enthousiaste vrijwilligers 
zijn van groot belang voor het succes van SeniorWeb in de Idea 
bibliotheek. SeniorWeb biedt computercursussen en hulp bij com-
puterproblemen. Vrijwilligers spelen hierbij een cruciale rol. 

In ons land telt SeniorWeb 415 leercentra. Daar zijn veel vrijwilligers 
actief en kunnen geïnteresseerden (zowel leden als niet-leden) compu-
ter- en internetcursussen volgen. Als u ervaring heeft met IPads, Tablets, 
Smartphones of Sociale Media dan vormt u wellicht een welkome aan-
vulling op het huidige team. Bij deze leuke vrijwilligersbaan krijgt u de 
nodige ondersteuning door de bibliotheek en door Seniorweb. SeniorWeb 
organiseert deskundigheidsbevordering voor haar vrijwilligers en biedt 
de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen in landelijke en regionale 
bijeenkomsten. Neem contact op met Carla Heerschop, medewerker edu-
catie bibliotheek Idea, cheerschop@ideacultuur.nl voor meer informatie.

Dag van de Mantelzorg 
Op 10 november is de jaarlijkse landelijke ‘Dag van de Mantelzorg’. Het thema dit jaar is: 

‘Mantelzorg doe je samen! Steunpunt Mantelzorg organiseert een feestelijke dag waarop alle 
mantelzorgers in de gemeente De Bilt in de schijnwerpers staan. 

Vanaf 14.30 uur kunnen mantel-
zorgers een keuze maken uit di-
verse workshops zoals mindful-
ness, verhalen vertellen, massage 
van hoofd, nek en schouders, etc. 
De dag wordt afgesloten met een 
3-gangen diner en de uitreiking van 
het mantelzorgcompliment als blijk 
van waardering. 

Aanmelden
De ‘Dag van de Mantelzorg’ is gra-
tis toegankelijk (inclusief diner) en 
vindt plaats in Woonzorgcentrum 
d’ Amandelboom aan de Houdrin-
gelaan 82 in Bilthoven. Aanmel-
den voor vrijdag 4 november per 
mail via mantelzorg@mensdebilt.
nl of telefonisch via 030 7271556. 

Mantelzorg
Mantelzorgen, het langdurig zorg 
verlenen aan een naaste, kost tijd 
en vraagt energie. Bijvoorbeeld 
mensen die voor een chronisch 
zieke partner zorgen, jongeren die 
voor een zieke ouder, zus of broer 
zorgen. Of werkende veertigers 
en vijftigers die naast hun eigen 
gezin ook de zorg hebben voor 
ouder wordende ouders of zieke 
vrienden. Steunpunt Mantelzorg 
De Bilt vindt het belangrijk dat 
mantelzorgers weten dat ze er niet 
alleen voor staan en dat hun inzet 
gewaardeerd wordt. 

Campagne 
Dit najaar is het Steunpunt Man-

telzorg gestart met de campagne 
‘Een Uit Duizenden’ met als doel 
om nog meer mantelzorgers te 
bereiken, te ondersteunen en hun 
inzet te waarderen. De uitreiking 
van het Mantelzorgcompliment 
aan alle mantelzorgers is onder-
deel van de campagne en wordt 
aangeboden door gemeente De 
Bilt. Zorg je intensief voor een 
ander in De Bilt? Of ken je ie-
mand die dat doet? 

Voor aanmelding, informatie en 
ondersteuning kun je terecht bij: 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt. 
Kijk op de websites voor meer 
informatie over de verschillende 
activiteiten van het Steunpunt. 

Boottocht over de Vecht
Zaterdag 22 oktober was er een boottocht voor gasten van de Biltse 
Zonnebloem over de Vecht. Na een wat somber begin van de dag 
klaarde het gaande weg op. Op weg naar de opstapplaats ging het via 
het pittoreske dorpje Haarzuilens en kasteel De Haar waarna men in 
Maarssen aan boord ging. Tijdens de rondvaart van 2,5 uur werden 
de gasten en hun begeleiding door de kapitein geïnformeerd over de 
geschiedenis en bezienswaardigheden en kwam het zonnetje ook nog 
even tevoorschijn; reden voor sommige gasten om zich even boven 
op het dek te begeven.              (Ineke van Baggem)

Zonnebloemgasten genieten aan boord van de lunch.
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hekopeners

Uw hekken 
automatiseren?

Eenvoudig zelf te monteren automatische 
hek- en garagedeuropeners  incl. afstandsbediening. 

Voor uw comfort en veiligheid.

www.hEkopEnEr.nlnEr.nl

J van der Neut en Zn.
Groenekanseweg 9

3737 AA Groenekan 
Telefoon 0346 - 21 12 13 

Internet: www.firmavanderneut.nl

www.hwww.h

Uw dealer

Kiezen voor groene energie
Overstappen naar een andere energieleverancier is te-
genwoordig zo geregeld. De kritische consument kan 
kiezen tussen vele aanbieders. Ook als je duurzame 
energie belangrijk vindt, zijn er diverse mogelijkhe-
den. BENG!-Energieambassadeur Jos van Jaarsveld is 
enthousiast over zijn overstap naar de Duurzame Ener-
gie Unie (DE Unie), de groenste leverancier volgens 
onderzoek van de Consumentenbond. Het scheelt hem 
ook nog eens veel geld. “Ik was een slapende klant”, 
zegt Jos. “Al 25 jaar bij dezelfde leverancier.” 

Toen energiecoöperatie BENG! begin dit jaar een sa-
menwerking aanging met DE Unie, ging hij vergelij-
ken. Hij zet zich sinds een jaar vrijwillig in voor de 
Biltse energiecoöperatie. Als energieambassadeur is 
hij met name betrokken bij de organisatie van de Ener-
gyBattle. Een groene keuze voor Jos en zijn gezin lag 
dus voor de hand.

Coöperatie
DE Unie is net als BENG! een coöperatie en wordt 
gedragen door tientallen lokale  energiecollectieven. 
Jos: “Het mes snijdt aan twee kanten. Je neemt energie 
af van Nederlandse windmolens en zonnepanelen en 
steunt tevens de energiebeweging van onderop.” Hij 
belde met DE Unie en ontving een eenvoudige offerte 
die hem direct inzicht gaf. Met het invullen van zijn 
gegevens en het doorgeven van de meterstanden was 
de overstap zo geregeld. Jos: “Het is helemaal geen 
werk, een fluitje van een cent.”

Wakker geschud
Hij belde ook nog met zijn oude leverancier. De ver-
koper aan de lijn bood hem ineens korting aan. Bij Jos 
had dit aanbod echter een averechts effect. “Heb ik 
dan al die jaren teveel betaald?” Hij vindt DE Unie een 
sympathieke organisatie die hij graag steunt. “Het geld 
dat je kwijt bent aan energiekosten komt ten goede aan 
lokale energiebedrijven.” En dat gaf naast de prijs de 
doorslag. Want wat dat betreft is hij nu echt wakker 
geschud: de overstap levert het gezin uit Bilthoven een 
besparing op van 360 euro per jaar.

Energieambassadeur Jos van Jaarsveld, actief voor de Energy-
Battle, gaat weer op pad om de stroommeter ‘Wattcher’ te instal-
leren bij de deelnemers. (Foto: Jenny Senhorst).

Meer weten of ook via BENG!
klant worden van DE Unie?
Kijk op: www.beng2030.nl
onder ‘Energie via BENG!.
Of ga rechtstreeks naar:
www.duurzameenergieunie.nl.

Geen vrachtverkeer
Tijdens de rondvraag in de vergadering van de raadscommissie voor Openbare Ruimte op 
15 september 2016 is gevraagd om verduidelijking van de bebording die het vrachtverkeer 

op de Groenekanseweg beoogt te beperken tot bestemmingsverkeer.

Het inrijverbod voor vrachtver-
keer op de Groenekanseweg is 
uitsluitend van kracht vanaf de 
Kon. Wilhelminaweg in Groe-
nekan richting De Bilt. In ver-
band met de handhaafbaarheid 
is uitbreiding van het inrijver-
bod volgens het College niet 
gewenst: ‘Wij hebben onder-
zocht of de bebording duidelij-
ker kan. Het bord waarmee het 
'inrijverbod voor vrachtverkeer 
met uitzondering van bestem-
mingsverkeer', is aangegeven 
is goed zichtbaar gesitueerd 
langs de Kon. Wilhelminaweg 
en in omvang groot genoeg voor 
plaatsing aan een weg waarop 
een maximumsnelheid van 50 
kilometer per uur geldt’, aldus 
het College van Burgemeester 
en Wethouders. Wij conclude-
ren dan ook dat de maatregel ter 

beperking van het vrachtverkeer 
op de Groenekanseweg voldoen-

de duidelijk is aangegeven met 
verkeersborden’.

Landwaart gesloten

Maandag 7 november is Landwaart Maartensdijk de gehele dag gesloten 
i.v.m. werkzaamheden aan de vloer in de verwerkingsruimten.

Excuses voor de overlast.

Informatieavonden over verbreding A27/A1
Rijkwaterstaat en aannemerscombinatie 3Angle organiseren in samenwerking 
met ‘Samen voor Hollandsche Rading’ en de Dorpsraad Groenekan binnenkort 
twee informatieavonden:

• Op 9 november 2016 in dorpshuis Hollandsche Rading,
Spoorlaan 48 in Hollandsche Rading.

• Op 28 november 2016 in dorpshuis De Groene Daan,
Grothelaan 3 in Groenekan.

Beide avonden beginnen om 20.00 uur. U bent vanaf 19.45 uur van harte
welkom. In de andere kernen volgt later een informatiemoment.
De data hiervan zijn nog niet bekend. 

Op de avonden geven Rijkswaterstaat en 3Angle een toelichting op het project. 
3Angle is de aannemerscombinatie die de komende jaren de verbreding van de 
A27 en A1 tussen Utrecht-Noord en de afslag Bunschoten in opdracht van
Rijkswaterstaat uitvoert. Het bouwconsortium 3Angle bestaat uit Heijmans,
3i Infrastructure en Fluor.

3Angle stelt zich op de informatieavond voor en licht de aanpak en de visie op 
het werk in hoofdlijnen toe. De aannemerscombinatie is verantwoordelijk voor 
het ontwerp en de uitvoering. De ontwerpfase loopt door tot juni 2017. Pas dan 
is er in detail meer bekend over de uitvoering. In 2017 houden we u op de hoogte 
van de ontwikkelingen middels informatiemomenten.

Vragen?
Meer informatie over het project kunt u vinden op www.rws.nl/verbredingA27A1. 
Met vragen kunt u op de informatieavond terecht, maar u kunt ze ook stellen via 
het e-mailadres: vraagA27A1@rws.nl of via de landelijke informatielijn van
Rijkswaterstaat: 0800-8002. 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Volgens het college is dit bord, waar overigens een letter aan ontbreekt, 
duidelijk genoeg. [foto Henk van de Bunt]

Berichten van pag. 2

Leesgroep Bilthoven

Op dinsdag 22 november om 
14.00 uur is er in Bibliotheek Idea 
Bilthoven een informatiebijeen-
komst over de oprichting van 
een leesgroep. De leesgroep gaat 
Nederlandse en vertaalde litera-
tuur lezen en bespreken en maakt 
daarbij een keuze uit een litera-
tuurlijst met eigentijdse en klas-
sieke literatuur van de landelijke 
stichting Senia. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden per 
e-mail activiteiten@ideacultuur.
nl of telefonisch met Bibliotheek 
Idea, tel. 030 - 6986572. 

Parkinson Café 

Mensen met Parkinson en be-
langstellenden zijn op maandag 
7 nov. van harte welkom op het 
Parkinson Café Bilthoven in de 
Koperzaal van zorgcentrum De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. Jacqueline de Groot, 
specialist ouderengeneeskunde en 
ParkinsonNet arts, zal vertellen 
wat juist zij met haar specialisme 
kan toevoegen aan de medische 
zorg voor patiënten met de ziekte 
van Parkinson. De bijeenkomst is 
van 14.30-16.00 uur. De toegang 
is gratis, een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Info bij 
Harm Scholten, tel. 030-6564406, 
harm@scholten.nu.

Achterbanbijeenkomst

Cliëntenraad Sociale Zaken De 
Bilt houdt een achterbanbijeen-
komst op vrijdag 18 november 
van 14.00 tot 16.00 uur in Restau-
rant Bij de Tijd, Prof dr. Kamer-
lingh Onnesweg 14 in De Bilt. 
Tijdens deze bijeenkomst kan 
men in gesprek gaan met de leden 
van de Cliëntenraad en lotgeno-
ten. Ook is er de mogelijkheid om 
uw vragen die betrekking heb-
ben op uw situatie te bespreken, 
bijvoorbeeld vergoeding huis-
houdelijke hulp of andere zaken 
die voor u van belang zijn. Voor 
informatie: clientenraaddebilt@
yahoo.com of telefoon: 06 2782 
0782.
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Repair Café bij WVT
Op zaterdag 5 november is er weer Repair Cafe bij de WVT in Bilt-
hoven. Je kunt hier jouw kapotte spullen komen repareren met hulp 
van lokale reparatiedeskundigen. Zij helpen bij het repareren van kle-
ding, elektrische apparaten, computers, fietsen, houtwerk en speelgoed. 
Voor de kinderen is er een knutseltafel waar zij, onder deskundige be-
geleiding, de mooiste dingen kunnen maken van recyclemateriaal. De 
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Locatie: WVT, Ta-
linglaan 10 in Bilthoven van 11.00 tot 15.00 uur. Meer informatie op: 
https://repaircafebilthoven.wordpress.com/

Nieuwe Art Traverse expositie
Vanaf zondag 13 november 2016 is de duo-expositie van Ludmilla van der Spoel en 

Birgitta Sundström Jansdotter te zien in de Traverse van het gemeentehuis van De Bilt. 
Op die dag om 15.00 uur wordt de expositie geopend.

Birgitta Sundström Jansdotter schil-
dert monumentaal, brutaal en met 
een knipoog naar wat gangbaar is 
binnen de schilderkunst. Haar wer-
ken zijn een samensmelting van 
materie en onderwerp, waarbij de 
figuren zowel contrasteren met, als 
opgaan in de achtergrond. In haar 
schilderijen geeft Birgitta een uit-
drukking aan het voortdurende rol-
lenspel tussen mensen. Een kenmerk 
van Birgitta’s werk zijn de vrouwen- 
en meisjesfiguren met hun indrin-
gende blikken. Ze kijken afstande-
lijk, maar hebben allemaal een grote 
aantrekkingskracht.
Aanvankelijk waren in haar werk de 
vrouwen zelf beeldbepalend, maar 
de laatste jaren zijn ze steeds meer 
‘deel van het geheel’ geworden. Ze 
figureren nu in bizarre, surrealis-
tische settings in combinatie met 

andere figuren en objecten. Birgitta 
weet haar ideeën in een sterke, hel-
dere beeldtaal te vertalen, waarin de 
herhaling en kleurcontrasten ken-
merkend zijn voor haar huidige stijl. 
Ze schildert nu vooral in zwart en 
wit, hier en daar subtiel aangevuld 
met rood, paars of blauw. Birgitta 
begon haar carrière in Zweden en 
heeft deze sinds 2001 in Nederland 
voortgezet. Zij ontving in 2007 de 
Jacob Hartog prijs in Den Haag. Zie 
www.zweedsekunst.nl

Onherbergzaam
Zou de mens verlangen om voor al-
tijd in onherbergzame wildernissen 
te dwalen? Het is voor Ludmilla 
van der Spoel de aanleiding voor 
het creëren van keramische beelden 
zonder duidelijke grenzen tussen 
mens en natuur. De beelden laten 

mensfiguren zien die een magische 
vluchtroute zoeken, terug naar de 
ongerepte wildernis, maar ook naar 
hun eigen ongetemde natuur. Zij 
vindt inspiratie voor haar beelden 
in de eenzaamheid van de onge-
repte natuur. Uit een interview in 
2011: ‘Ik wil met mijn werk uiting 
geven aan het mysterie tussen mij 
en de natuur. ... Ik houd van koude 
natte landen. Daar zijn de kleuren 
koel met weinig rood en geel en er 
is sneeuw.’ Zij bezoekt regelmatig 
onherbergzame gebieden op in Ier-
land, Schotland en de toendra’s van 
Scandinavië. Ludmilla woont en 
werkt in Enschede. Zij is in 1991 
afgestudeerd in Keramiek en Gra-
fiek aan het AKI (ArtEZ) in En-
schede. Zij exposeert in binnen- en 
buitenland. Zie www.ludmillavan-
derspoel.com.      (Evert Bouws)

Nationale Kunstweek met 
Landelijk Atelierweekend 

Volgende week is de Nationale Kunstweek van 5 tot en met 13 no-
vember. Een groot aantal kunstinstellingen, galerieën, kunstuitle-
nen, kunstenaars en gemeenten doen aan deze week mee.

Nieuw dit jaar is het Landelijk Atelierweekend. In de eigen omgeving 
kan in dat weekeinde een bezoek worden gebracht aan diverse ateliers. 
Ook AmbachtAteliers op de Ambachtstraat 9 in De Bilt is één van de 
deelnemende locaties. Hier stellen negen kunstenaars hun atelier open. 

De Bilt
Tijdens het Atelierweekend kan men nader kennis maken met diverse 
kunstvormen en ontmoet men de mens achter het kunstwerk. Men ziet 
de kunstenaars aan het werk en men kan genieten van de grote variatie 
aan kunstvormen en traditionele en hedendaagse stijlen. Op 5 en 6 no-
vember zijn -beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur - Rita Camphuijsen 
(realistische schilderijen), Rosalinde Bakker (schilderijen, installaties 
en objecten), Lucia van der Velden (Keramiek), Annette Ligtenberg 
(drukkunst, dtp, letterpress), Marga van der Burgt (Glas in Lood en 
brandschilderen), Ike Smitskamp (schilderijen en tekeningen), Dinie 
van Buuren (realistische schilderijen), Jannie Vossestein (potlood- en 
krijttekeningen en schilderijen) en Mária Berns met schilderijen en ob-
jecten in vrolijke kleuren te bewonderen.     (Jan-Gerrit van Wijhe)

Het atelier van Rosalinde Bakker, nieuwe Kunstenaar in De 
AmbachtAteliers. 

Lezing Ad van Liempt
De Historische Kring D’Oude School houdt op donderdag 17 november haar najaarslezing voor 

leden en belangstellenden. Op deze avond zal Ad van Liempt, bekend o.a.de tv programma’s 
Andere Tijden en daarvoor Nova een lezing verzorgen met als titel ‘Na de Bevrijding’. Onder 
deze titel maakte de NTR een tv-serie waarbij Ad van Liempt het boek schreef. Hij hield in de 

afgelopen jaren al veel lezingen over dit thema.

‘Nederland explodeerde zo onge-
veer toen het bevrijd werd van de 
Duitse bezetter. Dagen, weken, hier 
en daar zelfs maanden duurde het 
feest van de vrijheid. Maar daarna 
volgde voor bijna iedereen de ont-
nuchtering. Het immense verdriet 
in de uitgedunde joodse gemeen-
schap toen die zich realiseerde dat 
bijna niemand van de gedeporteerde 
familieleden en vrienden zou terug-
keren. De machteloosheid van grote 
delen van de bevolking over dat het 
allemaal zo langzaam ging, de we-
deropbouw, de mogelijkheid om 
zelfstandig te wonen, het verdwij-
nen van de schaarste en de armoede. 
De ongerustheid over die bandeloze 
jeugd, die nergens meer naar luis-
terde, geen idealen leek te hebben, 
en de ondergang tegemoet leek te 
gaan. En boven alles uit, de toene-
mende dreiging van een naderende 
oorlog met Indonesië. Weer oorlog? 
Ja, weer oorlog, nu door onze eigen 
regering begonnen, en opnieuw ge-
paard gaande met geweld, eindeloos 
durende onderhandelingen en veel 
slachtoffers, heel veel slachtoffers. 
Het waren loodzware jaren, waar 
geen einde aan leek te komen.

De lezing wordt gehouden op 
donderdag 17 november, aanvang 
20.00 uur bij WVT Talinglaan 10 
in Bilthoven. De toegang voor le-

den is gratis, niet-leden betalen 5 
euro entreeprijs. De zaal is geopend 
vanaf 19.30 uur. www.historische-
kringdebilt.nl  (Gitta van Eick)

Klassieke muziek 
in de Woudkapel

Het Balakirev Pianotrio bestaat uit musici die al tal van successen heb-
ben geboekt op podia wereldwijd, zowel solistisch als in kamermuziek-
verband. Jaren van gezamenlijke optredens en vriendschap brachten hen 
samen in dit ensemble. Deze Russische top-musici wonen en werken 
sinds enkele jaren in Nederland en Duitsland. Hun kennis en vaardighe-
den en de nauwe verbintenis met de cultuur van hun moederland maakt 
hen tot bijzondere ambassadeurs van Russische klassieke muziek.
Op zaterdag 12 november om 20.15 uur concerteert het Balakirev Trio 
in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 te Bilthoven. Kaartverkoop is mo-
gelijk bij de Bilthovense Boekhandel (Julianalaan 1, te Bilthoven) en/
of bij Boekhandel Bouwman (Hessenweg 168 De Bilt). Reserveren kan 
ook via 06 54397074 of op www.mfpiano.nl.  

Misha Fomin piano, Anna Gorelova cello, Anton Ilyunin viool.Ad van Liempt tijdens een lezing in de Werkplaats in juni 2014. [foto 
Guus Geebel]

In het werk van Birgitta Sundström Jansdotter is vaak iets van het rollenspel tussen mensen te ontdekken.
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Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

4-6 november Paard en Koets - Ermelo

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

GROOTMOEDERS GEHAKTBALLEN

Met goud bekroond tijdens de nationale 

vakwedstrijden! Alléén nog warm maken!!
100 gram 1,00

DIAMANT HAASJES

Bakken als biefstuk. In een heerlijke pepermarinade, 

lekker fel kort krokant rosé bakken
100 gram 2,25

PULLED PORC

Op de Green Egg bereid. Heerlijk op een broodje, bij 

de warme maaltijd of op uw salade
100 gram 1,50

GORDON SUISSE

Met o.a. varkensfilet, ham & kaas & lekker gepaneerd; 

10 - 12 min. zachtjes braden in ruim boter
100 gram 1,45

HERTENHAAS MEDAILLONS

Een echte delicatesse; smelt op de tong. Heerlijk te 

combineren met onze rode wijn kaneelsaus
100 gram 5,95

FAZANTENPOOTJES

Heerlijk om te stoven bij de zuurkool, ca. een uurtje 

stoven en u kunt genieten van iets aparts
1 kilo 10,00
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 31 oktober t/m zaterdag 5 november. Zetfouten voorbehouden.

Zaterdag 5 November
13.00 tot 17.00 uur
• Kerstpakkettenshow • Proeverij

• Knutselen voor kinderen 
(zie Facebook)

Graag tot dan

Locatie:
Nieuwe Weteringseweg 139

3737 MG Groenekan
0346-214857

Het huis is te klein!!

Dorresteinweg 72b Soest
tel: 035 - 6012883

www.vaarderhoogt.nl

... want onze kassen staan momenteel boorde-tjok-bomvol met 
duizelingwekkend veel kamerplanten. De een nog mooier dan de 

ander. Gooi de remmen maar los en kies uit wat u mooi vindt. 
We hebben er een unieke aanbieding van gemaakt

Is úw huis groot genoeg voor zóveel voordeel?!
Geldig t/m dinsdag 8 november

ALLE KAMERPLANTEN
KASSAKORTING .............. 25%

Oók zondags open van 12.00 

tot 17.00 uur.

Kijk gelijk even bij onze

nieuwe Kerstshow 2016

Dier van de maand:
Tony
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze volwassen Old Englisch Bulldog zit al ruim 
een half jaar bij ons in het asiel en dat is niet de 
plaats waar deze leuke, jonge hond zijn puberteit 
moet doorbrengen. 

Tony is een geweldige hond, wij worden hier 
enorm blij van hem. Tony is vrolijk, speels, lomp, 
en een clown. Deze jongen heeft nog wel wat 
opvoeding nodig, simpele commando’s zijn hem 
vreemd, wij raden echt een cursus aan. Met andere 
honden moet het klikken, katten zijn er om op te 
jagen. 

Voor kleine kinderen is hij veel te lomp, hij is een 
soort bulldozer. Tony wil heel graag veel knuffels 
en wandelingen maken en wij denken dat hij het 
heerlijk vindt om te zwemmen. 

Wilt u het avontuur met deze vriend beleven,
kom dan kennis maken met hem.

Nevil, die vorige 
maand asieldier 
van de maand was, 
heeft een nieuw 
baasje gekregen!

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

Wil jij ook Vierklank bezorger worden?
De onderstaande wijken zijn nog beschikbaar!

Wijk 111: Soestdijkseweg Noord (vanaf nr. 303)
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan, Laurillardlaan, ten Katelaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan, Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan 
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan, van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 126: Geertgen tot St.Janslaan, Rembrandtlaan, Rogier van der Weydenln
Wijk 129: Appellaan, Bongerdlaan, Kersenlaan, Perenlaan, Walnootlaan, Perziklaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan, Albert Cuyplaan,
 Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 
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Dag van Respect in De Bilt
door Henk van de Bunt

Jaarlijks wordt in Nederland de Dag van Respect gehouden. Deze vindt - ook in De Bilt - plaats 
op de tweede donderdag van november. Op de Dag van Respect verzorgen mensen uit de 

plaatselijke overheid en de samenleving gastlessen op scholen in de gemeente.
In deze gastlessen staat het thema respect centraal.

In de gemeente De Bilt verzorgt Koos 
van Tamelen op 10 november een 
gastles op de Martin Luther King-
school in Maartensdijk. De voorma-
lige profspeler van FC Utrecht en FC 
Wageningen is naast voetbaltrainer 
bij Jonathan Zeist nog steeds ver-
bonden aan FC Utrecht: ‘Zorg van 
de Zaak is de hoofdsponsor van FC 
Utrecht. Op donderdag 10 november 
start Zorg van de Zaak de campagne 
Weerbaarheid. Dat betekent o.a. 
weerbaar tegen pesterijen, maar bij-
voorbeeld ook weerbaar tegen werk-
druk / werkstress. Een dergelijk iets 
lukt alleen als een ieder respect heeft 
voor haar/zijn naasten. Op grond 
hiervan gaat FC Utrecht op de Martin 
Luther King school in Maartensdijk 
een quiz geven die over respect gaat’.

Regenboog
In het kader van de Dag van Respect 
gaat Frank Diepstraten naar de Biltse 

Regenboogschool: ‘Ik doe dat van-
uit mijn werk als voorzitter van de 
Stichting Ontwikkelingssamenwer-
king, mijn functie onderwijsgevende 
en mijn werk voor ons parochieel 
Malawi-project. Mij boeit vooral 
wat kinderen zelf van dit onderwerp 
denken en welke praktische invulling 
zij thuis en in school daar aan kun-
nen geven. Het moet niet tot een dag 
beperkt blijven, maar een aanzet tot 
verdere uitwerking’. 
Karel Beesemer: ‘Een antwoord ge-
ven op de vraag waarom (ook) ik 
deelneem om te pogen, mede met 
anderen, vorm en inhoud te geven 
aan een gastles over respectvol sa-
menleven, is niet zo moeilijk te be-
antwoorden. Als Joods jongetje heb 
ik bewust ervaren waartoe het uit-
eindelijk kan leiden indien respect 
voor de medemens van nul en gener-
lei betekenis wordt. We moeten ons 
geen slachtofferrol aanmatigen, maar 

toch mogen feitelijkheden worden 
genoemd. In mijn geval was dit dat 
mijn ouders werden omgebracht en 
ook twee broers als gevolg van de 
oorlog werden vermoord. Alsook na-
genoeg mijn gehele familie. Tot op de 
dag van vandaag worden nog steeds 
grote groepen mensen weggezet als 
minderwaardig. Zigeuners, mensen 
uit Oostbloklanden, negers, Joden. 
Die verschrikkelijke oorlogsperiode 
was een totaal ontbreken van respect. 
Mensen in elkaar schoppen op sport-
velden e.d. kan uiteindelijk ontaar-
den in: machtsmisbruik, rassenwaan, 
waanzin, vervolging en moord. Over 
mijn jeugdervaringen heb ik een 
boek geschreven en daarover vertel 
ik op verzoek van het Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork op tal van 
scholen. In de hoop dat dit bijdraagt 
om wat nadrukkelijker te gaan na-
denken en bijdragen levert dat zoiets 
nooit meer zal gebeuren’. 

Verdraagzaamheid
De bijdrage van historicus Anne 
Doedens op de Bosbergschool in 
Hollandsche Rading over respect 
gaat over Nederland, een land van 
immigranten en vluchtelingen: ‘Res-
pect leer je ook door naar het ver-
leden te kijken. Vier-en-een-kwart 
eeuw geleden kwamen driehonderd-
duizend mensen naar Nederland ge-
vlucht, ze gingen naar ons land om 
aan de dictatuur van de Spanjaarden 
te ontkomen. Ze werden de mensen, 
die ons land hielpen aan het geld voor 
de grote handelsondernemingen, ze 
maakten kaarten en ontdekkingsrei-
zen voor ons land. Velen werden be-
langrijke Nederlanders. Een eeuw la-
ter vluchtten Franse protestanten naar 
Nederland, Hugenoten. Vervolgd 
door Lodewijk XIV. Tienduizenden. 

Ze kwamen hier en hielpen ons land 
te groeien en bloeien. Een eeuw gele-
den vluchtte een miljoen Belgen naar 
ons land, voor het oorlogsgeweld, ter-
wijl de mensonwaardige oorlog in de 
loopgraven niet ver bij ons vandaag 
verwoestend huishield. Nederland 
ving ze op. Respect is: doen, toen en 
nu. Respect is verdraagzaamheid. 

Respect is ook: niet uit te gaan van 
vooroordelen over mensen uit een 
ander land. Het is: goed naar een 
ander te kijken om te zien wie hij 
of zij is en hem dan menswaardig te 
behandelen. Door naar het verleden 
te kijken begrijp je welke mensen 
de afgelopen 500 jaar naar ons land 
kwamen en hoe zij ons land maakten 
dat we nu hebben. Respect daarvoor, 
voor toen en voor nu’.

Frank Diepstraten vertelde onlangs op de Patioschool over het belangrijke werk van hospice Demeter.
(foto Hans Lebbe / HLP Images).

Studiekeuze Academie lost 
studiekeuze stress op

In deze periode van het jaar vinden bij veel Universiteiten en Hogescholen open dagen plaats. 
Hierdoor hebben veel jongeren last van studiekeuzestress. 

‘Veel jongeren weten echt niet wat ze willen en ze zijn 
vaak veel te laat begonnen met het studiekeuzeproces’, 
zegt Martha van Delden van StudieKeuze Academie 
uit Bilthoven. Omdat sommige opleidingen te weinig 
studieplaatsen beschikbaar hebben, is er een numerus 
fixus ingesteld. Bij deze opleidingen ligt de deadline 
voor inschrijving al op 15 januari 2017. Martha zegt 
hierover: ‘Dit betekent dat er naast de cijfers ook geke-
ken wordt naar andere zaken en moet je goed kunnen 
onderbouwen waarom je voor een bepaalde studie hebt 
gekozen.’

Vraag hulp
Om je te oriënteren kan je open dagen bezoeken. Daar-
bij is het handig dat je al een beetje een idee hebt in 
welke richting je het moet zoeken. Het is moeilijk om 
dat allemaal in je eentje te bepalen. ‘Het is fijn als er 
iemand met je mee denkt. Dat kunnen je ouders zijn, 
jouw decaan of een coach natuurlijk, zoals ik’, zegt 
Martha enthousiast.

Weet wie je bent
‘Om een goede keuze te kunnen maken is het belang-
rijk dat je jezelf goed kent’, legt Martha uit. ‘En daar-
voor gebruik ik het Jong Talentenspel. In ongeveer 6 
uur krijgen jongeren inzicht in talenten en wat ze met 

deze talenten willen doen. Hierdoor gaan ze gemoti-
veerd aan de slag gaan omdat ze weten waar hun am-
bities liggen ‘

Ga voor meer informatie naar:
www.studiekeuzeacademie.nl, mail naar:
martha@studiekeuzeacademie.nl, bel 0655308088
of kijk in de bedrijvengids op www.vierklank.nl.

Martha van Delden maakt gebruik van het Jong 
Talentenspel om jongeren te helpen bij hun studiekeuze.

Dorpsavond 
Hollandsche Rading

Woensdag 9 november wordt in Hollandsche Rading weer een dorpsavond 
gehouden met als (belangrijkste) thema de start van de verbreding van de 
A27. In de loop van 2017 wordt het project opgestart en zal medio 2019 
klaar zijn.

Op deze dorpsavond zullen vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en het 
consortium aanwezig zijn om het begin en het te verwachten verloop van 
de werkzaamheden toe te lichten en vragen van bewoners beantwoorden. 
Eén en ander zal vooral in het teken staan van kennismaking en uitleg op 
hoofdpunten. Detaillering volgt later. Wanneer men goed geïnformeerd wil 
zijn over wat er allemaal staat te gebeuren en wat dit voor de direct omwo-
nenden betekent, is dit dé gelegenheid om door de uitvoerende instanties 
bijgepraat te worden.

Bomenkap
Daarnaast zal er nog korte informatie gegeven worden over de stand van 
zaken bij het Gooisch Natuur Reservaat met betrekking tot de bomenkap 
ten noorden van de Vuursche Dreef in het bos. De avond kan worden af-
gesloten met een drankje en een gezellige napraat. De dorpsavond wordt 
gehouden in het dorpshuis en begint om 20.00 uur.

Cadeautjes op de 
boerderij

Op de boerderij aan de Dorpsweg 91 in Maartensdijk huist sinds eind 
juni van dit jaar Jopie’s Wonen in een van de schuren op het erf. Jopies 
wonen is een initiatief van Joke van Amerongen die met het winkeltje, 
dat naar haar moeder vernoemd is, eindelijk haar droom verwezenlijkt. In 
het woonwinkeltje tref je oude opgeknapte meubeltjes aan die met mooie 
matte krijtverven van goede kwaliteit, afgewerkt met was of een hele 
matte lak weer helemaal klaar zijn voor een nieuw thuis. Naast de meu-
beltjes tref je er ook oude en nieuwe woonaccessoires aan zoals lampen, 
klokken, kruiken, kaarsenstandaards, fotolijstjes, waxinelichtjes en heel 
veel leuke betaalbare cadeautjes.

Jopie’s wonen is geopend op vrijdag van 13.00 - 17.00 uur en zater-
dag van 10.00 - 14.00 uur of bel 06-30405694 voor het maken van een 
afspraak. Zie ook www.jopies-wonen.nl of kijk in de bedrijvengids 
op www.vierklank.nl

Meubels, woonaccessoires en cadeautjes bij Jopie’s Wonen in Maartensdijk.
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Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
8 november

2016

Amstel
Tray met 24 blikken van 0.5 liter
20.16

Wicky
3 pakken met 10 pakjes van 0.2 liter
4.77

3.003.003.003.
3 pakken

Per liter 0.50

SPECTACULAIR!

 Varkenshaas
500 gram
7.99

12.0012.0012.0012.
tray 

24 blikken

Per liter 1.00

4.994.994.994.
500 gram

Per kilo 9.98

Steeds Beter jubileert
Op 11, 12 en 13 november speelt de jubilerende (70 jaar) Toneelver-
eniging Steeds Beter uit De Bilt in het Cultureel en Educatief Centrum 
Het Lichtruim te Bilthoven het jubileumstuk: Moeder zei altijd….’ een 
blijspel van Harry Smits onder regie van Tonneke van der Sluijs.

De aanvang vrijdag en zaterdag is 20.00 uur en zondag is dat 14.30 uur. 
Kaarten voor de voorstelling zijn te reserveren via:
secretariaatsteedsbeter@gmail.com, bij Anke van Doleweerd tel.nr.: 
030 2291021 of in de voorverkoop via Bruna en Henk Hillen in Biltho-
ven. Uiteraard zijn deze ook aan de zaal te koop, voor zover voorradig. 
Zie ook; www.steeds-beter.nl

Levenslessen van
Fiep Westendorp

Dinsdag 8 november zal journalist en auteur Joyce Roodnat haar nieuwe 
boek ‘Volgens Fiep, Levenslessen van Fiep Westendorp’ presenteren 
bij de Bilthovense Boekhandel. Het werk van Fiep Westendorp (1916-
2004) is nog altijd springlevend. Haar tekeningen hebben al generaties 
lang een bijzondere plek in de harten van jong en oud. Voor het boek liet 
Joyce Roodnat zich inspireren door de veelzijdigheid van het werk van 
Fiep Westendorp. Naar aanleiding van de 100ste geboortedag van deze 
uitzonderlijke illustrator schreef Roodnat bij honderd illustraties van 
Westendorp wijsheden, levenslessen en andere frivoliteiten.

Bij de Bilthovense Boekhandel (Julianalaan 1 te Bilthoven) zal Rood-
nat op dinsdag 8 november om 20.00 uur voorlezen uit eigen werk, 
vertellen over de illustraties van Fiep Westendorp en de totstandkoming 
van het boek. Graag vooraf aanmelden via info@bilthovenseboekhan-
del.nl of tel. 030 2200112.

Landverrader in 
Lichtruim

In Landverrader speelt de acteur Helmert Woudenberg zijn grootvader 
Hendrik Jan. Die werd in 1938 gekozen als lid van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal voor de NSB.

Tijdens de bezetting werd hij door de Duitsers benoemd tot leider van 
het Nederlandse Arbeidersfront. Hij trad op als bemiddelaar tussen 
kopstukken als Rost van Tonningen en Mussert en had zijn leven lang 
bonje met zijn broer Kees, de socialistische voorman. Door de Duitsers 
uiteindelijk aan de kant gezet, werd hij na de oorlog tot 20 jaar cel ver-
oordeeld, maar in 1956 vervroegd vrijgelaten. Op aangrijpende wijze 
laat Helmert Woudenberg zien hoe zijn grootvaders politieke ideolo-
gie compleet ontspoorde. De voorstelling kreeg een sterrenregen van 
Theaterkrant, NRC, Volkskrant en Vrij Nederland. Acteur, regisseur en 
schrijver Helmert Woudenberg begon zijn carrière bijna 50 jaar geleden 
bij Het Werkteater. Hij werd bekend door televisie, film (zoals Opna-
me) en een groot aantal succesproducties zoals God vergeeft, Fortuyn, 
Jezus, Yes Prime Minister, Mansholt en Kuyper & Wilhelmina. Voor 
de eerste maal te gast in het Lichtruim. Vrijdag 4 november van 20.30–
22.30 uur. Bestel tijdig uw kaarten via www.theaterhetlichtruim.nl. 

Helmert Woudenberg: ‘Landverrader’ is geen ego-document. Het is 
op geen enkele wijze een persoonlijke verwerking van het oorlogs-
verleden van mijn grootvader. In de voorstelling wil ik hem niet ver-
dedigen of beschuldigen. Het is niet zozeer mijn grootvader als wel 
een omstreden figuur, die ik als acteur na zijn dood een stem geef, zo-
als ik dat eerder heb gedaan met Pim Fortuyn (Fortuyn) en Joep Haff-
mans (God Vergeeft). Zo kan ik als acteur iets anders over zo’n figuur 
onthullen dan een historicus of een journalist doet. Daarbij krijgt het 
publiek, hoop ik, een andere, verrassende kijk op die persoon en de 
tijd waarin hij leefde.”

Helmert Woudenberg zet het 
oorlogsverleden van zijn 
grootvader Hendrik Jan op het 
toneel. (foto Paul Hoes)

Lezersactie reageer snel!
Er is een beperkt aantal gra-
tis kaarten beschikbaar voor 
lezers van De Vierklank. 
Stuur een mail naar info@
vierklank.nl om hier kans 
op te maken. De verloting 
vindt plaats op donderdag 3 
november, dus reageer snel .
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Begroting 2017
Nu het einde van het jaar nadert, kijken we vooruit naar 2017. Wat gaan we doen en wat is daar voor nodig? Deze 

vragen worden beantwoord in de programmabegroting 2017 die het college heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Op donderdag 3 november bespreekt de raad de begroting tijdens een speciale raadsvergadering. 

Als gevolg van de economische crisis en de bezuinigingen bij het Rijk is de � nanciële positie van de gemeente de 

afgelopen jaren verslechterd. Daarin is nu een keerpunt bereikt. De komende jaren zullen de � nanciële reserves weer 

wat toenemen. Er worden voor 2017 geen nieuwe bezuinigingen aangekondigd.

Life Science van belang voor lokale economie 

De hoge concentratie van kennisintensieve bedrijven in de gemeente langs de as die loopt van 
het Utrecht Science Park (de Uithof) tot het Berg en Bosch terrein is bijzonder en van groot 
belang voor De Bilt. Om de positie van De Bilt te versterken is dit jaar 
een intentieovereenkomst getekend om Science Park Bilthoven 
(voorheen het Anthonie van Leeuwenhoekterrein) verder 
te ontwikkelen naar een satellietlocatie van het Utrecht 
Science Park en samen te gaan werken op het gebied 
van marketing en acquisitie. Burgemeester Bas Verkerk: 
“Door regionaal samen te werken kunnen we De Bilt 
internationaal op de kaart zetten. Dat klinkt misschien 
ambitieus en ver van uw bed, maar het is van groot belang 
voor onze lokale economie. Nieuwe bedrijvigheid brengt 
werkgelegenheid met zich mee, maar ook meer bezoekers aan 
De Bilt en dat biedt weer kansen voor lokale ondernemers.” 

Terug naar 100!
Komend jaar gaat er heel anders uitzien voor wat betreft de inzameling van huisafval. Op dit 
moment bestaat 75% van het restafval nog uit sto� en die hergebruikt kunnen worden. Door 
beter scheiden van huisafval te stimuleren willen we terug van ruim 200 kilo naar maximaal 100 
kilo restafval per persoon per jaar.

Centrum Bilthoven
Er is al veel veranderd in het centrum, maar er moeten nog een aantal grote stappen gezet 
worden. De komende jaren zullen we ons met name richten op de nieuwe inrichting van het 
Vinkenplein, ontwikkeling van de ‘driehoek’ tegenover het station en het opknappen van De 
Kwinkelier. 

Handen ineen voor goede zorg 
In 2017 wordt verder uitvoering gegeven aan de transformatieagenda voor 
het sociaal domein. Samen met onder andere het CJG en het Sociaal Team 
MENS De Bilt gaan we u nog beter helpen. Door intensiever samen te werken 
kunnen we zorgvragen eerder signaleren, maar kunnen we ook gerichter te 
werk gaan. Wethouder Anne Brommersma: “Regelmatig zien we dat er meer 
speelt dan die ene hulpvraag waar iemand mee komt. Dan is het goed om de 
problemen in samenhang op te pakken. Hoe eerder de juiste hulp geboden kan 
worden, hoe minder groot de kans is dat zwaardere zorg nodig is.” Uiteindelijk wil 
iedereen zo zelfstandig mogelijk in zijn of haar eigen omgeving kunnen functioneren. 
Soms is daar hulp bij nodig van mantelzorgers of vrijwilligers. “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen zich 
in De Bilt inzetten om een ander te helpen”. Dat is mooi, maar soms ook zwaar. Daarom wordt onder andere de 
ondersteuning voor mantelzorgers komend jaar verder uitgebreid.  

Vierstee
De renovatie van de Vierstee is dit jaar van start gegaan. In de zomer van 2017 worden de laatste werkzaamheden 
verricht zodat de Vierstee, als alles goed gaat, na de zomervakantie weer volledig in gebruik genomen kan 
worden. Daarmee krijgt Maartensdijk een mooie accommodatie die weer heel wat jaren meegaat.

Zwembad
De gestelde uitgangspunten voor de ontwikkeling van een nieuw zwembad worden nu gecontroleerd waarna een 
besluit genomen wordt over hoe het zwembad verder aanbesteed wordt. Wij hopen dan in 2017 de eerste stappen 
voor de bouw van het nieuwe zwembad te kunnen zetten. 

Omgevingswet
Het Rijk werkt aan een nieuwe Omgevingswet. Naar verwachting treedt 
deze in 2019 in werking. De Omgevingswet gaat over het eenvoudiger en 
beter organiseren van alles wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. 
Nationaal, provinciaal en op lokaal gemeentelijk niveau. In De Bilt gaan 
we komend jaar goed gebruiken om de wet, maar vooral ook het daarbij 
behorende gedachtegoed, ons eigen te maken.
In 2019 werken we niet meer vanuit beperkingen als iemand met een goed 
initiatief komt, maar kijken we hoe we samen met de initiatiefnemer en andere 
belanghebbenden tot een mooi plan kunnen komen. Dat betekent dat we aan de slag 
gaan met de regelgeving, hoe we onze processen zo goed mogelijk kunnen inrichten 
en hoe we het gesprek aangaan met omwonenden bij nieuwe plannen. “Dat is 
zowel voor ons als gemeente, maar ook voor u als inwoner een nieuwe manier van 
samenwerken. Wij weten nu ook nog niet hoe de wet en de uitvoering ervan er straks 
precies uit gaan zien, maar wij gaan graag samen met u op ontdekkingstocht,” zegt 
wethouder Hans Mieras. En die ontdekkingstocht begint in 2017 in de kern De Bilt. 
“Daar starten we met een pilot voor het opstellen van een Omgevingsvisie voor het 
hele dorp, samen met het dorp.” 
Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Scan dan de QR-code en bekijk de animatie.

Meer sociale huurwoningen 
Samen met Woonstichting SSW realiseren wij in 2017 ongeveer 50 tijdelijke sociale 
huurwoningen. De druk op de sociale woningmarkt is hoog. De gemiddelde wachttijd voor een 

sociale huurwoning in de gemeente is ruim 9 jaar. “Daar moet verandering in 
komen. Bovendien hebben wij, net als iedere gemeente in Nederland, 

de taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te 
voorzien van een woning. Door de pragmatische aanpak van het 

plaatsen van tijdelijke woningen verdeeld over verschillende 
plaatsen in de gemeente, kunnen beide groepen geholpen 
worden,” aldus wethouder Madeleine Bakker. De tijdelijke 
woningen worden geplaatst op verschillende locaties in de 

gemeente en blijven maximaal 10 jaar staan. “Daarnaast zijn 
particulieren die een bijdrage willen leveren in de vorm van 

ruimte voor huisvesting van statushouders of vrijwilligerswerk om 
de nieuwe inwoners wegwijs te maken, meer dan welkom.”
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Wonen en leefomgeving Samenleving

Bestuur en dienstverlening
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belanghebbenden tot een mooi plan kunnen komen. Dat betekent dat we aan de slag 

problemen in samenhang op te pakken. Hoe eerder de juiste hulp geboden kan 
worden, hoe minder groot de kans is dat zwaardere zorg nodig is.” Uiteindelijk wil worden, hoe minder groot de kans is dat zwaardere zorg nodig is.” Uiteindelijk wil 
iedereen zo zelfstandig mogelijk in zijn of haar eigen omgeving kunnen functioneren. 



16

In de derde begroting van deze raadsperiode 
ziet het CDA dat de uitdagingen die in 2014 
door het college zijn gesteld, zijn aangepakt. 
´Oog voor elkaar, oog voor de toekomst` 
begint daadwerkelijk vorm te krijgen. Onder 
andere uit diverse enquêtes blijkt dat we een 
vitale gemeente zijn met zes krachtige kernen, een 
duurzame leefomgeving en passende voorzieningen, alles dichtbij!

Bij de Vierstee is de renovatie inmiddels gestart; in overleg met de gebruikers 
worden bestaande knelpunten opgelost en biedt dit multifunctionele 
dorpshuis, het eerste in Nederland, de komende twintig jaar een goede 
huisvesting voor sport, onderwijs, cultuur en een bibliotheek. Ook bij de 
huisvesting van Het Nieuwe Lyceum zijn � inke vorderingen gemaakt. Met het 
HNL zijn goede afspraken gemaakt over de � nanciering van de renovatie en 
de school is gestart met de voorbereiding.

Wat betreft het nieuwe zwembad is het voor het CDA belangrijk dat, na het 
vertrek van VVD wethouder Van Hulst, dat dit project binnen de beschikbare 
� nanciële kaders wordt uitgevoerd. Het CDA hoopt dat de doorrekening die 
het college laat uitvoeren, een positief vervolg krijgt.

In het sociaal domein zien we dat zaken goed worden opgepakt. Cliënten 
zijn volgens de nieuwe werkwijze goed geholpen. Er is zelfs een � nanciële 
reserve opgebouwd. Dit lijkt gunstig, maar omdat het rijk de komende jaren 
steeds minder geld voor het sociaal domein uittrekt, is het afwachten wat dit 
daadwerkelijk betekent.
Voor wat betreft Bilthoven Centrum wordt komend politiek jaar in goede 
afstemming met ondernemers en bewoners gewerkt aan versterking en 
verbetering van het centrumgebied.

Versterking van de � nanciële positie van onze gemeente is voor het CDA en 
de andere coalitiepartijen steeds belangrijk geweest. De stortingen in de 
algemene reserve blijven ook nu weer intact, waardoor de vermogenspositie 
steeds beter wordt.
De septembercirculaire geeft een positief beeld maar het CDA vindt dat 
voorzichtigheid belangrijk blijft. De � nanciën van gemeenten blijven 
voorlopig nog onder druk staan. En vergist u zich niet, voor al deze ambities 
hebben we met z’n allen forse maatregelen genomen. Daar moet we niet te 
snel lichtzinnig mee omspringen.

Al met al blijft ook nu het CDA dichtbij en 
toekomstgericht kijken en willen we ons richten op 
de positieve signalen in deze begroting. Daarmee 
moeten we in onze gemeente de uitdagingen goed op 
de rit blijven houden!

In de derde begroting van deze raadsperiode 

door het college zijn gesteld, zijn aangepakt. 

andere uit diverse enquêtes blijkt dat we een 

Veel uitdagingen staan goed 
op de rit

Met de begroting 2017 zitten we alweer 
halverwege deze raadsperiode. De 
ChristenUnie vindt dat dit het moment is om 
te beoordelen of en op welke onderdelen 
bijgestuurd moet worden om gewenste 
ontwikkelingen en beleid alsnog voortvarend 
in gang te zetten en ten uitvoer te brengen. Helaas 
zetten de huidige problemen binnen het college de voortvarendheid echter 
ernstig onder druk. Anderzijds geeft deze situatie juist mogelijkheden 
om diverse zaken op een andere manier aan te pakken dan de afgelopen 
jaren gebeurd is. De ChristenUnie zal zich hard maken om nog in deze 
raadsperiode een aantal belangrijke zaken voor onze gemeente te realiseren. 
Zaken die een impact voor onze gemeente hebben voor vele jaren!

Accommodatiebeleid: De ChristenUnie hecht grote waarde aan verbinding 
en contacten tussen de diverse bevolkingslagen in onze gemeente. Goede 
accommodaties zijn daarvoor uitermate belangrijk. Daarom blijft  de 
ChristenUnie de voortgang van de verbouw van de Vierstee nauwlettend 
volgen. De beoogde nieuwbouw van zwembad Brandenburg moet op korte 
termijn heroverwogen te worden. Daarbij dienen, veel beter dan tot op 
heden het geval was, de al eerder aangegeven wensen en de (ervarings)
deskundigheid van de speci� eke doelgroepen betrokken te worden.  

Verkeersveiligheid: De ChristenUnie vindt dat er een gedegen structurele 
oplossing moet komen voor de verkeersveiligheid in het gebied Jan 
Steenlaan/Rembrandtlaan. Gemeente, raad en belanghebbenden moeten 
hierin gezamenlijk actief optrekken.     

Ruimtelijk ordening: Na jarenlange verpaupering van het voormalige 
garageterrein Hessenweg-zuid, lijken de betrokken partijen nu tot 
overeenstemming gekomen te zijn over de ruimtelijke invulling daarvan. 
Wat de ChristenUnie betreft, wordt er nu voortvarend werk van gemaakt om 
dit gedeelte van De Bilt weer een mooi aanzien te geven. Waarnodig zal de 
ChristenUnie dit zeer zeker ondersteunen! 

Sociaal domein: In De Bilt hebben wij nu zo’n twee jaar ervaring met de 
taken die de gemeente kreeg op het gebied van de Wmo en de jeugdzorg. 
Door voorzichtig sociaal beleid is er sprake van � nanciële voordelen. De 
ChristenUnie vindt dat deze voordelen voor het sociaal domein beschikbaar 
moeten blijven. De ChristenUnie dringt er daarom op aan dat het college op 
korte termijn gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om inwoners 
weer eerder in aanmerking te laten komen voor de noodzakelijke zorg. 

Al met al: Omzien naar elkaar, voor nu en de toekomst!

ChristenUnie vindt dat dit het moment is om 
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in gang te zetten en ten uitvoer te brengen. Helaas in gang te zetten en ten uitvoer te brengen. Helaas 

Omslagpunt in denken en doen

D66 is een partij van duurzaamheid. Wij zijn er 
niet alleen voor het nu, maar ook voor komende 
generaties. Wij geven geen geld uit dat we niet 
hebben; wij bouwen aan een stabiel en helder 
toekomstperspectief. Daarbij hoort een aantal 
stippen op de horizon, waar wij hard naartoe werken. 
Dat doet een partij als D66 niet door af te dwingen, maar 
door mogelijkheden te scheppen.

Iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft. Wij willen de zorg kleinschalig 
organiseren, met ruimte voor de professional in de wijk: maatwerk, minder 
bureaucratie, uitgaand van eigen kracht. Het moet glashelder zijn bij wie 
je als cliënt moet zijn. Knelpunten lossen we op; thuiszorg, jeugdhulp, 
schuldhulpverlening en sociale dienst werken beter samen. Bij alles staat de zorg 
voor onze meest kwetsbaren voorop.

D66 wil nog altijd een duurzaam zwembad realiseren dat past bij de Biltse 
zwemmers en een goede aanvulling is op de sport- en recreatiemogelijkheden 
in de regio. Een bad bouwen dat veel groter en luxer is, blijven wij 
onverantwoordelijk vinden in een tijd waarin de overheid zoveel moet 
bezuinigen.

De komende jaren zullen vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan Irak en andere 
con� ictgebieden ook in De Bilt komen wonen, in ieder geval tijdelijk. En dat 
terwijl in De Bilt de woningnood hoog is. D66 vindt dat wij een morele plicht 
hebben om deze mensen een nieuw thuis te bieden. Wij vroegen bij de vorige 
begroting om extra middelen, niet alleen voor huisvesting, maar ook voor 
taalles en begeleiding naar werk. Als het aan D66 ligt komt er snel tijdelijke 
huisvesting, waarin vluchtelingen samen met starters op de woningmarkt komen 
te wonen. Deze huisvesting komt dan op verschillende locaties, verspreid door 
de gemeente.

Wanneer wij echt geloven in een energieneutraal De Bilt, moet onze regelgeving 
het makkelijk maken voor iedereen om zijn steentje bij te dragen. Naast het 
faciliteren van duurzame nieuwbouw zetten wij in op het verduurzamen van 
bestaande bouw, via isolatie en energieopwekking, juist ook voor de vele oudere 
gebouwen en monumenten in onze gemeente.

Met het Lichtruim hebben wij een prachtig cultureel centrum in onze gemeente 
gebouwd. Vele honderden mensen per dag bezoeken de bibliotheek, de 
muziekschool en creatieve cursussen. Maar met het neerzetten van een gebouw 
alleen ben je er nog niet; de samenhang tussen al dat moois moet nog worden 
gezocht. Een centrale ontmoetingsplek met 
horeca kan daarbij helpen, met een professioneel 
beheerder.     

niet alleen voor het nu, maar ook voor komende 
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Een duurzame toekomst

Een gemeente waar het veilig en groen is 
en met goede economische vooruitzichten. 
De VVD-De Bilt is er op gericht om te 
beschermen wat we met elkaar hebben 
opgebouwd. We willen er voor zorgen dat de 
inwoners het stapje voor stapje steeds beter 
krijgen en dat we een gemeente blijven waar het 
� jn leven, wonen en werken is.

Voorwaarde is samenwerking in een sterke regio Utrecht en verdere 
ontwikkeling van o.a. de Life Science As. Die combinatie trekt 
ondernemingen en mensen aan en dat is goed voor de werkgelegenheid. 
Daarbij dienen de ondernemers gestimuleerd te worden om ook mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

We leven en werken in een veilige gemeente en dat willen we met 
elkaar zo houden en blijvend verbeteren. Ook veiligheid in het verkeer 
en bereikbaarheid heeft onze aandacht. Te denken valt hierbij o.a. aan 
de huidige realisatie van de onderdoorgang spoor Leijenseweg, de 
gerealiseerde onderdoorgang spoor Soestdijkseweg en de veiligheid van met 
name schoolgaande � etsers Jan Steenlaan.

We blijven ons richten op de oude en nieuwe Wmo-taken met onder andere 
voldoende en noodzakelijke zorg (maatwerk) voor de meest kwetsbaren in de 
gemeente. Daarbij mag de ondersteuning en waardering van mantelzorgers 
en verplichte aanpassing algemene voorziening voor huishoudelijke hulp 
niet uit het oog worden verloren.
Ook moet er op korte termijn meer geïnvesteerd worden in reguliere 
duurzame woningbouw, renovaties en verbouwingen, om niet alleen 
onze woningzoekenden (wachttijden regionaal nu ca. 9 jaar!), maar 
ook statushouders te kunnen huisvesten. We zijn geen voorstander 
van grootschalige tijdelijke woningbouw, wel van woningbouw die 
toekomstbestendig is en aanvaardbaar voor de huidige bewoners op die 
locatie.

Voor de bouw van een nieuw zwembad moet het gehele plan van “Stichting 
Water” alsnog betrokken worden. Hiermee wordt recht gedaan aan de 
wensen van alle huidige recreatieve gebruikers en zwemsportbeoefenaren, 
jong én oud, passend binnen de gestelde � nanciële kaders door de 
gemeenteraad.

De inwoners en ondernemers staan centraal in onze 
beleving. We willen voorkomen dat de gemeentelijke 
lastendruk gaat stijgen, bij voorkeur dalen. Dat 
betekent niet meer geld uitgeven dan nodig: “hand op 
de knip”. De schuldenlast neemt langzaam af en de 
� nanciële buª er groeit een beetje. We vertrouwen er 
op dat deze lijn zich de komende jaren doorzet.

krijgen en dat we een gemeente blijven waar het 

Zeker De Bilt

Eén jaar geleden hebben wij de Ladder van 
Bilts Belang geïntroduceerd. Wij hebben 
daar nu een jaar mee gewerkt en het blijkt 
goed te functioneren. Politiek is niet het 
beloven van alles wat de burgers ook maar 
vragen: dat is populisme en Bilts Belang is géén 
populistische partij. Bilts Belang is gebaseerd op 
sociaalliberale beginselen. Bilts Belang staat voor een maatschappij waarin 
burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn en de overheid 
slechts dáár ingrijpt waar burgers zich beslist niet zelf kunnen redden. Uit 
eigen onderzoek van de gemeente blijkt, dat de grote meerderheid van 
de Biltse bevolking vindt, dat de gemeente zich moet bezighouden met 
kerntaken: veiligheid, onderwijs, wegen en onderhoud van de openbare 
ruimte. Bilts Belang vindt dat ook. Daar is nu ook welzijn en jeugdzorg 
bijgekomen. Daar is heel veel geld mee gemoeid. Niet alles kan. Dat 
betekent (toekomstbestendige) keuzes maken. De Ladder van Bilts Belang 
helpt ons daarbij.

Bovenaan staat veiligheid. Het college produceert onderzoeken, waaruit 
zou blijken, dat het gevoel van veiligheid zou toenemen. Gebaseerd o.a. op 
het afnemend aantal aangiften. Maar dat zegt eigenlijk meer iets over het 
vertrouwen dat burgers hebben in het dáádwerkelijk oplossen van zaken en 
het oppakken en veroordelen van de daders. Wij pleiten daarom al jaren voor 
meer geld voor BOA’s (soort gemeentepolitie) die een aantal politietaken 
kunnen overnemen. Helaas nodig, omdat de gemeente weinig tot niets meer 
te zeggen heeft over de wijze waarop de politie wordt ingezet.

Daarnaast vinden wij het schandalig, dat er in onze gemeente nog steeds een 
schrijnend gebrek aan woningen is. Er moet snel veel grond ter beschikking 
komen. Niet alleen voor particuliere woningbouw, maar ook voor sociale 
huurwoningen voor onze eigen burgers. Bilts Belang is een van de weinige 
politieke partijen die een warm voorstander is van voldoende woningbouw 
in de diverse kernen. Dat zeggen bijna alle partijen, maar vrijwel niemand 
is bereid om daar daadwerkelijk invulling aan te geven en woningbouw ook 
ècht mogelijk te maken. Zij willen alleen maar bouwen binnen de bebouwde 
kom. Dat is duur en de grens is daarvoor inmiddels bereikt. Overal waar dit 
gebeurt, zien wij eindeloze discussies met omwonenden die nu eenmaal 
logischerwijs hun leefruimte zien aangetast. Bovendien is voldoende èn 
betaalbare grond alleen maar aan de rand van en buiten de bebouwde kom 
beschikbaar en daarom wil Bilts Belang daar bouwen.

vragen: dat is populisme en Bilts Belang is géén vragen: dat is populisme en Bilts Belang is géén 

De Ladder van Bilts Belang

Woningbouw
De programmabegroting 2017 kent voor de 
SGP een aantal aandachtspunten. Ten eerste 
noemt de SGP de woningbouwopgave in 
gemeente De Bilt. De SGP mist visie op dit 
thema. Uit onderzoek naar de woningbehoefte 
in onze gemeente is gebleken dat er 845 woningen 
nodig zijn. Voldoende woningbouw is nodig om de kleine kernen leefbaar 
en vitaal te houden. Voorzieningen zijn voor deze leefbaarheid van groot 
belang. Meer inwoners in een kern zorgen bijvoorbeeld voor een bloeiender 
verenigingsleven en voorkomen dat scholen hun deuren moeten sluiten door 
dalende leerlingaantallen. Het is dan ook hard nodig dat de woningvoorraad 
wordt uitgebreid. Om dit concreet te maken, heeft de SGP vorig jaar 
gevraagd om een plan van aanpak van het college. Dit voorstel is breed 
ondersteund in de raad. Tot op heden heeft de SGP dit plan nog niet gezien. 
Om spoedige realisatie van voldoende woningen mogelijk te maken, pleit 
de SGP voor een actief grondbeleid. Een ander belangrijk punt vindt de SGP 
de aandacht voor winkeliers in De Bilt. Woningbouw betekent een steun 
in de rug van winkeliers, zij zijn gebaat bij vitale kernen waar zeker ook 
starters een plaats krijgen. Koopzondagen zetten het resultaat van de kleine 
middenstanders onder druk en kunnen ertoe leiden dat het gevarieerde 
winkelaanbod kleiner wordt. De SGP wil dit voorkomen!

Sociaal domein
Een tweede punt van aandacht betreft de transitie in het sociale domein. 
In 2016 is de transitieagenda vastgesteld. De SGP ziet deze transitie als 
een kans. Ondanks bezuinigingen kan er door de inzet van iedereen in 
de samenleving worden gezorgd voor voldoende ondersteuning. De SGP 
vraagt in dit kader bijzondere aandacht voor de positie van de mantelzorger. 
Van hen wordt door deze transitie steeds meer gevraagd. Ondersteuning 
vanuit de gemeente is nodig om ervoor te zorgen dat mantelzorgers hun 
werk kunnen blijven doen. Als er geld voor de Wmo overblijft, moet dat 
beschikbaar blijven voor de taken binnen het sociale domein. Het maatwerk 
moet verder verbeterd worden om onze kwetsbare medemens nog beter te 
kunnen helpen.

Openbaar groen
Ook het beheer van openbaar groen baart de SGP zorgen. In 2016 heeft 
de SGP een aantal keer aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Voor 2017 
blijft dit een onderwerp waar de SGP zich mee bezig zal houden. Het niveau 
van onderhoud moet wat de SGP betreft wel wat hoger. Dit is nodig om 
op langere termijn de kwaliteit van buitenruimte en leefomgeving op een 
behoorlijk niveau te kunnen houden. 
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Een versnelling hoger

De cijfers van de meerjarenbegroting zijn 
correct maar volgens Beter De Bilt voor 
de gemeenteraad niet toereikend om zijn 
taak goed uit te voeren. Dat komt door 
de onvergelijkbaarheid van cijfers en een 
ge� atteerd beeld van het eigen vermogen. En verder ontbreekt een jaarlijks 
werkprogramma met een duidelijke tijdsplanning. De � nanciële positie van de 
gemeente blijft zwak waardoor weinig ruimte bestaat voor nieuwe uitgaven en 
investeringen. Beter De Bilt treedt mogelijk toe tot de coalitie. Ter toelichting 
het volgende.

De cijfers zijn voor wat betreft de 14 programma’s – het hart van de begroting 
– niet vergelijkbaar met vorige jaar. Dat komt omdat volgens voorschriften van 
het Rijk een deel van de overhead is doorberekend naar de directe kosten. Een 
simpel voorbeeld is de uitgave voor het muziekonderwijs, waar in vergelijking 
met vorige jaar volgens het College 7 % zou zijn bezuinigd. Maar de prognose 
voor kosten in 2017 is € 828.321 en in 2016 was deze € 788.929. De kosten lijken 
dus juist hoger te zijn. Beter De Bilt pleit daarom voor vergelijkbare cijfers. 

Een tweede belangrijk punt is het eigen vermogen. De mutaties daarin zijn een 
belangrijke maat voor een negatief of positief � nancieel resultaat in een jaar. 
In de vorige meerjarenbegroting was de prognose voor het eigen vermogen in 
2017 ca € 17 miljoen. In deze nieuwe meerjarenbegroting is de prognose voor 
2017 ca € 19 miljoen. Dat lijkt een aanzienlijke verbetering. Maar dat is slechts 
schijn, want het positieve saldo is toe te schrijven aan een overschot van de 
rijkssubsidie voor het sociale domein dat in het eigen vermogen is verwerkt. Dit 
positieve saldo wordt later weer uitgegeven. 

Als Beter De Bilt na een besluit van de gemeenteraad tot de coalitie zal 
toetreden, vindt onze fractie dat een positieve ontwikkeling, gezien de 
verkiezingsuitslag in 2014. Beter laat dan nooit. In 2015 heeft onze partij 
een eigen kadernota ontwikkeld met alternatieve voorstellen. Eén van de 
voorstellen van Beter De Bilt is dat een coalitieakkoord wordt vertaald in 
jaarlijkse gebudgetteerde werkprogramma’s met tijdslimieten, die door de 
gemeenteraad worden vastgesteld en gecontroleerd. 

Beter De Bilt vertrouwt erop dat, ondanks de geringe � nanciële ruimte, de 
partij de lokale democratie kan helpen versterken.

Meerjarenbegroting 2017-2020 
(nog) geen goed kompas
Komt Beter De Bilt in de coalitie? De afgelopen jaren bracht de PvdA steevast 

twee punten naar voren; de uitvoering van 
de Wmo en de bouw van het zwembad.

Wmo; Ook dit jaar dreigt het college 
€ 2.000.000,- over te houden op de Wmo. In 
2015 was dat ook al zo! Geld dat bestemd is voor 
de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Dit college houdt al jaren de hand 
op de knip en heeft zomaar de eenvoudige hulp in het huishouden afgeschaft. 
Ook regelingen voor onze chronisch zieken worden niet ruimhartig ingezet. 
De PvdA roept al sinds 2014 dat dit beleid ruimer moet en kan en heeft ook in 
2016 gelijk. De PvdA zal dit punt opnieuw aan de orde stellen en ook vragen 
om meer geld voor het sociaal team om de wachtlijsten weg te werken.

Zwembad; Nog steeds is de bouw van een nieuw zwembad niet gestart, 
omdat het college niet luistert naar de gebruikers en de raad. Ook hier is de 
portemonnee leidend. Een prima plan van Stichting Water, nota bene een 
burgerinitiatief, werd terzijde geschoven. Inmiddels is de wethouder hierop 
gesneuveld, de VVD hierom uit de coalitie gezet en zoeken D66, CDA en 
GroenLinks een nieuwe coalitiegenoot. De raad lijkt klaar voor een groter 
zwembad. Of het college eindelijk wenst te draaien is onzeker, dit hangt af 
van de nieuwe coalitie. De PvdA roept al sinds 2014 dat het zwembad groter 
moet en kan en heeft ook in 2016 gelijk.

Maar gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen. Ons college had de 
coalitiefracties stevig aangelijnd en gaf geen ruimte om af te wijken van 
het coalitie-akkoord. Of dit in de nieuwe coalitie ook zo zal gaan? Onze 
standpunten blijven overeind. De PvdA hoopt dat een nieuw college eindelijk 
gaat luisteren naar onze kwetsbare inwoners en de zwembadgebruikers. Dat 
zou voor iedereen winst zijn.

Verder vraagt de PvdA aandacht voor;
Wonen; we dienen een motie in om mensen in een te groot huurhuis te 
belonen voor het verhuizen naar een passender woning. Ook dienen we een 
motie in om snel goedkope huurhuizen te gaan bouwen.
Vrijwilligersbeleid; de PvdA zal opnieuw aandacht vragen voor onze 
verenigingen en instellingen die in 2017 7% gekort worden op de subsidie. 
Armoede; In 2017 komt het Rijk met een grote extra bijdrage om armoede 
onder kinderen te bestrijden. De PvdA wil zeker weten dat het geld echt bij de 
doelgroep terecht komt.

De PvdA hoopt dit jaar niet op ‘het gelijk van morgen’, maar op ruimte in de 
raad en echte oplossingen voor kwetsbare inwoners, de gebruikers van het 
zwembad, huurders, vrijwilligers en kinderen die in armoede leven.

€ 2.000.000,- over te houden op de Wmo. In 
2015 was dat ook al zo! Geld dat bestemd is voor 
de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Dit college houdt al jaren de hand 

Het gelijk van morgen

Een gemeente waar het goed wonen is. 
Een gemeente met een gezond � nancieel 
beleid. Met goede voorzieningen. Een 
nieuw, duurzaam en energiezuinig 
zwembad, dat moet er komen. Zo snel 
mogelijk. Aan GroenLinks zal het niet liggen. 

GroenLinks gaat voor Groen 
GroenLinks kiest voor een andere, groene economie. Er worden resultaten 
geboekt. Een zonnepark bij het waterschap. Nul-op-de-meter � ats door 
woningbouwcorporatie SSW. Nieuwe afvalinzameling waardoor minder 
restafval. Het Bilts Energieakkoord is getekend door bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties. Goede stappen om nu energie te besparen 
en te produceren. Dat betekent ook voor De Bilt nieuwe werkgelegenheid! 

GroenLinks staat voor Sociaal
Geld voor de zorg, blijft voor de zorg. Sinds anderhalf jaar is de gemeente 
verantwoordelijk voor Wmo en jeugdhulp. Ondanks landelijke kortingen van 
tientallen procenten voert de gemeente die taken nu uit. GroenLinks kiest 
voor steun aan de sociaal meest kwetsbaren, oud en jong. Mantelzorgers 
verdienen meer ondersteuning. Onze inzet is: werklozen zo snel mogelijk 
helpen aan een nieuwe en passende baan. 

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

mogelijk. Aan GroenLinks zal het niet liggen. 

Een Groen en Sociaal De Bilt

Morgen bespreekt de gemeenteraad van 
De Bilt de Begroting 2017. De fracties van 
de politieke partijen gaan met elkaar in 
debat over de verdeling van de � nanciële 
middelen van de gemeente.  

Op deze pagina’s leest u alvast 
wat de politieke partijen, die zijn 
vertegenwoordigd in de gemeenteraad, 
van de begroting vinden. 

Bent u benieuwd naar het debat? 
U bent van harte welkom om bij de 
raadsvergadering aanwezig te zijn. De 
vergadering begint om 16.00 uur in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis. U 
kunt de vergadering ook live volgen op 
https://raadsinformatie.debilt.nl/. U  vindt 
hier ook de agenda en de begroting. 

Programmabegroting 2017
Meerjarenraming 2018-2020

De begroting voor 2017 van het huidige, 
incomplete college wordt morgen besproken 
in de raad. De vraag is natuurlijk in hoeverre 
die begroting – met in het achterhoofd de 
nieuwe coalitiebesprekingen die nu gaande 
zijn met Beter De Bilt – nu nog iets waard is. Wat 
voor consequenties hebben die gesprekken op het 
aankomend beleid en dus deze begroting?

Zorg
Het totaal aan onnodig bespaarde zorggeld van deze gemeente loopt 
steeds verder op. Er is al een overschot ontstaan van ruim € 4 miljoen. Maar 
gelukkig heeft de smoesjes-machine van de gemeente haar antwoord klaar. 
Net als voorgaande jaren wordt er “vast geld opzij gezet voor de toekomstige 
bezuinigingen van het Rijk op de zorg”. Ze gaan er voor het gemak aan 
voorbij dat er in maart verkiezingen zijn en dat dit ongetwijfeld gevolgen zal 
hebben voor onze rijksuitkering in de komende jaren.

Gemeentecommunicatie
De afdeling “propaganda” van de gemeente lijkt op volle toeren te draaien. 
Van elke beweging en hoestbui van de wethouders worden de bewoners 
triomfantelijk op de hoogte gehouden, maar de gemeente blijkt keer op 
keer niet in staat te zijn om omwonenden bij een nieuw project op tijd en 
compleet te informeren; de tijdelijke doorsteken voor de brandweer of de 
rioleringswerkzaamheden op de Planetenbaan zijn de laatste “wapenfeiten” 
op dit vlak. Ondertussen worden allerlei – al veel te kleine – budgetjes 
voor onze inwoners die de leefbaarheid in hun wijken willen bevorderen 
leeggeplukt, alleen om nog meer dure communicatie experts te kunnen 
inhuren. Zolang het gemeentebestuur haar inwoners maar “lastig” vindt, zal 
dit echt niet gaan verbeteren.  

Zwembad
Nu er weer een wethouder om het zwembad is afgetreden, omdat zij met een 
onmogelijke opdracht was opgescheept, begint bij de coalitie ook eindelijk 
het besef door te dringen dat het huidige voorstel van het zwembad gewoon 
niet kan. De gebruikers konden niets met een klein zwembad en hebben dat 
elke keer duidelijk aangegeven. Ze gaan dan nu eindelijk onderzoeken of een 
groter zwembad wellicht meer steun zal gaan krijgen. Dat zou pas echt veel 
geld kosten.

zijn met Beter De Bilt – nu nog iets waard is. Wat 

De begroting klinkt mooi, 
maar de harde werkelijkheid?
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In de derde begroting van deze raadsperiode 
ziet het CDA dat de uitdagingen die in 2014 
door het college zijn gesteld, zijn aangepakt. 
´Oog voor elkaar, oog voor de toekomst` 
begint daadwerkelijk vorm te krijgen. Onder 
andere uit diverse enquêtes blijkt dat we een 
vitale gemeente zijn met zes krachtige kernen, een 
duurzame leefomgeving en passende voorzieningen, alles dichtbij!

Bij de Vierstee is de renovatie inmiddels gestart; in overleg met de gebruikers 
worden bestaande knelpunten opgelost en biedt dit multifunctionele 
dorpshuis, het eerste in Nederland, de komende twintig jaar een goede 
huisvesting voor sport, onderwijs, cultuur en een bibliotheek. Ook bij de 
huisvesting van Het Nieuwe Lyceum zijn � inke vorderingen gemaakt. Met het 
HNL zijn goede afspraken gemaakt over de � nanciering van de renovatie en 
de school is gestart met de voorbereiding.

Wat betreft het nieuwe zwembad is het voor het CDA belangrijk dat, na het 
vertrek van VVD wethouder Van Hulst, dat dit project binnen de beschikbare 
� nanciële kaders wordt uitgevoerd. Het CDA hoopt dat de doorrekening die 
het college laat uitvoeren, een positief vervolg krijgt.

In het sociaal domein zien we dat zaken goed worden opgepakt. Cliënten 
zijn volgens de nieuwe werkwijze goed geholpen. Er is zelfs een � nanciële 
reserve opgebouwd. Dit lijkt gunstig, maar omdat het rijk de komende jaren 
steeds minder geld voor het sociaal domein uittrekt, is het afwachten wat dit 
daadwerkelijk betekent.
Voor wat betreft Bilthoven Centrum wordt komend politiek jaar in goede 
afstemming met ondernemers en bewoners gewerkt aan versterking en 
verbetering van het centrumgebied.

Versterking van de � nanciële positie van onze gemeente is voor het CDA en 
de andere coalitiepartijen steeds belangrijk geweest. De stortingen in de 
algemene reserve blijven ook nu weer intact, waardoor de vermogenspositie 
steeds beter wordt.
De septembercirculaire geeft een positief beeld maar het CDA vindt dat 
voorzichtigheid belangrijk blijft. De � nanciën van gemeenten blijven 
voorlopig nog onder druk staan. En vergist u zich niet, voor al deze ambities 
hebben we met z’n allen forse maatregelen genomen. Daar moet we niet te 
snel lichtzinnig mee omspringen.

Al met al blijft ook nu het CDA dichtbij en 
toekomstgericht kijken en willen we ons richten op 
de positieve signalen in deze begroting. Daarmee 
moeten we in onze gemeente de uitdagingen goed op 
de rit blijven houden!

In de derde begroting van deze raadsperiode 
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Veel uitdagingen staan goed 
op de rit

Met de begroting 2017 zitten we alweer 
halverwege deze raadsperiode. De 
ChristenUnie vindt dat dit het moment is om 
te beoordelen of en op welke onderdelen 
bijgestuurd moet worden om gewenste 
ontwikkelingen en beleid alsnog voortvarend 
in gang te zetten en ten uitvoer te brengen. Helaas 
zetten de huidige problemen binnen het college de voortvarendheid echter 
ernstig onder druk. Anderzijds geeft deze situatie juist mogelijkheden 
om diverse zaken op een andere manier aan te pakken dan de afgelopen 
jaren gebeurd is. De ChristenUnie zal zich hard maken om nog in deze 
raadsperiode een aantal belangrijke zaken voor onze gemeente te realiseren. 
Zaken die een impact voor onze gemeente hebben voor vele jaren!

Accommodatiebeleid: De ChristenUnie hecht grote waarde aan verbinding 
en contacten tussen de diverse bevolkingslagen in onze gemeente. Goede 
accommodaties zijn daarvoor uitermate belangrijk. Daarom blijft  de 
ChristenUnie de voortgang van de verbouw van de Vierstee nauwlettend 
volgen. De beoogde nieuwbouw van zwembad Brandenburg moet op korte 
termijn heroverwogen te worden. Daarbij dienen, veel beter dan tot op 
heden het geval was, de al eerder aangegeven wensen en de (ervarings)
deskundigheid van de speci� eke doelgroepen betrokken te worden.  

Verkeersveiligheid: De ChristenUnie vindt dat er een gedegen structurele 
oplossing moet komen voor de verkeersveiligheid in het gebied Jan 
Steenlaan/Rembrandtlaan. Gemeente, raad en belanghebbenden moeten 
hierin gezamenlijk actief optrekken.     

Ruimtelijk ordening: Na jarenlange verpaupering van het voormalige 
garageterrein Hessenweg-zuid, lijken de betrokken partijen nu tot 
overeenstemming gekomen te zijn over de ruimtelijke invulling daarvan. 
Wat de ChristenUnie betreft, wordt er nu voortvarend werk van gemaakt om 
dit gedeelte van De Bilt weer een mooi aanzien te geven. Waarnodig zal de 
ChristenUnie dit zeer zeker ondersteunen! 

Sociaal domein: In De Bilt hebben wij nu zo’n twee jaar ervaring met de 
taken die de gemeente kreeg op het gebied van de Wmo en de jeugdzorg. 
Door voorzichtig sociaal beleid is er sprake van � nanciële voordelen. De 
ChristenUnie vindt dat deze voordelen voor het sociaal domein beschikbaar 
moeten blijven. De ChristenUnie dringt er daarom op aan dat het college op 
korte termijn gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om inwoners 
weer eerder in aanmerking te laten komen voor de noodzakelijke zorg. 

Al met al: Omzien naar elkaar, voor nu en de toekomst!

ChristenUnie vindt dat dit het moment is om 
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Omslagpunt in denken en doen

D66 is een partij van duurzaamheid. Wij zijn er 
niet alleen voor het nu, maar ook voor komende 
generaties. Wij geven geen geld uit dat we niet 
hebben; wij bouwen aan een stabiel en helder 
toekomstperspectief. Daarbij hoort een aantal 
stippen op de horizon, waar wij hard naartoe werken. 
Dat doet een partij als D66 niet door af te dwingen, maar 
door mogelijkheden te scheppen.

Iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft. Wij willen de zorg kleinschalig 
organiseren, met ruimte voor de professional in de wijk: maatwerk, minder 
bureaucratie, uitgaand van eigen kracht. Het moet glashelder zijn bij wie 
je als cliënt moet zijn. Knelpunten lossen we op; thuiszorg, jeugdhulp, 
schuldhulpverlening en sociale dienst werken beter samen. Bij alles staat de zorg 
voor onze meest kwetsbaren voorop.

D66 wil nog altijd een duurzaam zwembad realiseren dat past bij de Biltse 
zwemmers en een goede aanvulling is op de sport- en recreatiemogelijkheden 
in de regio. Een bad bouwen dat veel groter en luxer is, blijven wij 
onverantwoordelijk vinden in een tijd waarin de overheid zoveel moet 
bezuinigen.

De komende jaren zullen vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan Irak en andere 
con� ictgebieden ook in De Bilt komen wonen, in ieder geval tijdelijk. En dat 
terwijl in De Bilt de woningnood hoog is. D66 vindt dat wij een morele plicht 
hebben om deze mensen een nieuw thuis te bieden. Wij vroegen bij de vorige 
begroting om extra middelen, niet alleen voor huisvesting, maar ook voor 
taalles en begeleiding naar werk. Als het aan D66 ligt komt er snel tijdelijke 
huisvesting, waarin vluchtelingen samen met starters op de woningmarkt komen 
te wonen. Deze huisvesting komt dan op verschillende locaties, verspreid door 
de gemeente.

Wanneer wij echt geloven in een energieneutraal De Bilt, moet onze regelgeving 
het makkelijk maken voor iedereen om zijn steentje bij te dragen. Naast het 
faciliteren van duurzame nieuwbouw zetten wij in op het verduurzamen van 
bestaande bouw, via isolatie en energieopwekking, juist ook voor de vele oudere 
gebouwen en monumenten in onze gemeente.

Met het Lichtruim hebben wij een prachtig cultureel centrum in onze gemeente 
gebouwd. Vele honderden mensen per dag bezoeken de bibliotheek, de 
muziekschool en creatieve cursussen. Maar met het neerzetten van een gebouw 
alleen ben je er nog niet; de samenhang tussen al dat moois moet nog worden 
gezocht. Een centrale ontmoetingsplek met 
horeca kan daarbij helpen, met een professioneel 
beheerder.     
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Een duurzame toekomst

Een gemeente waar het veilig en groen is 
en met goede economische vooruitzichten. 
De VVD-De Bilt is er op gericht om te 
beschermen wat we met elkaar hebben 
opgebouwd. We willen er voor zorgen dat de 
inwoners het stapje voor stapje steeds beter 
krijgen en dat we een gemeente blijven waar het 
� jn leven, wonen en werken is.

Voorwaarde is samenwerking in een sterke regio Utrecht en verdere 
ontwikkeling van o.a. de Life Science As. Die combinatie trekt 
ondernemingen en mensen aan en dat is goed voor de werkgelegenheid. 
Daarbij dienen de ondernemers gestimuleerd te worden om ook mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

We leven en werken in een veilige gemeente en dat willen we met 
elkaar zo houden en blijvend verbeteren. Ook veiligheid in het verkeer 
en bereikbaarheid heeft onze aandacht. Te denken valt hierbij o.a. aan 
de huidige realisatie van de onderdoorgang spoor Leijenseweg, de 
gerealiseerde onderdoorgang spoor Soestdijkseweg en de veiligheid van met 
name schoolgaande � etsers Jan Steenlaan.

We blijven ons richten op de oude en nieuwe Wmo-taken met onder andere 
voldoende en noodzakelijke zorg (maatwerk) voor de meest kwetsbaren in de 
gemeente. Daarbij mag de ondersteuning en waardering van mantelzorgers 
en verplichte aanpassing algemene voorziening voor huishoudelijke hulp 
niet uit het oog worden verloren.
Ook moet er op korte termijn meer geïnvesteerd worden in reguliere 
duurzame woningbouw, renovaties en verbouwingen, om niet alleen 
onze woningzoekenden (wachttijden regionaal nu ca. 9 jaar!), maar 
ook statushouders te kunnen huisvesten. We zijn geen voorstander 
van grootschalige tijdelijke woningbouw, wel van woningbouw die 
toekomstbestendig is en aanvaardbaar voor de huidige bewoners op die 
locatie.

Voor de bouw van een nieuw zwembad moet het gehele plan van “Stichting 
Water” alsnog betrokken worden. Hiermee wordt recht gedaan aan de 
wensen van alle huidige recreatieve gebruikers en zwemsportbeoefenaren, 
jong én oud, passend binnen de gestelde � nanciële kaders door de 
gemeenteraad.

De inwoners en ondernemers staan centraal in onze 
beleving. We willen voorkomen dat de gemeentelijke 
lastendruk gaat stijgen, bij voorkeur dalen. Dat 
betekent niet meer geld uitgeven dan nodig: “hand op 
de knip”. De schuldenlast neemt langzaam af en de 
� nanciële buª er groeit een beetje. We vertrouwen er 
op dat deze lijn zich de komende jaren doorzet.
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Zeker De Bilt

Eén jaar geleden hebben wij de Ladder van 
Bilts Belang geïntroduceerd. Wij hebben 
daar nu een jaar mee gewerkt en het blijkt 
goed te functioneren. Politiek is niet het 
beloven van alles wat de burgers ook maar 
vragen: dat is populisme en Bilts Belang is géén 
populistische partij. Bilts Belang is gebaseerd op 
sociaalliberale beginselen. Bilts Belang staat voor een maatschappij waarin 
burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn en de overheid 
slechts dáár ingrijpt waar burgers zich beslist niet zelf kunnen redden. Uit 
eigen onderzoek van de gemeente blijkt, dat de grote meerderheid van 
de Biltse bevolking vindt, dat de gemeente zich moet bezighouden met 
kerntaken: veiligheid, onderwijs, wegen en onderhoud van de openbare 
ruimte. Bilts Belang vindt dat ook. Daar is nu ook welzijn en jeugdzorg 
bijgekomen. Daar is heel veel geld mee gemoeid. Niet alles kan. Dat 
betekent (toekomstbestendige) keuzes maken. De Ladder van Bilts Belang 
helpt ons daarbij.

Bovenaan staat veiligheid. Het college produceert onderzoeken, waaruit 
zou blijken, dat het gevoel van veiligheid zou toenemen. Gebaseerd o.a. op 
het afnemend aantal aangiften. Maar dat zegt eigenlijk meer iets over het 
vertrouwen dat burgers hebben in het dáádwerkelijk oplossen van zaken en 
het oppakken en veroordelen van de daders. Wij pleiten daarom al jaren voor 
meer geld voor BOA’s (soort gemeentepolitie) die een aantal politietaken 
kunnen overnemen. Helaas nodig, omdat de gemeente weinig tot niets meer 
te zeggen heeft over de wijze waarop de politie wordt ingezet.

Daarnaast vinden wij het schandalig, dat er in onze gemeente nog steeds een 
schrijnend gebrek aan woningen is. Er moet snel veel grond ter beschikking 
komen. Niet alleen voor particuliere woningbouw, maar ook voor sociale 
huurwoningen voor onze eigen burgers. Bilts Belang is een van de weinige 
politieke partijen die een warm voorstander is van voldoende woningbouw 
in de diverse kernen. Dat zeggen bijna alle partijen, maar vrijwel niemand 
is bereid om daar daadwerkelijk invulling aan te geven en woningbouw ook 
ècht mogelijk te maken. Zij willen alleen maar bouwen binnen de bebouwde 
kom. Dat is duur en de grens is daarvoor inmiddels bereikt. Overal waar dit 
gebeurt, zien wij eindeloze discussies met omwonenden die nu eenmaal 
logischerwijs hun leefruimte zien aangetast. Bovendien is voldoende èn 
betaalbare grond alleen maar aan de rand van en buiten de bebouwde kom 
beschikbaar en daarom wil Bilts Belang daar bouwen.
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De Ladder van Bilts Belang

Woningbouw
De programmabegroting 2017 kent voor de 
SGP een aantal aandachtspunten. Ten eerste 
noemt de SGP de woningbouwopgave in 
gemeente De Bilt. De SGP mist visie op dit 
thema. Uit onderzoek naar de woningbehoefte 
in onze gemeente is gebleken dat er 845 woningen 
nodig zijn. Voldoende woningbouw is nodig om de kleine kernen leefbaar 
en vitaal te houden. Voorzieningen zijn voor deze leefbaarheid van groot 
belang. Meer inwoners in een kern zorgen bijvoorbeeld voor een bloeiender 
verenigingsleven en voorkomen dat scholen hun deuren moeten sluiten door 
dalende leerlingaantallen. Het is dan ook hard nodig dat de woningvoorraad 
wordt uitgebreid. Om dit concreet te maken, heeft de SGP vorig jaar 
gevraagd om een plan van aanpak van het college. Dit voorstel is breed 
ondersteund in de raad. Tot op heden heeft de SGP dit plan nog niet gezien. 
Om spoedige realisatie van voldoende woningen mogelijk te maken, pleit 
de SGP voor een actief grondbeleid. Een ander belangrijk punt vindt de SGP 
de aandacht voor winkeliers in De Bilt. Woningbouw betekent een steun 
in de rug van winkeliers, zij zijn gebaat bij vitale kernen waar zeker ook 
starters een plaats krijgen. Koopzondagen zetten het resultaat van de kleine 
middenstanders onder druk en kunnen ertoe leiden dat het gevarieerde 
winkelaanbod kleiner wordt. De SGP wil dit voorkomen!

Sociaal domein
Een tweede punt van aandacht betreft de transitie in het sociale domein. 
In 2016 is de transitieagenda vastgesteld. De SGP ziet deze transitie als 
een kans. Ondanks bezuinigingen kan er door de inzet van iedereen in 
de samenleving worden gezorgd voor voldoende ondersteuning. De SGP 
vraagt in dit kader bijzondere aandacht voor de positie van de mantelzorger. 
Van hen wordt door deze transitie steeds meer gevraagd. Ondersteuning 
vanuit de gemeente is nodig om ervoor te zorgen dat mantelzorgers hun 
werk kunnen blijven doen. Als er geld voor de Wmo overblijft, moet dat 
beschikbaar blijven voor de taken binnen het sociale domein. Het maatwerk 
moet verder verbeterd worden om onze kwetsbare medemens nog beter te 
kunnen helpen.

Openbaar groen
Ook het beheer van openbaar groen baart de SGP zorgen. In 2016 heeft 
de SGP een aantal keer aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Voor 2017 
blijft dit een onderwerp waar de SGP zich mee bezig zal houden. Het niveau 
van onderhoud moet wat de SGP betreft wel wat hoger. Dit is nodig om 
op langere termijn de kwaliteit van buitenruimte en leefomgeving op een 
behoorlijk niveau te kunnen houden. 
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Een versnelling hoger

De cijfers van de meerjarenbegroting zijn 
correct maar volgens Beter De Bilt voor 
de gemeenteraad niet toereikend om zijn 
taak goed uit te voeren. Dat komt door 
de onvergelijkbaarheid van cijfers en een 
ge� atteerd beeld van het eigen vermogen. En verder ontbreekt een jaarlijks 
werkprogramma met een duidelijke tijdsplanning. De � nanciële positie van de 
gemeente blijft zwak waardoor weinig ruimte bestaat voor nieuwe uitgaven en 
investeringen. Beter De Bilt treedt mogelijk toe tot de coalitie. Ter toelichting 
het volgende.

De cijfers zijn voor wat betreft de 14 programma’s – het hart van de begroting 
– niet vergelijkbaar met vorige jaar. Dat komt omdat volgens voorschriften van 
het Rijk een deel van de overhead is doorberekend naar de directe kosten. Een 
simpel voorbeeld is de uitgave voor het muziekonderwijs, waar in vergelijking 
met vorige jaar volgens het College 7 % zou zijn bezuinigd. Maar de prognose 
voor kosten in 2017 is € 828.321 en in 2016 was deze € 788.929. De kosten lijken 
dus juist hoger te zijn. Beter De Bilt pleit daarom voor vergelijkbare cijfers. 

Een tweede belangrijk punt is het eigen vermogen. De mutaties daarin zijn een 
belangrijke maat voor een negatief of positief � nancieel resultaat in een jaar. 
In de vorige meerjarenbegroting was de prognose voor het eigen vermogen in 
2017 ca € 17 miljoen. In deze nieuwe meerjarenbegroting is de prognose voor 
2017 ca € 19 miljoen. Dat lijkt een aanzienlijke verbetering. Maar dat is slechts 
schijn, want het positieve saldo is toe te schrijven aan een overschot van de 
rijkssubsidie voor het sociale domein dat in het eigen vermogen is verwerkt. Dit 
positieve saldo wordt later weer uitgegeven. 

Als Beter De Bilt na een besluit van de gemeenteraad tot de coalitie zal 
toetreden, vindt onze fractie dat een positieve ontwikkeling, gezien de 
verkiezingsuitslag in 2014. Beter laat dan nooit. In 2015 heeft onze partij 
een eigen kadernota ontwikkeld met alternatieve voorstellen. Eén van de 
voorstellen van Beter De Bilt is dat een coalitieakkoord wordt vertaald in 
jaarlijkse gebudgetteerde werkprogramma’s met tijdslimieten, die door de 
gemeenteraad worden vastgesteld en gecontroleerd. 

Beter De Bilt vertrouwt erop dat, ondanks de geringe � nanciële ruimte, de 
partij de lokale democratie kan helpen versterken.

Meerjarenbegroting 2017-2020 
(nog) geen goed kompas
Komt Beter De Bilt in de coalitie? De afgelopen jaren bracht de PvdA steevast 

twee punten naar voren; de uitvoering van 
de Wmo en de bouw van het zwembad.

Wmo; Ook dit jaar dreigt het college 
€ 2.000.000,- over te houden op de Wmo. In 
2015 was dat ook al zo! Geld dat bestemd is voor 
de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Dit college houdt al jaren de hand 
op de knip en heeft zomaar de eenvoudige hulp in het huishouden afgeschaft. 
Ook regelingen voor onze chronisch zieken worden niet ruimhartig ingezet. 
De PvdA roept al sinds 2014 dat dit beleid ruimer moet en kan en heeft ook in 
2016 gelijk. De PvdA zal dit punt opnieuw aan de orde stellen en ook vragen 
om meer geld voor het sociaal team om de wachtlijsten weg te werken.

Zwembad; Nog steeds is de bouw van een nieuw zwembad niet gestart, 
omdat het college niet luistert naar de gebruikers en de raad. Ook hier is de 
portemonnee leidend. Een prima plan van Stichting Water, nota bene een 
burgerinitiatief, werd terzijde geschoven. Inmiddels is de wethouder hierop 
gesneuveld, de VVD hierom uit de coalitie gezet en zoeken D66, CDA en 
GroenLinks een nieuwe coalitiegenoot. De raad lijkt klaar voor een groter 
zwembad. Of het college eindelijk wenst te draaien is onzeker, dit hangt af 
van de nieuwe coalitie. De PvdA roept al sinds 2014 dat het zwembad groter 
moet en kan en heeft ook in 2016 gelijk.

Maar gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen. Ons college had de 
coalitiefracties stevig aangelijnd en gaf geen ruimte om af te wijken van 
het coalitie-akkoord. Of dit in de nieuwe coalitie ook zo zal gaan? Onze 
standpunten blijven overeind. De PvdA hoopt dat een nieuw college eindelijk 
gaat luisteren naar onze kwetsbare inwoners en de zwembadgebruikers. Dat 
zou voor iedereen winst zijn.

Verder vraagt de PvdA aandacht voor;
Wonen; we dienen een motie in om mensen in een te groot huurhuis te 
belonen voor het verhuizen naar een passender woning. Ook dienen we een 
motie in om snel goedkope huurhuizen te gaan bouwen.
Vrijwilligersbeleid; de PvdA zal opnieuw aandacht vragen voor onze 
verenigingen en instellingen die in 2017 7% gekort worden op de subsidie. 
Armoede; In 2017 komt het Rijk met een grote extra bijdrage om armoede 
onder kinderen te bestrijden. De PvdA wil zeker weten dat het geld echt bij de 
doelgroep terecht komt.

De PvdA hoopt dit jaar niet op ‘het gelijk van morgen’, maar op ruimte in de 
raad en echte oplossingen voor kwetsbare inwoners, de gebruikers van het 
zwembad, huurders, vrijwilligers en kinderen die in armoede leven.
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Het gelijk van morgen

Een gemeente waar het goed wonen is. 
Een gemeente met een gezond � nancieel 
beleid. Met goede voorzieningen. Een 
nieuw, duurzaam en energiezuinig 
zwembad, dat moet er komen. Zo snel 
mogelijk. Aan GroenLinks zal het niet liggen. 

GroenLinks gaat voor Groen 
GroenLinks kiest voor een andere, groene economie. Er worden resultaten 
geboekt. Een zonnepark bij het waterschap. Nul-op-de-meter � ats door 
woningbouwcorporatie SSW. Nieuwe afvalinzameling waardoor minder 
restafval. Het Bilts Energieakkoord is getekend door bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties. Goede stappen om nu energie te besparen 
en te produceren. Dat betekent ook voor De Bilt nieuwe werkgelegenheid! 

GroenLinks staat voor Sociaal
Geld voor de zorg, blijft voor de zorg. Sinds anderhalf jaar is de gemeente 
verantwoordelijk voor Wmo en jeugdhulp. Ondanks landelijke kortingen van 
tientallen procenten voert de gemeente die taken nu uit. GroenLinks kiest 
voor steun aan de sociaal meest kwetsbaren, oud en jong. Mantelzorgers 
verdienen meer ondersteuning. Onze inzet is: werklozen zo snel mogelijk 
helpen aan een nieuwe en passende baan. 

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

Morgen bespreekt de gemeenteraad van 
De Bilt de Begroting 2017. De fracties van 
de politieke partijen gaan met elkaar in 
debat over de verdeling van de � nanciële 
middelen van de gemeente.  

Op deze pagina’s leest u alvast 
wat de politieke partijen, die zijn 
vertegenwoordigd in de gemeenteraad, 
van de begroting vinden. 

Bent u benieuwd naar het debat? 
U bent van harte welkom om bij de 
raadsvergadering aanwezig te zijn. De 
vergadering begint om 16.00 uur in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis. U 
kunt de vergadering ook live volgen op 
https://raadsinformatie.debilt.nl/. U  vindt 
hier ook de agenda en de begroting. 

Programmabegroting 2017
Meerjarenraming 2018-2020

De begroting voor 2017 van het huidige, 
incomplete college wordt morgen besproken 
in de raad. De vraag is natuurlijk in hoeverre 
die begroting – met in het achterhoofd de 
nieuwe coalitiebesprekingen die nu gaande 
zijn met Beter De Bilt – nu nog iets waard is. Wat 
voor consequenties hebben die gesprekken op het 
aankomend beleid en dus deze begroting?

Zorg
Het totaal aan onnodig bespaarde zorggeld van deze gemeente loopt 
steeds verder op. Er is al een overschot ontstaan van ruim € 4 miljoen. Maar 
gelukkig heeft de smoesjes-machine van de gemeente haar antwoord klaar. 
Net als voorgaande jaren wordt er “vast geld opzij gezet voor de toekomstige 
bezuinigingen van het Rijk op de zorg”. Ze gaan er voor het gemak aan 
voorbij dat er in maart verkiezingen zijn en dat dit ongetwijfeld gevolgen zal 
hebben voor onze rijksuitkering in de komende jaren.

Gemeentecommunicatie
De afdeling “propaganda” van de gemeente lijkt op volle toeren te draaien. 
Van elke beweging en hoestbui van de wethouders worden de bewoners 
triomfantelijk op de hoogte gehouden, maar de gemeente blijkt keer op 
keer niet in staat te zijn om omwonenden bij een nieuw project op tijd en 
compleet te informeren; de tijdelijke doorsteken voor de brandweer of de 
rioleringswerkzaamheden op de Planetenbaan zijn de laatste “wapenfeiten” 
op dit vlak. Ondertussen worden allerlei – al veel te kleine – budgetjes 
voor onze inwoners die de leefbaarheid in hun wijken willen bevorderen 
leeggeplukt, alleen om nog meer dure communicatie experts te kunnen 
inhuren. Zolang het gemeentebestuur haar inwoners maar “lastig” vindt, zal 
dit echt niet gaan verbeteren.  

Zwembad
Nu er weer een wethouder om het zwembad is afgetreden, omdat zij met een 
onmogelijke opdracht was opgescheept, begint bij de coalitie ook eindelijk 
het besef door te dringen dat het huidige voorstel van het zwembad gewoon 
niet kan. De gebruikers konden niets met een klein zwembad en hebben dat 
elke keer duidelijk aangegeven. Ze gaan dan nu eindelijk onderzoeken of een 
groter zwembad wellicht meer steun zal gaan krijgen. Dat zou pas echt veel 
geld kosten.
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De begroting klinkt mooi, 
maar de harde werkelijkheid?
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Olivijn; wondermiddel of fantasie
Op 14 oktober zagen wij in de media op een foto een prominente lokale D66-er met een klein 
emmertje wat olivijnzand uitstrooien in De Bilt. Olivijnzand dat de redder van ons klimaat

zou zijn.  SP de Bilt is hier met een aantal gemotiveerde leden in gedoken
om uit te zoeken of dat wel klopt.

Olivijnzand wordt door emeritus-
hoogleraar Geochemie, Prof. Dr. 
Olaf Schuiling, samen met het be-
drijf greenSand, gepresenteerd als 
een goedkope, simpele oplossing 
voor het bestrijden van het toene-
mende CO2-gehalte in onze atmo-
sfeer. CO2  dat wij als restproduct 
van het verbranden van fossiele 
brandstoffen in onze atmosfeer 
lozen. Maar is olivijnzand wel zo 
een “wonder”-product, of is dit een 
slimme zet van een handige verko-
per? Laten we eerst eens het goede 
van olivijnzand bespreken: Ja, het 
bindt inderdaad CO2 tijdens het 
verweren. Gelukkig is dat waar, 
maar er zitten wel een paar nadruk-
kelijke, niet vermelde nadelen aan. 

1. Hoeveelheid: 160 miljard kg 
CO2 stoot Nederland jaarlijks uit 
(Bron: CBS). Bij een één-op-één 
ratio (website: greenSand) is 160 
miljard kg vergruisd Olivijn jaar-
lijks nodig om die jaarlijkse Ne-
derlandse CO2-uitstoot te com-
penseren. Daarna duurt het 5 à 10 
jaar voordat de binding volledig 
is, bij ideale omstandigheden.

2. Logistiek: 160 miljard kg Oli-
vijn dat jaarlijks gewonnen moet 
worden in Groenland, getrans-
porteerd naar Nederland en dan 
nog worden vergruisd. Nog even 
afgezien van de kaalslag die dat 
in Groenland zou veroorzaken, 
geeft dat ook weer een extra CO2 
belasting. GreenSand schat dit 
rendementsverlies op 6 tot 8%. 
Dit moet dus ook nog extra ge-
strooid worden.

3. Effect: Het effect voor Neder-
land berekenen; Dus 160 mil-
jard kg verdelen over 41.543 

km2 waarbij ruim 18% van dat 
oppervlak bestaat uit water. Dit 
betekent dus ongeveer 4,7 kilo 
per vierkante meter Nederland. 
Strooit u eens voor het gemak 
4,7 kilogram zout uit op een vier-
kante meter!

4. Financieel: Vergruisd olivijn kost 
€1,00 per kg (klein verbruik), 
dus jaarlijks zo’n 160 miljard 
Euro. Maar we krijgen vast wel 
een korting dus laten we het op 
de helft houden: 80 miljard Euro. 
Jaarlijks. Elk jaar weer opnieuw, 
9% van ons Bruto Nationaal Pro-
duct (bron: CBS)!

5. Nut en gevaar: Het binden van 
CO2 aan olivijn is een exotherm 
proces. Dat wil zeggen dat er 
bij het binden van CO2 warmte 
wordt afgegeven. Waarom wil-
den we ook alweer CO2 ver-
minderen in de atmosfeer? Ter 
vermindering van het broeikasef-
fect, dus om de oorzaak van dat 
effect weg te nemen, gaan we 
hiermee onze atmosfeer verder 
verwarmen. Dat is op zijn zachtst 
gezegd nogal paradoxaal. (Bron: 
o.a. Wikipedia)

6. Gezondheidsrisico: Van nature 
komen er asbestvezels voor 
in olivijn en dat zou juist in de 
vorm van fijne deeltjes ernstige 
gezondheidsrisico’s met zich 
meebrengen. Over de lange ter-
mijn gevolgen van het inademen 
van deeltjes olivijn, ook als er 
geen asbest in zit, is op dit mo-
ment weinig bekend, maar vast 
staat dat olivijn-fijnstof zeker 
gevaarlijk is. (Bron: wetenschap-
pelijk onderzoek, gepubliceerd 
in het International Journal of 
Greenhouse Gas Control, 2009)

7. Belangenverstrengeling?: Wie 
zitten er achter greenSand, de 
enige importeur van olivijn-
zand in Nederland? Volgens de 
website: “greenSand is een ini-
tiatief van Eddy Wijnker. Eddy 
ontdekte de kracht van olivijn 
toen hij in China bijna een steen 
op zijn hoofd kreeg tijdens een 
aardbeving. Die steen van olivijn 
leidde hem terug naar Nederland, 
waar emeritus professor Dr. Olaf 
Schuiling onderzoek naar de ei-
genschappen van olivijn bleek te 
doen. Eén van deze eigenschap-
pen was het binden van CO2. De 
wetenschapper en de onderne-
mer sloegen de handen ineen om 
de simpelste en goedkoopste op-
lossing om klimaatverandering 
tegen te gaan te verspreiden (...)” 

Kortom, de voorgestelde “oplos-
sing” blijkt in werkelijkheid nogal 
wat nadelen te hebben die door 
deze “kenners” genegeerd worden. 
Olivijnzand is geen oplossing voor 
het broeikaseffect, laat staan op re-
latief korte termijn. 

Wat is het wel? Een mooi gekleurd 
zand dat een leuk, “anders” effect 
geeft in je tuin. Een zand dat een 
heel kleine bijdrage kan leveren 
aan de bestrijding van het broeikas-
effect. Maar dat geeft 1 zonnepa-
neel op je dak ook. Dat heeft in ie-
der geval minder nadelen. De enig 
juiste manier, volgens de SP, om 
het CO2-gehalte in onze atmosfeer 
onder controle te krijgen is zo snel 
mogelijk stoppen met het verstoken 
van onze resterende fossiele brand-
stoffen. Laten we daarmee (einde-
lijk) serieus aan de gang gaan.

Scouting Maartensdijk
gaat voor Fairtrade

door Kees Diepeveen

De oproep van de gemeente De Bilt in de Fairtrade-week aan scholen, verenigingen, clubs en 
organisaties om Fairtrade te worden is door Scoutinggroep Agger Martini in Maartensdijk 

omarmd. Zij willen Fairtrade-vereniging worden en gaan zich daar voor inspannen. Zaterdag 
29 oktober was de interne aftrap van het Fairtrade-traject in het clubhuis van de scouting.

Over het waarom van de keuze voor 
Fairtrade antwoorde Kris Hekhuis, 
bestuurslid van de Scoutinggroep 

Maartensdijk: ‘Wij zijn al heel 
vaak bezig met maatschappelijke 
thema’s als natuur en milieu. Het 

bestuur van de scouting is van me-
ning dat eerlijke handel daar ook 
goed bij past. Daarom hebben we 
besloten om het Fairtrade-traject in 
te zetten met als uiteindelijke resul-
taat dat we in mei 2017 Fairtrade 
Scoutinggroep hopen te zijn’. 
 
Eerlijke handel
Ruim 30 welpen en scouts waren 
aanwezig om mede de aftrap te 
geven. Voor deze ochtend bestond 
het programma uit het bekijken van 
een film over Fairtrade van het kin-
dertelevisieprogramma Klokhuis 
en een inleiding van Truus te Pas 
van de Fairtrade Gemeentegroep 
De Bilt, die de kinderen bewust 
maakt van het belang van eerlijke 
handel en hen stimuleert daar ook 
de aandacht voor te vragen van hun 
ouders als consument. 

Spel
Daarna werd op het terrein van de 
scoutinggroep een Fairtrade-spel 

De kinderen van de scoutinggroep waren enthousiast aan het handelen 
om een mooie en eerlijke prijs voor hun producten te bedingen. Truus te 
Pas kijkt toe. 

Vrijwilligers Voedselbank 
plukken appels

Vorige week dinsdag gingen dertien vrijwilligers van Voedselbank De 
Bilt op pad om in Zeist appels te gaan plukken. Fruitteler Westeneng 
uit Zeist had nog aardig wat appels hangen in zijn boomgaard. Het ging 
om de Idared, een prachtige rode handappel, die hij helaas door de Rus-
sische boycot moeilijk kan verkopen. ‘De supermarkten in Nederland 
willen vooral Jonagold en Elstar’, volgens fruitteler Izaäk Westeneng. 

Een mooie reden om te kijken of hij hiermee de Voedselbanken in de 
buurt blij kon maken. ‘Voedselbank De Bilt wilde graag komen pluk-
ken’, vertelt hij. Voedselbank Utrecht en Zeist gingen hen reeds voor, 
maar er is genoeg. De Idared gebruiken wij als teler om de Jonagold te 
bevruchten. Ze staan om de negen Jonagoldboompjes aangeplant. De 
Idared is laat rijp en heeft dit jaar optimaal geprofiteerd van het mooi 
najaarsweer. De smaak is dan ook erg goed’, vult hij aan.

Omdat Voedselbank De Bilt niet over voldoende koelcapaciteit be-
schikt, slaat Westeneng de geplukte appels bij hem op en de chauffeur 
van de Voedselbank komt elke week een portie ophalen. Het was naast 
een nuttige, ook een gezellige bezigheid om zo lekker buiten met een 
frisse neus en met elkaar appels te plukken. Het tempo zat er goed in. 
Izaäk Westeneng kon de plukkers maar nauwelijks bijhouden met de 
aanvoer van lege kistjes. Uiteindelijk werd er wel zestig kisten appels 
geplukt.               (André Schellart)

Een team van dertien vrijwilligers plukt is ras tempo.
(foto: Hans Lebbe / HLP images)

gespeeld door de welpen en scouts. 
In dit spel moeten de kinderen in 
groepjes van vier zelf met elkaar 
gaan handelen in allerlei producten 
vanuit het Fairtrade-principe van 
eerlijke handel. Om het spannend 
te maken zitten er ook elementen 
in van alleen kijken naar geld ver-
dienen. De kinderen gingen er vol 
voor om uiteindelijk tot een faire 
prijs voor de producten te komen.

Activiteiten
De scoutinggroep Maartensdijk 
gebruikt nu alleen nog maar Fair-
trade koffie, thee en suiker. Dat is 
niet genoeg om de titel Fairtrade-
groep te mogen dragen. Middels 
gerichte activiteiten en publicaties 
moet de groep aantonen dat het 
worden van Fairtrade Scouting-
groep hen ernst is. 

Dag dokter Van Hemert
Huisarts Rien van Hemert stopte per 27 oktober met zijn werkzaamhe-
den in huisartsenpraktijk Maartensdijk waardoor er aan zijn werk als 
huisarts na ruim 34 jaar een einde kwam. Van Hemert blijft nog wel 
actief voor diverse organisaties op het gebied van de Huisartsenoplei-
ding in Nederland.
In een goed bezochte afscheidsreceptie op donderdag 27 oktober na-
men tal van patiënten afscheid van de sympathieke en betrokken huis-
arts, die daarbij te kennen gaf terug te kijken op een boeiende, warme 
en plezierige periode uit zijn arbeidzame leven. 

Rien van Hemert met links praktijkondersteuner Marijke Holleman en 
rechts dochter en collega-huisarts Marieke van Hemert. 

[foto Henk vd Bunt]
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Bilts Hoogkruis 
en de geschiedenis van De Bilt

door Henk van de Bunt

Maandag 31 oktober gaf Gert Landman een lesje Bilts Hoogkruis in het Groenhorst College 
vooruitlopend op een te maken geschiedenisfilm over De Bilt.

Een van de onderwerpen die de 
Filmclub van de school gaat be-
handelen is wat het Bilts Hoogkruis 
over de geschiedenis vertelt. Dus 
kwam voorzitter Gert Landman van 
Stichting Bilts Hoogkruis lesgeven 
en liet alle plaatjes zien die er op 
het Hoogkruis in het Van Boetze-
laerpark staan. Daarna mochten de 
leerlingen een script bedenken voor 
een filmpje dat te zijner tijd. op You 
Tube zal komen. Landman: ‘In elk 
geval wilden ze de scène van de 
ridder erin hebben, die naar Ierland 
ging en daar visioenen had, in een 
stikdonkere grot, waar mensen die 
hij ooit in gevechten had gedood 
aan hem verschenen; hij besloot 
daarop niet meer te doden maar 
mensen te helpen leven en stichtte 
het klooster Oostbroek’. 
 
Graven
Landman vervolgt: ‘Een andere 
scène is van gravende monniken, 
die het landschap van onze ge-
meente hebben gevormd: lange 
smalle stroken weiland met sloten 
ertussenin die het water afvoeren 

naar een wetering en die weer naar 
de Vecht of de Kromme Rijn, zodat 
de moerassen veranderden in be-
woonbaar land. Ook een scène over 
keizerin Mathilde die vond dat de 
kloosterlingen van Oostbroek zo 
goed bezig waren, dat zij alle land 
tussen Oostbroek en de Lage Vuur-
sche aan de Laurensabdij schonk. 
Zo’n jonge keizerin en wat zij deed 

(tot en met regeren over Italië), dat 
sprak de meisjes wel aan’. De leer-
lingen hebben volgens Landman 
enorm goed opgelet en verwerken 
dit nu allemaal in een filmpje dat 
ongetwijfeld heel leuk gaat worden.
 

Gert Landman vertelt over het Bilts 
Hoogkruis. [foto Reyn Schuurman]

Cupcakes bakken 
bij Sojos in Maartensdijk

door Walter Eijndhoven

Vrijdagmiddag 28 oktober konden kinderen van 8 tot 12 jaar hun creativiteit weer kwijt met 
het bakken van Halloween-cupcakes in jongerencentrum Sojos in Maartensdijk. Samen alles 

opeten of de cakes meenemen naar huis, het maakt allemaal niets uit. Plezier staat voorop.

Buiten dat het erg gezellig is onder 
de acht kids, leren zij ook nog wat, 
namelijk lekkere cakes bakken, on-
der leiding van Nelleke Reitsma 
en Brigitte van der Heijden, beide 
vrijwilligsters bij Mens De Bilt. 
Reitsma: ‘Wij doen dit nu voor 
het tweede jaar. Vorig jaar was ons 
goed bevallen en de kinderen vin-
den het ook leuk, zodat de keuze 
niet zo moeilijk was voor ons. Ge-
woon doorgaan dus. Vandaag zijn 
wij met de kids cakes aan het bak-
ken. Wij leren hen hoe zij dat het 
best kunnen aanpakken en daarna 
mogen zij het thuis opeten, of zij 
eten hier alles op’. 

Vrijdagen
Gedurende vier vrijdagen worden 
de kids opgevangen door de twee 
dames. Reitsma: ‘Ja, daar zeg je 
zoiets. Wij zijn inderdaad maar met 
ons tweeën. Eigenlijk zou hulp best 
fijn zijn. Assistentie van de ouders 
van de kinderen zouden wij erg 
op prijs stellen, niet alleen bij het 
opruimen, maar ook bij de overige 
taken. Wij organiseren dit slechts 
vier keer, op vrijdagmiddag, tussen 
15.30 uur en 17.00 uur. Dus ouders, 
wie helpt ons?’ 

Aanmelden
Wanneer kinderen zich willen aan-

melden, moeten zij er wel snel bij 
zijn. Acht kinderen kunnen per keer 
meedoen. Menno Kant, één van de 
kids uit Maartensdijk weet daar al-
les van. Hij had zich de vorige keer 
te laat aangemeld en kon dus niet 
meedoen met bakken. Reitsma: ‘Ja, 
dat was erg jammer, want hij heeft 
het volgens mij wel in zich om 
goed te leren koken. En hij vindt 
het leuk om te doen’. De kinderen 
hoeven zelf niets mee te nemen. 
De ingrediënten, zoals marsepein 
wordt geschonken door Bakker Bos 
en Jumbo Jelle Fahrenhorst schenkt 
onder andere de dropveters, eieren 
en M&M’s. 

Bakpret Maartensdijk als vanouds weer gezellig. 

Topkids en Mens 
samen voor jong en oud

Aandacht geven en aandacht krijgen: daar worden alle mensen 
gelukkiger van. Daarom slaan Topkids en Mens, Servicecentrum 
Maartensdijk de handen ineen om een bijzondere high tea op 9 no-
vember a.s. te organiseren voor de ouderen in Maartensdijk, geheel 
verzorgd door kinderen.

Op deze manier hopen de twee organisaties op een ludieke manier bij 
te dragen aan de maatschappelijke betrokkenheid van de kinderen in 
Maartensdijk en eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. 

Op woensdagmiddag 9 november krijgen kinderen tussen de 4 en 12 
jaar oud eerst een high tea-workshop op de BSO in de Martin Luther 
Kingschool. Tijdens de workshop leren de kinderen wat hier allemaal 
bij komt kijken: Er worden taartjes gebakken, hartige hapjes gemaakt 
en ervoor gezorgd dat het er allemaal spetterend uitziet. Na deze work-
shop brengen de kinderen hun culinaire versnaperingen naar Mens, 
Servicecentrum Maartensdijk en trakteren de ouderen daar op heerlijke 
hapjes en gezelligheid.

Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen zich aanmelden via info@topkids.
nl. Ouderen in Maartensdijk kunnen zich via Mens,  servicecentrum-
maartensdijk@mensdebilt.nl  of telefonisch 0346 214161 aanmelden 
om heerlijk te genieten van deze verwennerijen. Deelname is gratis 
voor zowel de kinderen als de ouderen. Er zijn 30 plekken in de work-
shop voor kinderen dus snel aanmelden is aan te raden. Alles wordt 
klaar gemaakt op de BSO van Topkids (in de Martin Luther King-
school) en de High Tea wordt geserveerd in de Ontmoetingsruimte van 
het Servicecentrum Maartensdijk, Maertensplein 96. De workshop start 
om 13.00 uur, om 15.00 wordt de high tea geserveerd en rond 16.00 uur 
is het afgelopen.

Sinterklaasfeest in De Bilt 
Sint en zijn Pieten brengen ook in 2016 een bezoek aan Servicecentrum 
De Bilt. Sint nodigt kinderen van 3 t/m 8 jaar uit de gehele gemeente 
De Bilt uit er op zaterdag 26 november van 10.30 tot 12.00 uur bij 
restaurant Bij de Tijd om er samen een gezellig feest van te maken. 
Het thema is dit jaar: De fabriek van Sint. Aanmelden kan van dinsdag 
1 t/m vrijdag 18 november. Sint wil graag weten hoeveel cadeautjes 
hij moet meenemen. Het liefst per e-mail sinterklaasfeestmensdebilt@
gmail.com. De bevestigingsmail is tegelijk het toegangsbewijs. Bellen 
naar Mens De Bilt kan op werkdagen op 030-7440595. 

Halloween bij WVT
Zaterdag 5 november is het Halloween bij de kidsdisco. Ook dit jaar is 
het weer spannend wat er in het spookhuis verstopt zit. De deuren, mét 
spinnenwebben, gaan open van 19.00-21.30 uur. Ga eng verkleed en 
win een leuke prijs. Leeftijd 8-12 jaar, entree € 2,- . Meer informatie: 
030 2284973 / www.vvsowvt.nl

Feestweek bij ‘t Mereltje
In de week van 2 november is het feest op ‘t Mereltje. De kinderopvang 
met vestigingen in Bilthoven, De Bilt en Zeist bestaat die dag 20 jaar 
en dat wordt gevierd. Niet alleen op de dag zelf, de hele week. Een 
feestweek vol leuke activiteiten voor kinderen, ouders en personeel met 
als hoogtepunt de onthulling van de Mereltje-tijdlijn op elke vestiging.

Vier generaties ‘Mereltje’: Jacqueline Teunissen met moeder, dochter 
en kleindochter Livia. [foto Reyn Schuurman]
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Over de geschiedenis 
van het Biltsche Meertje

door Henk van de Bunt

Zaterdag 15 oktober verzorgden vrijwilligers het inmiddels jaarlijks onderhoud rondom het 
‘oude’ Biltsche Meertje op de Gregoriuslaan te Bilthoven. Met medewerking van de gemeente 

De Bilt was bereikt dat het terrein al wat gemakkelijker toegankelijk was. 
Het struikgewas, veelal bestaande uit bramenstruiken en andere ruige beplanting, 

zorgt ervoor dat het terrein weinig wandel- en speelruimte biedt. 
Vandaar dat er jaarlijks tenminste eenmaal goed gesnoeid moet worden.

Het ‘oude’ Biltsche Meertje wordt 
door hondenbezitters en (school-)
kinderen druk bezocht. Ondanks 
dat recent vuilnisbakken juist uit 
kostenoverweging door de gemeen-
te zijn verwijderd hopen de organi-
satoren toch voor hondenpoep een 
prullenbak aan het begin van het 
park te krijgen. Kinderen van de 
Theresiaschool helpen maandelijks 
mee, om (snoep-)papier en ander 
vuil af te voeren.

1926
Het meertje is ontstaan uit een 
zanderij. Er was ter plekke zand 
gewonnen dat nodig was voor de 
aan te leggen spoorbaan Utrecht – 
Zwolle. Daar er een hoogteverschil 
van maar liefst vijf meter was in het 
landschap tussen de stations Biltho-
ven en Den Dolder en men diende 
te zorgen voor een gelijk-oplopen-
de spoorbaan was verhoging van 

het tracé noodzakelijk. In 1926 lijkt 
het Biltsche Meertje wel een zwem-
bad, al is de waterstand wat laag. 
Voor de de niet verwende jeugd in 
die dagen zal het pootjebaden een 
leuke bezigheid geweest zijn.

Hulpspoor
Tussen 1861 en 1863 was er vol-
gens de bronnen een hulpspoor 
naar de zanderij, dragend de naam 
Biltsche Meertje KM 9-10. Op 20 
augustus 1863 werd het enkel-
sporige traject Utrecht-Hattem in 
gebruik genomen. In 1912 werd 
de zanderij Het Biltsche Meertje 
verkocht aan een particuliere eige-
naar. De ontstane plas had inmid-
dels een recreatieve bestemming 
gekregen. Op warme zomerdagen 
werd de plas niet alleen door de 
Bilthovense jeugd, maar ook door 
Utrechters gewaardeerd. Handicap 

was echter dat het waterpeil erg 
schommelde. Bovendien zorgden 
voor- en najaarsstormen ervoor 

dat er veel zand uit de omringende 
omgeving in de plas woei met als 
gevolg verzanding. Maar deson-
danks werd Het Biltsche Meertje 
in 1911 als lokkertje genoemd in 
de prospectus betreffende het te 
ontwikkelen villapark Drakesteyn 
(1911).

IJsclub
De bebouwing van Bilthoven 
Noord vorderde nadien gestaag. 
In 1926 kwam de R.K- kerk Onze 
Lieve Vrouwe van Altijddurende 
Bijstand gereed, alsmede de pasto-
rie en de St. Theresia van Lisieux-
school. In die tijd had het meertje in 
de wintermaanden ook een bestem-
ming gekregen. Op 30 september 
1924 was de IJsclub Het Biltsche 

Meertje opgericht. Op de kaart is 
aan de rechterkant het clubhuis te 
zien en in het water staan de mas-
ten die voor de verlichting van de 
ijsbaan moesten dienen.

Pony
In mei 1963 wendt de heer 
J.W.Weimar van de Palestrinalaan 
in Bilthoven zich tot het bestuur 
van de ijsclub. Hij is van plan een 
ponycentrum op te richten en is 
op zoek naar een geschikte loca-
tie voor een trainingscentrum voor 
zijn binnenkort aan te schaffen IJs-
landse pony’s. Het terrein van de 
ijsclub lijkt hem zeer geschikt voor 
dit doel. De pony’s zouden er vrij 
kunnen rond lopen en voor de trai-
ningsritten loopt er een goed be-
rijdbaar pad rond het meertje. Voor 
dit soort pony’s is geen stal nodig. 
Alleen een beschutte schuilplaats 
en die is op het terrein wel te vin-

den. De ijsclub heeft wel oren naar 
dit plan. In januari1964 wordt een 
overeenkomst met de heer Weimar 
gesloten voor het in bruikleen krij-
gen van het terrein voor de periode 
van vijf jaar. Hij verplicht zich het 
gehele terrein te onderhouden, on-
gewenste bezoekers te weren, bij 
vorst periodes de pony’s op stal te 
houden, de ijsbaan schoon te hou-
den en te zorgen voor bediening 
van het buffet in het clubhuis.

Nieuwe school
Helaas is er al vele jaren geen meer-
tje meer te vinden tussen de spoor-
lijn en de r.-k. kerk. Het grondwa-
terpeil daalde in de loop der jaren 
steeds meer. In 1966 verkocht de 
ijsclub het terrein aan de gemeente 

De Bilt. Voor de bouw van de Kleu-
terhof St. Janneke werd één van de 
laatste stuifduinen in de omgeving 
van het meertje afgegraven en met 
dat zand werd het meertje groten-
deels gedempt. En toen er ook nog 
veel zand overbleef na de totstand-
koming van de wijk Centrum-2, 
werd ook dat zand in het ooit mooie 
meertje gedumpt. De kleuterschool 
is inmiddels afgebroken en ook de 
in de jaren twintig gebouwde The-
resiaschool. Er werd voor de huidi-
ge basisschool een nieuw gebouw 
gerealiseerd, gelegen op het terrein 
waar zich vroeger dit meertje be-
vond. 

Geraadpleegde artikelen zijn van 
Hans de Groot en van Historische 
Kring D’Oude School. Foto’s uit 
de digitale verzameling van Rienk 
Miedema [HvdB]Op de pony’s  rond de ijsbaan.

In het niet te diepe meertje was het leuk varen.

Op deze prentbriefkaart uit 1926 was het Biltsche Meertje (omgeving 
Gregoriuslaan Bilthoven) nog een echt meertje.

Waar vroeger het Biltse Meertje lag werken nu omwonende samen aan 
het onderhoud van dit stukje Bilthoven. 
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Zwemfestijn basisschool
Op woensdag 12 en 26 oktober vond weer het zwemfestijn plaats voor 
leerlingen uit groep 7 van bijna alle basisscholen uit onze gemeente. 
Over beide dagen genomen kwamen een kleine 400 kinderen in actie.

Onder leiding van de schoolsportcoaches van scholenstichting Delta de 
Bilt die daarbij geassisteerd werden door ouders en leerkrachten zwom-
men de leerlingen eerst 3 baantjes school-, rug- en vrije slag. Daarna 
zwom elke school een estafette bestaande uit een baantje school- en 
vrije slag. Van deze 2 onderdelen werd de gemiddelde tijd uitgerekend 
waarna op 12 oktober de Theresiaschool de winnaar was en op 26 ok-
tober de Julianaschool. 

De ochtend werd afgesloten met een hindernisbaan door het gehele 
zwembad, waarbij de kinderen volop konden springen, zwemmen, dui-
ken, glijden en onder water zwemmen. Ze deden dit dan ook vol en-
thousiasme.  (Paul van den Brink)

Dikke pret, enthousiasme en inzet tijdens het zwemfestijn.

Natuurijsbaan met ijsgarantie
Start verkoop abonnementen op 19 november 

Het Biltsche Meertje is historische thuisbasis van de schaatsvereniging IJBM. Een unieke 
schaatsgelegenheid in onze gemeente, tenminste als de vorst dat toelaat. Dan binden jong en 

oud de ijzers onder om op de gezellig verlichte ijsbaan aan de rand van landgoed 
Houdringe te genieten en te ontmoeten. 

Op zaterdag 19 november start 
IJBM met de verkoop van abon-
nementen voor de unieke natuur-
ijsbaan. Met een abonnement ben 
je niet alleen goedkoper uit als de 
baan open gaat maar steun je ook 
de ijsvereniging. En niet onbelang-
rijk: je hebt straks voorrang bij de 
kassa. IJBM wil natuurijsleden ook 
bedienen als koning winter het laat 
afweten. Daarom bieden ze aan ie-
dereen, die een abonnement op de 
natuurijsbaan aanschaft, de moge-
lijkheid om op de kunstijsbaan te 
schaatsen. Het afgelopen jaar or-
ganiseerden ze voor het eerst een 
middag schaatsplezier onder bege-
leiding van enthousiaste trainers. 
Dat is goed bevallen. Indien het 
niet wintert kan het abonnement 
via IJBM worden gebruikt als toe-
gangsbewijs op de Vechtse banen in 
Utrecht. 

Mogelijkheid
Zaterdag 19 november is de eerste 
en eenvoudigste mogelijkheid om 
aan een abonnement te komen. De 
verkoop is van 14.00 tot 16.00 uur 
in het clubhuis van IJBM, Visser-
steeg 1. 
De kosten zijn 15 euro voor bo-

ven de 16 en 7,50 euro voor onder 
de 16 jaar. Als je niet kunt komen 
op de 19-de dan kun je de abon-
nementen ook bestellen. Dat is wel 
wat ingewikkelder en de ijsclub 
rekent ook administratiekosten. 
Neem dan contact op met secreta-
ris@ijbm.nl 

Schaatsen op het Biltsche Meertje.

Irene MB1 houdt 100% score 
Volleybal is een sport van percentages. Een slim balletje levert één punt op, maar ook de 

hardste smash levert maar één punt op. Dat ene mooie punt valt ook gewoon weer weg tegen 
dat knullige balletje dat iemand in het net slaat. 

Dat Irene MB1 harde klappen uit 
kan delen, laten vooral Iris Vos en 
Marit Pasterkamp iedere wedstrijd 
zien. Maar het grote verschil met 
de tegenstanders zit hem in het 
lage foutpercentage door het ge-
hele team. Ook tegen Albatros uit 
Amsterdam was het de foutenlast 
die het verschil maakte. Waar de 
hoofdstedelingen harde klappen 

afwisselden met foute smashes 
maakte Irene bijna geen fouten 
waardoor het verschil op het score-
bord snel opliep. Tel daarbij op dat 
Irene tegenover de harde klappen 
van Albatros spectaculaire verdedi-
gingsacties plaatste en de 4-0 winst 
is verklaard. In set 1 en 2 nam Irene 
vanaf het begin een voorsprong die 
niet meer in gevaar kwam. De 3e 

set begon Irene overmoedig waar-
door er veel aanvalsfouten werden 
gemaakt. Gratis punten voor Al-
batros waardoor Irene in het begin 
van deze set op achterstand kwam. 
Bij 10-10 werd er een time out ge-
nomen waarna de Bilthovense mei-
den de zaak weer op orde hadden 
en deze set met 25-17 naar zich toe 
trokken. In de 4e set wilde Irene 
niets meer aan het toeval overlaten 
en werden de Amsterdamsen met 
25-6 overklast. Irene staat nu aan 
de leiding met 30 punten uit 6 wed-
strijden, 24 sets voor en 0 tegen en 
een indrukwekkend puntenpercen-
tage van 229%, oftewel Irene maakt 
gemiddeld per set 2,29 meer punten 
dan haar tegenstanders. Zaterdag 5 
november speelt Irene uit tegen de 
nummer 2 Prima Donna Kaas uit 
Huizen; bij een overwinning neemt 
Irene een flink voorschot op de ti-
tel. (Michel Everaert)
 
De Irene meiden maken vooral
weinig fouten. 
(foto Dieuwke van den Berg)

Schaakkampioenen

Na 7 weken strijden op de 64 velden van het schaakbord werden v.l.n.r. 
Djien, Otto en Thijn (jeugd-)kampioen. Iedere vrijdag van 18.30 tot 19.00 
uur is er schaaktraining en vanaf 19.00 uur zijn er jeugdschaakpartijen 
bij Schaakvereniging D.B.C. - De Bilt/Bilthoven in het H.F. Witte Cen-
trum in De Bilt. (foto Ron Smit)

Spelregelquiz SV Irene Volleybal Woensdag 26 oktober vond in het 
Bilthovense clubhuis van SV Irene 
Volleybal een spelregelquiz plaats. 
Deze quiz is een initiatief van de 
Nederlandse Volleybalbond en staat 
in het teken van het kennen van de 
spelregels en respect voor scheids-
rechters. De avond was goed be-
zocht door jeugdleden van de vol-
leybalclub, die allemaal enthousiast 
meededen aan het spelen van de 
quiz op tablet, laptop of telefoon. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje deed de volleybaljeugd 
kennis op van de spelregels van vol-
leybal. 

Bewust
Veel kennis was er uiteraard al, maar 
door aanwezigheid en uitleg van 
scheidsrechters Ben Hoffman en 
Bas van Heijst werd dieper ingegaan 
op bepaalde vragen en situaties. Zij 
maakten de jeugd er bewust van 
dat erg belangrijk is dat er scheids-
rechters zijn en dat respect naar alle 
scheidsrechters van groot belang is. 
Ook twee spelers van Heren 1; Je-
roen Rikken en Matthijs Agterberg, 
waren aanwezig om spelsituaties na 
te spelen om beter inzicht te krijgen 
in bepaalde spelscenario’s. Door 
aanwezigheid van de jeugd, vrijwil-
ligers en een goede sfeer was het een 
gezellige en leerzame avond.

(Nadia van Kempen)

Middels een quiz doen de 
jeugdleden van Irene kennis van de 
spelregels op.
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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)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Open haard HOUT aange-
boden €65,00 per kub. Tel. 
0302203075.

PIANO zwart hoogglans, 
goed onderhouden, 3 pedalen, 
88 toetsen. prijs n.ot.k. tel. 
0346-212996

LADDER 3x10 sporten 
nieuw €130,00. Open aan-
hangwagen €250,00. Tel. 
035-5771232

Opklapbed nieuw €50,00. 
Linkprint stempeldoos 
€25,00. Tel. 035-5771232

Tafelslijpmachine 220V 
€25,00. Schoenmakersleest 
€20,00. Tel. 035-5771232

Everglades vrieskistje. Hoog 
50 cm z.g.a.n.. €49,75. 
Tel:06-25047855

Te koop: Blauwe zitzak, 
€20,00. Tel: 06-86042723

Buggy, merk Kees, z.g.a.n.  
€25,00. 3-delige ladder, merk 
Altrex, nieuw, slechts €35,00. 
Tel. 030-2658090

Voor €25,00 af te halen een 
tweezitsbank crèmekleurig 
skai. Tel. 0346-213591

Witte duo draadloos tele-
foon Giagaset A416 i.z.g.st. 
€20,00. Tel. 06-29506849

Grenen kinderkledingkast 
met 6 laden 150 x 110 x 45 
cm. €35,00. Tel. 06-53181066

2 printer/kopieerapparaten 
€15,00 per stuk 1 massief 
eiken salontafel €35,00. Tel. 
06-53181066

Powerarm voor een TV of 
iets anders. Zit nog nieuw in 
de doos €25,00. tel. 0346-
243758

Sprookjesboek van Grimm is 
een boek van dee tijd €4,50. 
Tel. 0346-243758

Sprookjesboek van andersen 
zijn mooiste sprookjes van 
eeze tijd. €4,50. Tel. 0346-
243758

Prachtige meisjesjurk 
Pompom is nieuw. maat 164 
€15,00. Blauwe werkoveral 
mt. 46 z.g.a.n. €10,00. Tel. 
0346-214668

Wit babyledikantje €20,00. 
Tel. 0346-214668

Grijze zitzak €15,00. Ruim 50 
singles jaren '60/'70 €15,00. 
Tel. 06-11055104

Playmobil Ponyranch (nieuw 
€60,00) nu €25,00 in doos. 
Tel. 030-2281085

Witte box Robin van Prenatal. 
98x78 cm. Met boxmatras en 
hoeslaken. Kleine gebruikers-
sporen €35. Tel. 06-50602672

Te koop gevraagd
Rododendrons gevraagd. 
Prijsidee €50,00/€100,00 
150-200 cm hoog Tel. 
06-53171927. Mail info@
birgit-lange.com

Activiteiten
Zaterdag 5 november 
KAARTVERKOOP Unicef 
tijdens de jongeren Vierstee 
Open Dag van 12.00 - 16.00 
uur

G A R A G E V E R K O O P 
Westbroek. Kerkdijk 154,  
Zaterdag 5/11 van 11-16 uur.

Personeel gevraagd
Slagerij van Loo is op zoek 
naar een enthousiaste mede-
werker voor de zaterdag. 
Ervaring niet vereist, een posi-
tieve instelling wordt gewaar-
deerd. Bel 030-2203813 of 
kom even langs in de winkel 
op de Hessenweg.

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJKE behan-
ger heeft nog tijd over voor al 
uw behang- en sauswerk 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.

ERVAREN docent geeft bijles 
en huiswerkbegeleiding aan 
huis 0634892915

Diversen
VERMIST Schuwe cyperse 
poes veel lichtbruine vlekjes, 
bef en voetjes wit, bruine vlek 
midden op de kop, gechipt. 
Tel. 06-13385121

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en 
za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering 
alle merken nieuwe en gebruikte fietsen.

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 
in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 
tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-
795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

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

Voor boekrestauratie gaat u naar Boekbinderij Kok. 
Restauratie van o.a.: (Staten)bijbels, poëziealbums, oude atlas-
sen, kookboeken enz. www.boekbinderijkok.nl Dorpsweg 46 
Maartensdijk tel. 0346-212672 

Gezonder de winter in: Eet en lijn dan nú met De Eet Lijn!
Het ís mogelijk: lekker eten en genieten en tóch: gezond(er) 
worden en afvallen, méér energie. Ook bij gluten- en lactose-
intolerantie. Heel anders dan een dieet, Zet jo-jo buiten de 
deur! Kijk snel op www.deeetlijn.nl (gratis recepten) of bel 
uw coach Enny Doornenbal, 0346 212687; enny.doornen-
bal@deeetlijn.nl

SPAANSE SLOFFEN. 
Ze zijn er weer! Bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

PAARD SCHEREN 
Draadloos met rust, beleid 
en aandacht € 50,00. Tel. 
06-37409172

Woningontruiming & 
INBOEDELAFWIKKELING 
via veilinghuis, www.zwart-
blok.nl 035-6224216 

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

WOONRUIMTE gezocht 
in Maartensdijk of omge-
ving. Tijdelijke huur. Gezin 
met 2 jonge kinderen. Tel 
06-13902030

N I E U W E 
WINTERCOLLECTIE 
Tassen, poncho's en sjaals. 
Bij Kok Stomerij &
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk.
Tel. 0346-214112

TE HUUR 270m2 verwarmde 
opslagruimte in Westbroek. 
Tel: 06-15031638 
Te huur 233m2 verwarm-
de OPSLAGRUIMTE in 
Westbroek. Tel: 06-15031638

PAARDENMEST gra-
tis af te halen. Stal Arends 
Maartensdijk Bel voor meer 
info 06-54753516

JUWELIER POOT
Gediplomeerd
uurwerkmaker

Reparatie
antieke klokken

Vrijblijvend
prijsopgave

Tel. 0346 21 21 20
Depot Groenekan - v.d. Top

Kerstbomenactie Zonnacare
Het is nog lang geen kerst maar de Lions Club Bilthoven 2000 is alweer een 
paar weken druk bezig met hun jaarlijkse kerstbomenactie. De kerstboom-
pjes zijn inclusief pot, 90 cm hoog. De boom is versierd met witte handge-
maakte kaarsvet sterren, linten en lichtjes. 

Dit jaar gaat de opbrengst van de bomen naar twee goede doelen: Kinderhos-
pice Zonnacare in Den Dolder en de Stichting Jarige Job. Kinderhospice Zon-
nacare biedt zorg-intensieve kinderen een ontspannen en fijn verblijf. Bij zorg-
intensieve kinderen valt te denken aan kinderen met een ernstige meervoudige 
beperking, kinderen in de palliatieve/terminale fase van hun leven en kinderen 
met een stofwisselingsziekte.
Het motto van De Stichting Jarige Job is ‘Ieder kind verdient een verjaardag!’ In 
Nederland kunnen 60.000 kinderen hun verjaardag niet vieren omdat ze onder 
de armoedegrens leven. Deze kinderen zitten ook niet op sport of muziekles en 
kunnen vaak niet (mee) op schoolreisjes. De Stichting trakteert deze kinderen op 
een leuke verjaardag door middel van een verjaardag-box. Deze bevat ballon-
nen, slingers en een traktatie voor in de klas en voor thuis een cake. De versprei-
ding van de boxen loopt via de Voedselbank in de gemeente.
Op 1 november is de Lions Club gestart met de verkoop van de kerstboompjes. 
Voor een bestelling kan men bellen met 06-19496318 of mailen met lionskerst-
bomen@gmail.com          (Mirande Waterlaat)

Vijfhonderd jaar hervorming
Op donderdag 3 november om 20.00 uur wordt een lezing gegeven over Maar-
ten Luther, de grondlegger van de Hervorming door professor Klaas Zwane-
pol in de Centrumkerk aan de Julianalaan 42 in Bilthoven.
Maarten Luther sloeg op 31 oktober 1517 aan de Slotkerk in Wittenberg 95 
stellingen aan de deur, gericht tegen de aflaathandel. Wat bedoeld was als 
een academische discussie, leidde uiteindelijk tot het ontstaan van de Protes-
tantse kerken. Dit jubileum wordt in 2017 op grootse wijze herdacht. Maar al 
in 2016 beginnen de kerken de aanloop. De lezing van professor Zwanepol 
speelt daarop in. Zwanepol is hoogleraar Lutherana aan de Universiteit van 
Utrecht. Het is een begaafd en meeslepend spreker, die een boeiend verhaal 
kan vertellen. Er is gelegenheid tot vragen stellen. De toegang is vrij; wel 
wordt een vergoeding gevraagd voor de aangeboden consumpties. De Com-
missie Inspiratie van de PGB nodigt iedereen graag uit voor deze bijeenkomst. 
Inlichtingen: Hans Bouma, 030 2204496.

Letters maken

De Vrouwen van Nu, afd. Groenekan nodigt alle 
vrouwen uit Groenekan en omliggende gemeenten 
uit voor hun aankomende ledenavond op woens-
dag 9 november. Onder leiding van Margo Boog-
aard, van de winkel Bonbon Margo uit De Bilt, 
wordt een workshop: ‘overheerlijke chocolade let-
ter’ maken gegeven. Na de pauze komt Julius van 
Hoffen van alles vertellen over: ‘Van St. Nicolaas 
tot Sinterklaas’. Een onderwerp wat Julius na aan 
het hart ligt en waar hij ons heel veel over kan 
vertellen. Deze avond starten we om 19.00 uur in 
het Dorpshuis ‘De Groene Daan’ in Groenekan. 
Aanmelden vóór zaterdag 5 november bij Hennie 
Knake. Tel: 0346-212069. º

Soefi-bijeenkomst

Op woensdag 9 november om 20.00 uur is er in 
De Woudkapel (Beethovenlaan 21, Bilthoven) een 
Soefi-bijeenkomst over ‘Harmonie: Sikander en 
Shakti van der Vliet’. Het Soefisme is een religi-
euze levensbenadering, gebaseerd op geestelijke 
vrijheid, respect voor alle religies en het bewust 
ervaren van het dagelijks leven als bron van spiri-
tuele groei. (www.soefi.nl)

Juke Hudig over Jonah 

Juke Hudig tekent in pastel en exposeert de illus-
traties voor het boek over Jonah, dat zij kortge-
leden samen met Daniel van Egmond maakte, in 
De Woudkapel. Op 10 november geeft Juke een 
lezing van 20.00 tot 22.00 uur in De Woudkapel 
over haar manier van werken en in het bijzonder 
over haar ‘ontmoeting’ met de figuur Jonah die 
model staat voor persoonlijke groei. Voor meer 
informatie: www.jukehudig.nl
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SVM van slag
Zaterdag liet SVM in de thuiswedstrijd tegen het Utrechtse Desto weer een heel ander gezicht 
zien dan in de sterk gespeelde bekerwedstrijd uit tegen het Utrechtse Hercules vorige week. De 

Maartensdijkers waren zich zelf niet. 

In een leuke eerste helft waren de 
2 ploegen overigens aan elkaar ge-
waagd. Desto voetbalde goed geor-
ganiseerd en kreeg al direct enkele 
kansen; SVM wachtte af en loerde 
op de counter. Met Marcel Melis-
sen nu meer op een centrale rol op 
het middenveld deelden de gast-
heren na een kleine 10 minuten de 
eerste plaagstootjes uit. Een min-
der verdedigingsmoment bij SVM 
werd direct afgestraft (0-1). 

SVM toonde veerkracht en kwam 
verdiend na een klein half uur ge-
lijk door een treffer van Djoey En-
gel. De tegenstander kwam onder 
zware druk te staan, maar SVM 
had het vizier niet op scherp of de 
Desto-goalie redde steeds. In de 
2e helft was Desto gevaarlijk. Met 
het nodige geluk kwam SVM niet 
op achterstand. Volkomen onver-
wachts scoorde Mike de Kok met 
een prachtige actie zelfs de 2-1 

voorsprong. SVM controleerde de 
wedstrijd, maar gaf de voorsprong 
wel weer erg gemakkelijk weg (2-
2). SVM ging ongeorganiseerd spe-
len en hield achterin open huis met 
als gevolg een 2-3 voorsprong voor 
de bezoekers. Alexander Mclean 
zag zijn kopbal net naast gaan. 

SVM kon geen vuist meer maken 
en moest het de laatste 10 minuten 
ook nog eens met evenveel (10) 
spelers doen. Desto profiteerde van 
de chaos bij de Maartensdijkers en 
scoorde nog twee keer. A.s. zater-
dag volgt een uitontmoeting tegen 
het Utrechtse DVSU. 

Salvodames 
weer op verlies

Wederom konden de Salvo-dames geen potten breken met een team 
dat op halve kracht speelt door alle blessures. Dit maal was tegen-
stander Gemini met 1-3 te sterk voor Salvo. 

Ook tegen Gemini werd met veel invallers gespeeld. Nadya Speek 
en Rinske van Ommen uit het 3e team en Madelon Franken uit het 
2e team completeerden de ploeg. De eerste twee sets ontliepen de 
teams elkaar niet zo veel. Gemini had wel meer slagkracht maar Salvo 
veel onverzettelijkheid wat ook veel punten opleverde. Gemini wist 
in beide sets net door te drukken en hierdoor beide sets te winnen met 
22-25 en 23-25. In de 3e set waren de dames niet bij de les. Tot 9-9 
ging het gelijk op. Na een time 
out van de tegenstander kon Sal-
vo geen goede tegenstand meer 
bieden. De set ging verloren met 
16-25. In de 4e set rechtte Salvo 
nog een keer de rug. Er werd 
een vijfpuntenachterstand weg-
gewerkt en met een paar rake 
smashes van Nicole Visscher 
werd de laatste set gewonnen 
met 25-23. Vrijdag 4 november 
spelen de dames in Loosdrecht 
om 21.45 in sportzaal Eikenrode 
tegen Lovoc.  

De heren van Salvo hebben een 
prima prestatie geleverd door het 
bezoekende AMVJ uit Amstel-
veen met een 3-1 nederlaag naar 
huis te sturen. 

Irene Heren verliezen
Vooraf was duidelijk dat de wedstrijd tegen Aspasia uit Kouderkerk a.d. Rijn een belangrijke was: 
Aspasia is hekkensluiter en Irene staat een plaats daarboven. Na een korte warming-up begon Irene 
sterk aan de wedstrijd. De mannen van Irene waren gefocust. De servicedruk lag hoog en aan het net 

waren de Irene mannen scherp. Irene liep snel uit en Aspasia kon het niet bijbenen (25-12)

De tweede set was spannender. De 
aanval van Aspasia kwam lang-
zaam op gang. Dit zorgde voor pro-
blemen bij Irene. Aan het einde van 
de set spande het erom. Met een 
goede service- en blokserie trok 
Irene dit recht en won alsnog de set. 
25-23. In de derde set liep Irene een 
achterstand van 2-11 knap in. Het 
gelukte echter niet om de set te win-
nen. Het mankeerde aan de passing 
en het spel van Irene werd romme-
liger. Aspasia benutte dit ten volle 
en won de set. 21-25

Onzeker begon Irene aan de 4e set. 
Een opsteker voor Irene was een 
serviceserie van Matthijs Agter-
berg, die de setstand redelijk recht 
trok. Het was niet genoeg en Aspa-
sia won. 14-25. De laatste set ha-
perde het spel van Irene nog steeds 
en men verloor deze set nipt. (13-
15). Er zit een opgaande lijn in het 

spel van de Irene mannen. Met 
vertrouwen ziet men de komende 
wedstrijden tegemoet. Op zater-

dag 5 november om 15.00 u speelt 
Irene H1 in Noordwijk.   

(Jeroen Rikken)

FC De Bilt zet stijgende lijn voort
Na drie overwinningen stond zaterdag voor FC De Bilt een uitwedstrijd tegen het Amersfoortse 

CJVV op het programma. CJVV was als promovendus heel goed aan het seizoen begonnen, 
maar zakte de laatste weken toch iets af en bij FC De Bilt was het precies omgekeerd. 

CJVV begon heel voortvarend en 
zocht de aanval. De mannen uit 
Amersfoort combineerden uitste-
kend en het leek erop dat FC De 
Bilt een zware middag zou krijgen. 
Toch bleek dat mee te vallen, omdat 
de Biltse verdediging de zaak goed 
onder controle had. CJVV had wel-
iswaar veel balbezit, maar keeper 
Ricardo Pouw kreeg het niet echt 
moeilijk. Ook De Bilt kwam er en-
kele keren goed uit en dan was het 
eigenlijk veel gevaarlijker. Zo ook 
in de 13e minuut toen Tom Karst 
goed werd weggestuurd en in twee-
de instantie zijn kans goed benutte: 
0-1.Daarna was het weer CJVV dat 
doorging met veel balbezit, maar te 
weinig echte kansen creëerde.

Na een half uur pakte FC De Bilt 
wat meer het initiatief en dat resul-
teerde in een beslissende fase van 
de wedstrijd. In de 36e minuut ging 
verdediger Steven van den Berg 
mee naar voren en hij schoot heel 
beheerst de 0-2 in het doel. Enkele 
minuten later pakte Ricardo Pouw 
een hoge voorzet uit de lucht en 
schoot de bal perfect de diepte in. 
Dit keer was het de razendsnelle 
Mike Versloot die er met de bal 
vandoor ging en onberispelijk bin-
nenschoot. Kort daarna raakte de 
hardwerkende Kevin de Haas ge-
blesseerd door een onbesuisde ac-
tie van één van de gastheren. Vlak 
voor rust werd de wedstrijd defini-
tief beslist. Uit een mooie voorzet 

van Sam Eerdmans scoorde Joey 
de Ruyter de 0-4.

Na rust had de score nog veel hoger 
kunnen uitvallen; CJVV had ook 
nog aardig terug kunnen komen 
en werd bij vlagen gevaarlijk voor 
het Biltse doel, maar het gelukte 
hen deze zaterdag niet. Eén van de 
invallers - de voor Mike Versloot 
ingebrachte - Sander van den Berg 
was al enkele keren dicht bij een 
doelpunt en in de 86 minuut be-
kroonde hij zijn ijver met een mooi 
doelpunt, na aangeven van Joey.
 
Volgende week komt De Meern op 
bezoek in De Bilt. De wedstrijd be-
gint om 14.00 uur.

Chocolademelkloop 
komt eraan

Op zondag 27 november wordt voor de 13e keer de Chocolademel-
kloop in de gemeente De Bilt georganiseerd. De Chocolademelk-
loop is één van de grootste sportevenementen in de Gemeente De 
Bilt. Het doel van de loop is om kinderen en volwassenen te laten 
genieten van hardlopen. 

De hardlopers en het publiek worden begeleid door een grote ‘Pieten-
brigade’, die ook dit jaar heeft beloofd weer van de partij te zijn. Het 
Utrechts Landschap heeft opnieuw Paviljoen Beerschoten aan de Holle 
Bilt 6 te De Bilt als startlocatie ter beschikking gesteld. Er zijn 4 afstan-
den: 1, 2, 5 en 10 kilometer, door het bos.

Inschrijving
De inschrijving is al geopend. Wie wil deelnemen dient zich snel aan 
te melden, want zodra de grens van 1250 deelnemers bereikt is, sluit de 
inschrijving. De inschrijving gaat via www.chocolademelkloop.nl en 
staat open voor iedereen, jong en oud. Je hoeft geen lid te zijn. Daar-
naast is het startnummer tevens lotnummer voor de verloting die na 
afloop gehouden wordt. Veel grote en kleine bedrijven uit De Bilt / 
Bilthoven sponsoren de loop. 

Startnummers
De deelnemers kunnen op zaterdag 26-11 van 10.00 tot 12.00 uur en 
zondag vanaf 9.30 uur hun startnummer ophalen. Om 10.45 uur start 
de warming up. Om 11.00 uur start de 1 kilometer, om 11.20 uur de 2 
kilometer en om 11.45 uur de 5 en 10 kilometer. Alle kinderen kunnen 
nadat de 1 en 2 kilometer zijn gelopen, meedoen aan het Pieten Oplei-
dings Centrum en andere leuke activiteiten. Met weinig middelen en 
met de inzet van ongeveer 90 enthousiaste vrijwilligers, belooft het ook 
dit jaar weer een geweldig spektakel te worden. 

Piet geeft het tempo aan.

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

Vijf tegen vijf op het voetbalveld. (foto Nanne de Vries)

Irene komt een blok van Aspasia tegen. (foto Ron Beenen)
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Kerkdijk 3a • Westbroek 
0346-281380

November
maandactie

Gezinszak OER-friet 5,-
Voor 4 personen
Stoomboot 3,-
Pistolet met frikandel speciaal

Winterse Boerenkool 7,-
Boerenkool met worst of bal

Echte, OER-Hollandse SNERT 5,-
Traditionele, huisgemaakte
Erwtensoep met worst

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
02-11
Do.

03-11
Vr.

04-11

Oosterse ossenhaaspuntjes
met taugé

of
Gebakken victoriabaarsfilet

met limoensaus
of

Pastei met
champignonragout en rijst

€ 10,-

Woe.
09-11
Do.

10-11
Vr.

11-11

Grain fed steak v.d. grill
met pepersaus

of
Gamba-groentenspies

met citroenrisotto
of

Gevulde zoete paprika
met friet en sla

€ 10,-

Kerstmenu staat op de website!

Hobbymarkt Westbroek
door Walter Eijndhoven

Zaterdag 12 november, tussen 10.00 uur en 15.00 uur vindt de hobbymarkt in het Dorpshuis in 
Westbroek weer plaats. In de foyer en de grote zaal kunnen belangstellenden hun hart ophalen 

aan boeken, houtsnijwerk, keramiek en nog veel meer, verspreid over meer dan 40 tafels.

‘Wij hebben nog een paar tafels 
over, dus als iemand bij ons op 
de hobbymarkt wil staan, moet 
hij opschieten’. Aan het woord 
is Jenneke Groot uit Westbroek 
en lid van de organisatie. Zij ver-
volgt: ‘Voor ons is het de derde 
keer dat wij deze markt organi-
seren. Naast het bekende werk 
als boeken, treintjes, theezakjes, 

mecano, jammetjes, keramiek, 
houtsnijwerk en allerlei zelfge-
maakte dingetjes, hebben wij 
voor de bezoeker ook nog een 
paar verrassingen in petto’. De 
Westbroekse Liesbeth Lam vult 
Groot aan: ‘Maar daar vertellen 
wij natuurlijk nog niets over. Als 
u nu nieuwsgierig bent geworden, 
moet u maar komen kijken’.

Opleiding
Eén van die standhouders op de 
hobbymarkt is Tanja de Rijk. Zij 
vertelt: ‘Ik sta met keramiek op de 
hobbymarkt. Gelukkig heb ik van 
mijn hobby ook mijn werk kunnen 
maken’. Na een jarenlange oplei-
ding op het gebied van pottenbak-
ken en keramiek, is De Rijk 6 1/2 
jaar geleden begonnen met haar 
eigen atelier’. Overal in het hob-
byruimte staan voorbeelden van 
haar werk. Grote en kleinere pot-
ten, zwaantjes, borden en bekers. 
De Rijk: ‘Kijkers denken altijd dat 
je even snel een pot of een vaas 
maakt, maar vaak gaat daar een 
heel proces aan vooraf. Meestal 
moet een nieuwe vaas wel drie 
keer opnieuw drogen en dan weer 
bakken op een bepaalde tempera-
tuur, voordat ik weer verder kan. 
En natuurlijk hopen dat alles goed 
gaat, anders kan ik weer opnieuw 
beginnen’. De hobbymarkt vindt 
plaats op zaterdag 12 november, 
van 10.00 uur tot 15.00 uur in het 
Dorpshuis in Westbroek.

Tanja de Rijk uit Tienhoven is 
één van de standhouders op de 
Hobbymarkt.

Vogeltentoonstelling

Vrijdagavond opende wethouder Anne Brommersma de jaarlijkse 
vogeltentoonstelling van Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven. In ver-
schillende klassen waren er prijzen te verdienen, die de wethouder 
bij die opening ook uitreikte. Ook vogelliefhebbers uit partnerstad 
Coesfeld deden mee. De gratis toegankelijke vogelshow werd tot en 
met zondag gehouden in gebouw De Harmonie in De Bilt. 

[foto Reyn Schuurman]

Verkoop Park Vliegbasis 
Soesterberg

Utrechts Landschap is zeer verheugd dat de provincie Utrecht binnenkort de onderhandelingen 
start over de verkoop van Park Vliegbasis Soesterberg aan de natuurbeschermingsorganisatie. 
‘Dat de provincie ons kiest als toekomstige eigenaar betekent een enorme winst voor de natuur 

op de Heuvelrug,’ aldus directeur-rentmeester Saskia van Dockum.

Utrechts Landschap beschermt al 
90 jaar natuur en monumentaal erf-
goed in provincie Utrecht. ‘Ruim 
15 jaar geleden presenteerden we 
de visie Heel de Heuvelrug waarbij 
we ons tot doel stelden om van de 
versnipperde Heuvelrug weer een 
eenheid te maken,’ aldus Van Doc-
kum. ‘De afgelopen jaren is er veel 
gebeurd. Er zijn ecoducten aange-
legd en natuur is op veel plekken 
met elkaar verbonden. Park Vlieg-

basis Soesterberg vormt een es-
sentiële schakel in dit netwerk aan 
natuur op de Heuvelrug. Het is ont-
zettend belangrijk dat we dit gebied 
veiligstellen.’
 
Open voor publiek
Na jarenlang afgesloten te zijn ge-
weest voor de buitenwereld is het 
gebied sinds 2014 open voor pu-
bliek. Utrechts Landschap biedt 
diverse mogelijkheden om er te 

wandelen, fietsen en een excursie 
te volgen onder begeleiding van 
een gids. Kijk voor meer informa-
tie over de mogelijkheden op www.
utrechtslandschap.nl/soesterberg.

(Kim Slaats)

Dankzij het zorgvuldige beheer 
broeden er jaarlijks honderden 
paartjes van de zeer bedreigde veld-
leeuwerik op Park Vliegbasis Soes-
terberg. (foto Herman v.d. Bijtel)

Bladeren schoppen mag
Op zondag 6 november organiseert Utrechts Landschap een wandeling 
op Landgoed Beerschoten. Tijdens deze wandeling vertelt de gids over 
de rijke historie van dit landgoed. De wandeling duurt ca. 1,5 uur. Start 
om 14.00 uur vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 
6, De Bilt. Vooraf aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

De bomen verliezen hun bladeren nu in rap tempo.

Wim Wijnen laat de Vierklank trein 
rijden op de modelbaan.
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