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Boerenprotest in De Bilt
door Walter Eijndhoven

Duizenden boeren demonstreerden woensdag 16 oktober in gemeente De Bilt op het terrein van 
honkbalvereniging HSV Centrals aan de Voordorpsedijk in De Bilt. Met 2.500 trekkers kwamen 

7.000 boeren van heinde en verre om te demonstreren tegen meetmethoden van het RIVM 
en om aan te geven dat het Bilthovense bedrijf niet transparant genoeg is

Voordat de boze boeren naar Den 
Haag reden, deden zij ‘s morgens 
De Bilt aan. De gemeente ver-
wachtte een grote opkomst en trof, 
samen met politie en organiseren-
de boeren, voorbereidingen om de 
demonstratie veilig te laten verlo-
pen. Midden in de nacht vertrok-
ken de eerste boeren van huis om 
al voor 4.00 uur aan te komen op 
de Biltse Rading in De Bilt. 

Westbroek
Ook boeren uit Westbroek en 
omgeving vertrokken naar de de-
monstratie, waaronder Rutger en 
Christianne Hennipman, eigena-
ren van biologische boerderij De 
Bonte Parels aan de Korssesteeg in 
Westbroek. ‘Ik ben trots op onze 
boeren dat wij op deze manier la-

ten horen het niet eens te zijn met 
het stikstofbeleid van het kabinet’, 
vertelt boerin Christianne Hennip-
man. ‘Zelfs op onze kinderen had 
het uitkomen van het Remkesrap-
port op 1 oktober impact. Onze 
oudste van bijna zeven jaar was zó 
verdrietig, omdat hij dacht dat wij 
onze boerderij moesten sluiten en 
dat de koeien zouden verdwijnen. 
Vreselijk, toch?’ 

Stikstofoverschot
Waartegen demonstreren boeren 
eigenlijk? Uit allerlei berichten 
en onderzoeken blijkt het stiksto-
foverschot een veel groter pro-
bleem te zijn dan klimaatverande-
ring. Ook verdroging is een groot 
probleem dat stikstofproblema-
tiek versterkt. Ongeveer 78% van 
de lucht bestaat uit stikstof, maar 
als stikstof een verbinding aan-
gaat met andere stoffen, ontstaan 
onder andere stikstofoxide en am-
moniak. Om déze verbindingen 
gaat het. Stikstof(verbindingen) 
zorgt onder andere voor vermes-
ting. Vooral natuur op zandgron-

den is gewend aan weinig stikstof, 
waardoor bloeiende planten flore-
ren, met veel insecten en vogels 
als gevolg. Echter, door de hui-
dige overmaat aan stikstof over-
heersen enkele plantensoorten als 
bramen en pijpestrootje, waardoor 
onder meer heide en duinen dicht-
groeien met minder biodiversiteit 
als gevolg. 

Waar komt al dat stikstof vandaan? 
Uit gegevens van de rijksoverheid 
en RIVM blijkt 31% uit België en 
Duitsland afkomstig, huishoudens 
en wegverkeer zijn ieder verant-
woordelijk voor 6% van de uitstoot, 
industrie/ scheep-en luchtvaart 
11% en landbouw 45%. Uit onder-
zoek door de Rijksoverheid blijkt 
landbouw rond natuurgebieden de 
grootste bron van stikstof (en am-
moniak) is. 

RIVM
Hans Brug, directeur-generaal 
van het RIVM in Bilthoven, ver-
dedigt het beleid van het kabinet 
en RIVM. ‘Ik vind het spijtig dat 
boeren en burgers twijfelen aan 
onze cijfers en meetmethoden. Wij 
maken zo zorgvuldig en robuust 
mogelijk gebruik van de gegevens 
die wij verzamelen. Onze uitkom-
sten berekenen wij zorgvuldig en 
volgens internationale standaarden. 
Deze zijn van hoge kwaliteit. Ieder 
jaar laten wij ons door deskundige 
experts beoordelen, waarvan één-
maal in de paar jaar met een diepte-
evaluatie. En dat gaat binnenkort 

weer gebeuren. De kritiek vanuit 
de boeren zullen wij daarin mee-
nemen’. Ook wetenschappers van 
TNO scharen zich achter de uit-
komsten van RIVM.

Tegenstrijdig
‘En met deze uitkomsten van 
RIVM zijn de boeren het dus niet 
eens’, legt Hennipman uit. ‘Volgens 
het overzicht van de stikstofwolken 
in ons land zie je de hoogste con-
centraties vooral in de steden en 
bij een luchthaven als Schiphol en 

niet in streken waar zich de meeste 
boerenbedrijven bevinden. Ik noem 
zoiets nogal tegenstrijdig’. Veel 
boeren wantrouwen het RIVM. Het 
bedrijf zou niet transparant zijn, 
maken veel gegevens niet openbaar 
en zij hebben, volgens de boeren, te 
weinig stikstofmeetpunten (slechts 
6) opgesteld in het land, waarvan 
ééntje in de buurt staat van een kip-
penschuur en een ander in de buurt 
van een riolering. 

Klaver
Biologisch boerin Christianne 
legt verder uit: ‘Op onze weilan-
den groeit veel klaver, een plan-
tensoort die juist veel stikstof 
opneemt. Daarnaast hebben wij 
nog anderhalf hectare olifantsgras 
staan, dat wij als strooisel gebrui-
ken. Op deze manier compense-
ren wij de uitstoot van stikstof en 
streven wij, als boerderij De Bonte 
Parels, een stikstofkringloop na. 
Het is erg jammer dat het kabinet 
en RIVM de boeren de zwarte piet 
toespelen. Dankzij allerlei regel-
tjes vertrekken steeds meer boeren 
uit Nederland en vestigen zij zich 

in landen waar het minder gesteld 
is met dierenwelzijn en milieu-
voorschriften. Volgens mij kan dat 
nooit de bedoeling zijn’. Jeroen 
van Maanen, organisatielid van 
Farmers Defence Force en melk-
veehouder in Zeewolde is blij met 
de enorme opkomst: ‘Dit boeren-
protest is toch geweldig. Eindelijk 
roeren de boeren zich en zij laten 
zich door dit kabinet niet opzij zet-
ten. Als het moet, komen wij de 
volgende keer gewoon terug, met 
onze trekkers’. 

2.500 trekkers staan opgesteld op de Biltse Rading.

Hans Brug, directeur-generaal van RIVM spreekt de 7.000 boeren toe.
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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
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

27/10 • 10.30u - Mevr. ds. Marije Hage 

Pr. Gem. Zuiderkapel
27/10 • 09.30u - Ds. M. Noorderijk

27/10 • 18.30u - prop. A.M. van Mourik

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
27/10 • 10.30u - Ontmoeten - 

Klankschalen met Eric Karsemeijer

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

27/10 • 10.00u - spreker Herman Kesting

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
27/10 • 10.30u - Communieviering met 

J. Mourits en J. Noten

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

27/10 • 10.15u - Onbekend
27/10 • 16.30u - Ds. D.F. Ensing 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk
27/10 • 10.00u - Proponent N. de Graaf 
27/10 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

27/10 • 10.00u - ds. Evert van Leersum

R.K. St. Michaelkerk
27/10 • 10.00 uur - Communieviering 

met W. Eurlings en J. van Gaans 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
27/10 • 10.00u - Bijbelzondag NBG 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
27/10 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

27/10 • 10.00u - Ds. L.S.A. Hartevelt
27/10 • 18.30u - Ds. J. G. Blom 

 
Onderwegkerk Blauwkapel
27/10 • 10.30u - Ds. C. ‘t Lam

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

27/10 • 11.00u - Gesloten; Samendienst 
in en met Ontmoetingskerk Maartensdijk

 
Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk
27/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
27/10 • 18.30u - Ds. J.H. de Vree 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

27/10 • 10.00u en 18.30u - Ds. 
A. den Hartog

31/10 • 19.30u - Ds. A. Vlietstra 

PKN - Ontmoetingskerk
27/10 • 09.30u - Ds. R. Alkema

27/10 • 17.00u - Ds. Anne van Voorst. 
Themadienst: ‘Wat betekent het geloof 

voor mijn leven’?

St. Maartenskerk
27/10 • 10.30u - Eucharistieviering J. 

Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

27/10 • 10.00u - Hr. A. van Hilten 
27/10 • 18.30u - Hr. J. van Ooyen

PKN - Herv. Kerk
27/10 • 10.00u - Ds. A. Vastenhoud 

27/10 • 18.30u - Ds. G. van den Brink  
   

Oud papier
Westbroek
Zaterdag 26 oktober wordt oud 
papier opgehaald. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om het oude pa-
pier vóór 7.30 uur aan de weg op 
of de daarvoor bestemde plaatsen 
te zetten. Inwoners van de nieuw-
bouw worden verzocht ook de 
container op de vertrouwde plek 
neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 26 oktober wordt door 
de muziekvereniging Kunst & 
Genoegen weer oud papier in-
gezameld. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier voor 
8.00 uur aan de weg te zetten. 
Heel prettig voor de papieropha-
lers is als u  de handgreep van de 
kliko naar de straat wilt zetten.

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 25 oktober wordt 
er geklaverjast in de kantine 
van SVM aan de Dierenriem 
in Maartensdijk. De aanvang is 
om 20.00 uur en meedoen kost 
3,50 euro. Er is ook een loterij, 
voor € 0,25 per stuk zijn er loten 
te koop. Voor aanmelden: tel. 
0346212366 of 0651832063.

Repair café  
Hollandsche Rading

Zaterdag 26 oktober wordt het 
Repair Café in het Dorpshuis 
van Hollandsche Rading gehou-
den van 10 uur tot 14 uur. Alles 
wat stuk is kan worden meege-
nomen. De dienst is gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage wordt 
niet afgewezen. Ook als u niets 
te repareren heeft bent u wel-
kom, voor de gezelligheid of om 
wellicht te helpen.

Brocante in het Groen

ProFeminae organiseert op 
zaterdag 26 oktober van 10.30 
tot 15.00 uur een brocantemarkt. 
Er zijn onder andere antiek, 
curiosa en vintage spullen te 
vinden. Locatie is Grothelaan 3, 
Groenekan. Voor meer informa-
tie: 0346-212322.

Ontdek Fort Ruigenhoek 

Met de gids van Staatsbosbeheer 
kan je op 26 oktober het Fort 
de Ruigenhoekse Dijk ontdek-
ken. De gids vertelt je alles over 
het fort en hoe de soldaten hier 
vroeger leefden. Maar ook over 
de bomen en planten rond het 
fort, en hoe die een rol speelden 
bij de verdediging ervan. Aan-
vang 13.30, duur ca. 1,5 uur, 
kosten € 5,00, kinderen € 2,50 
contant. Aanmelden bij het hek 
van het fort.. Deze excursie is 
ook met een groep te boeken. 
Neem hiervoor contact op met 
utrechtwest@staatsbosbeheer.nl.

Mindfulness voor kinderen

Hoe ouder kinderen worden, hoe 
meer verstrooid hun aandacht 

wordt. Mindfulness kan helpen 
om te ontspannen en concen-
treren in de drukke levens van 
alle gezinsleden. Het vinden 
van momenten van rust, stilte 
en aandacht voor elkaar. Deel-
name is gratis na aanmelding, 
aanmelden via debilt@ouder-
slokaal.nl. Datum 28 oktober 
van 20.00 tot 22.00 uur, locatie 
Leyensehof, Leyenseweg 111D 
in Bilthoven. Meer info: debilt.
ouderslokaal.nl.

Lezing 

Historicus Anne Doedens uit 
Maartensdijk vertelt in een 
lezing op dinsdag 29 oktober 
over zijn boek ‘Korea-Oorlog 
1950-1953’: ‘Duizenden Neder-
landse militairen zijn onder de 
vlag van de Verenigde Natie 
naar Korea uitgezonden en heb-
ben daar gevochten’. De lezing 
(in samenwerking georganiseerd 
door de ouderenbonden KBO 
en PCOB) wordt gehouden om 
14.00 uur in de Oosterlichtkerk, 
1e Brandenburgerweg 34 te Bilt-
hoven. Voor inlichtingen tel. 030 
2202458.

Baby en peuter yoga

Bij Mama Lokaal Bilthoven, 
locatie bibliotheek Idea zijn er 
op 30 oktober van 10.00 tot 
11.00 uur twee korte yogalesjes 
voor ouders met een baby of 
peuter. Baby yoga is voor baby’s 
vanaf 3 maanden tot 1 jaar. De 
peuteryoga is voor kinderen van 
2 tot 4 jaar. De lessen zijn gratis.

Filmvoorstelling

Steunpunt Mantelzorg organi-
seert op 31 oktober om 19.30 
uur de speciale filmvoorstelling 
‘Moeder aan de lijn’ in Thea-
ter Het Lichtruim. Een intieme 
en indrukwekkende film over 
drie dochters die zorgen voor 
hun moeder en daarbij erva-

ren dat hun eigen leven in de 
knel komt. De filmvoorstelling 
is onderdeel van een landelijke 
impact-tournee over mantelzorg. 
Op 7 november volgt de Meetup 
in De Bilt met als gastheer Eric 
Corton. Toegang voor beide eve-
nementen is gratis. Meer infor-
matie: www.moederaandelijn.nl. 
Aanmelden: tel. mantelzorg@
mensdebilt.nl of 030 7271556. 

Woudkapel filmhuis

Op donderdag 31 oktober is er 
om 19.30 uur in het Filmhuis 
van De Woudkapel de film ‘The 
Eagle Huntress’ te zien. Jagen 
met een arend, dat is een man-
nenaangelegenheid in Mongolië. 
Maar al sinds haar jeugd helpt 
Aisholpan haar vader bij het trai-
nen van deze prachtige dieren. 
Haar grootste steun vormt haar 
eigen vader Rys. Kaarten zijn 
aan de kassa van De Woudka-
pel of via www.woudkapel.nl/
programma verkrijgbaar. 

Bazaar bij WVT

De jaarlijkse bazaar van WVT 
is op vrijdag 1 november van 
15.00 tot 22.00 uur en zaterdag 2 
november van 10.00 tot 15.00 uur. 
De rommelmarkt is op zaterdag 
2 november. De opbrengst wordt 
gebruikt voor extra aanschaffin-
gen en verbeteringen. Beschikba-
re spullen voor deze markten kun-
nen na 1 oktober in het gebouw 
van de WVT op de Talinglaan 10 
in Bilthoven worden afgegeven.

Boekenbeurs bij WVT

Vrijdag 1 november van 15.00 tot 
22.00 uur en zaterdag 2 november 
van 10.00 tot 15.00 uur is er een 
boekenbeurs bij WVT. Het betreft 
oude, nieuwe of bijzondere boe-
ken en tijdschriften over Archi-
tectuur, Art-Deco, Jugendstil en 
Genealogie. Locatie is VVSO 
WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Allerzielen – Akkerzielen
Eliane

Voor hen niet vragend om het
leven toch toebedeeld gekregen.
Niet wetend hoe het toegaat in
een wereld van vereenzaming.

Zij is nu daar waar zij ooit was in 
haar verste diepste oorsprong. Leven  

was haar zwaarder dan de dood. 
Geen hand die haar houden kon. 

Zo stond het neergeschreven op dit 
moment gaat het haar minder goed.
Nooit meer een glimp van haar licht
waar zij zozeer naar zoekend was.

Haar hart een diepe wereldschelp
vervolgde zij haar laatste weg. 
Hoofd terneer leggend heeft zij 

zich in Zijn Handen aanbevolen.

Inge Gorris.
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Innovatie in de uitvaartzorg

Voor de regionale omroep 
van Noord-Holland (NH 
Radio) maak ik wekelijks het 
radioprogramma ‘Waarheen, 
Waarvoor?’, waarin ik met een 
gast praat over leven en dood 
(afleveringen zijn te beluisteren 
in Spotify).

Afgelopen zondag sprak ik 
‘herinneringsspecialist’ Andja 
Bratić, die haar uitvaartbedrijf 
‘Art of Goodbye’ heeft genoemd, 
de kunst van het afscheidnemen. 

Andja ontdekte na meer dan 
20 jaar gewerkt te hebben in 
de online marketing, dat ze 
meer wilde doen om mensen 
in moeilijke tijden, zoals bij een 
verlies, te begeleiden. Ze verloor 
twee belangrijke mensen in 
haar leven. Zij hielp bij beiden 
de partner en nabestaanden bij 
allerlei dingen die nodig waren: 
rouwbezoek, condoleance, maar 
ook andere beslissingen rondom 
het laatste afscheid. Andja zag 
wat het deed met de mensen 
die in de rouwmodus raakten 

Deze week zag ik een foto, die een maand geleden was gemaakt door een uitvaartfotograaf. Aan de 
overkant van een kanaal loopt een stoet mensen achter zes dragers, die een rijdende baar met een 
uitvaartkist begeleiden. De zes mannen (want dat zijn het) dragen lange grijze jassen (behalve één, die 
in het zwart loopt), zwarte handschoenen en hoge hoeden. De rouwstoet is ongetwijfeld op weg naar een 
begraafplaats. In het water van het kanaal zie ik de spiegeling. Een prachtige foto, die ook 50 jaar geleden 
gemaakt had kunnen zijn.

en acuut beslissingen moesten 
nemen. De diepere keuzes 
kwamen niet aan bod: wie was 
de overledene? Wat dreef hem/
haar in het leven? Die vragen 
zijn voor mij ook leidend in 
mijn dagelijkse praktijk, maar 
Andja vroeg zich bovendien af: 
welke passie delen nabestaanden 
online voor hun dierbare? En 
hoe duurzaam kan een uitvaart 
worden uitgevoerd?

Andja besloot om zich 
helemaal te gaan richten op de 
uitvaartzorg door duurzame 
uitvaarten te verzorgen en 
daarin het afscheid van de 
digitale persoonlijkheid van de 
overledene mee te nemen. Het 
aantal digitale herinneringen 
dat men heeft is de afgelopen 
jaren alsmaar groter geworden. 
Andja helpt nabestaanden 
om die herinneringen gepast 
te verweven in de uitvaart. 
Daarnaast helpt ze bij het 
afsluiten van een digitaal leven. 
Ze maakt daarvoor gebruik van 
een opzegdienst voor bepaalde 

online accounts en helpt bij het 
instellen van een in memoriam 
status op andere accounts.

Ik ben onder de indruk van deze 
innovatie, omdat het ‘online’ 
leven voor velen belangrijk is 
en omdat duurzaamheid een 
tweede natuur moet zijn of 
worden. Voor als wij er zelf niet 
meer zijn. Andja’s drijfveer: ‘Doe 
iets, dan ben je in elk geval geen 
toeschouwer’. Ik vind het een 
prachtige innovatie, waar ik het 
van harte mee eens ben.

Koop Geersing
register uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 85

Inspreekrecht woningbouwlocaties
Data voor inspraak over ongewijzigd voorstel

Het college van B&W heeft donderdag 17 oktober het voorstel ‘aanwijzen woningbouwlocaties’ 
opnieuw en ongewijzigd aan de gemeenteraad aangeboden. Eerder trok het college het 

voorstel in om meer tijd en ruimte te bieden voor inspraak.

De eerder geplande inspraakbijeen-
komst van 10 oktober werd afge-
last, omdat zich meer dan 200 in-
sprekers aanmeldden. Nu komt het 
voorstel op de commissie- en raads-
agenda, verdeeld over meerdere 
avonden in oktober en november.

De gemeente heeft een ambitieuze 
opgave om 845 woningen te bou-
wen, waarvan 450 bedoeld voor 
sociale huur. Om dit te realiseren, 
stelt het college aan de gemeente-
raad voor om dertien woningbouw-
locaties binnen de rode contouren 
aan te wijzen, en twee daarbuiten. 
Het onderwerp houdt veel inwoners 
en andere belanghebbenden bezig. 
Dat is begrijpelijk, omdat het in-
grijpt in de directe leefomgeving en 
omdat er grote belangen mee zijn 
gemoeid. 
Voordat de gemeenteraad verschil-
lende nieuwe woningbouwlocaties 
aanwijst, kunnen inwoners en an-
dere belanghebbenden hun opvat-
tingen kenbaar maken door gebruik 
te maken van het inspreekrecht in 
de commissievergadering. 
Er worden vier avonden voor de 
commissiebehandeling uitgeschre-

ven. De eerste drie avonden zijn 
exclusief vrijgemaakt voor het in-
spreekrecht en de vierde avond is 
bedoeld voor de twee termijnen van 
de raadscommissie. De commissie- 
en raadsleden, collegeleden en de 
griffie zijn aanwezig op alle vier de 
avonden. De opzet is: 
- Maandag 28 oktober inspraak 

voor de locaties: de Abt Ludolf-
weg en de Henrica van Erpweg in 
De Bilt, begraafplaats Branden-
burg en het Zonneplein in Bilt-
hoven en de Schaapsdrift in Hol-
landsche Rading.

- Dinsdag 5 november inspraak 
voor de locaties Bachlaan, Bilt-
sche Meertje, Oranje Nassaulaan 
en Rembrandtplein in Bilthoven.

- Dinsdag 12 november inspraak 
voor de locaties Berlagelaan drie-
hoek, Jachtlaan en Sperwerlaan 
in Bilthoven en de Vijverlaan in 
Groenekan.

- Donderdag 14 november bespre-
ken de fracties het voorstel in de 
commissievergadering. 

De gemeenteraad debatteert en be-
sluit op donderdag 28 november, 
nadat de raadscommissie een ad-
vies heeft uitgebracht. 

Aanmelden
Inwoners en andere belangheb-
benden die het woord willen voe-
ren over een locatie of in algeme-
ne zin, kunnen zich tot uiterlijk 
24 uur vóór 28 oktober, 5 of 12 
november als insprekers aanmel-
den bij de griffie van de gemeen-
teraad via raadsgriffie@debilt.nl. 
De raadsleden betrekken de bij-
dragen van de insprekers bij hun 
besluitvorming. 
 
Informatie
Alle avonden zijn openbaar en vin-
den plaats in de Mathildezaal van 
het gemeentehuis aan de Soest-
dijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. 
De avonden beginnen om 20.00 
uur en duren tot uiterlijk 23:00 uur. 
Als er heel grote belangstelling is, 
zal voorrang worden verleend wat 
betreft de toegang aan diegenen 
die zich hebben aangemeld. Alle 
bijeenkomsten zullen live te vol-
gen zijn via de website debilt.raad-
sinformatie.nl. Daar staan ook het 
raadsvoorstel en de bijlagen. Een 
overzicht van de beoogde bouw-
locaties is te vinden op debilt.nl/
woningbouw. 

Tuinafval dumpen 
heeft nare gevolgen

Tuinen zijn van grote toegevoegde waarde voor de natuur en het 
milieu en dan het liefst met zo min mogelijk bestrating en veel plan-
ten, bloemen en struiken. Sommige tuineigenaren voeren het opge-
ruimde tuinafval niet af via het afvoerstation van de gemeente maar 
het dumpen het in natuurgebieden van het Utrechts Landschap en 
die van andere terreineigenaren. Dat zorgt voor grote problemen. 

‘Het is toch gewoon groen? Dus biologisch afbreekbaar?’ Dat is de 
meest gehoorde opmerking, die wij krijgen wanneer wij personen tref-
fen tijdens het dumpen van tuinafval, aldus Addy de Borst, BOA bij 
Utrechts Landschap. Eén van de grote gevolgen van het dumpen van 
tuinafval zijn de invasieve exoten. Tuinafval uit vijvers kunnen leiden 
tot ongewenste en exotische plantensoorten in onze natuurwateren en 
oevers die snel kunnen overwoekeren zoals de grote waternavel en de 
watercrassula. Op het land gaat het bijvoorbeeld om de reuzenberek-
lauw, Japanse duizendknoop en reuzenspringbalsemien. Deze soorten 
gedijen goed in onze natuurterreinen en kunnen inheemse plantensoor-
ten verdringen. Soms kunnen de planten een gebied compleet overwoe-
keren. Het werk, de tijd, en geld dat gestoken wordt in de bestrijding 
ervan is enorm. 

Dieren de dupe
Afval levert ook risico’s op voor dieren die er van eten, snoeiafval van 
taxus is bijzonder giftig en heeft al tot de dood van menig dier geleid.  
Addy: ‘Bij sommige mensen zie je dat ze zich oprecht niet bewust zijn 
van de risico’s. Maar er zijn ook mensen die onverschillig zijn of het uit 
gemakzucht dumpen. Het is jammer dat zo’n klein groepje dat tuinafval 
dumpt ons zoveel werk bezorgt om de woekerplanten te bestrijden en 
de rotzooi op te ruimen. In deze tijd voeren wij ook weer extra con-
troles uit om het dumpen van tuinafval tegen te gaan. Ik hoop dan ook 
dat door dit onderwerp extra onder de aandacht te brengen het aantal 
dumpingen teruggedrongen kan worden’.         (Joost Hogenboom) 

advertorial
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Ongewenste en exotische plantensoort reuzenspringbalsemien.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Donker deel van De Bilt

Sinds minstens donderdag 10 oktober is de openbare verlichting in een 
deel van De Bilt gedoofd. Het gaat bijvoorbeeld om de Soestdijkseweg 
Zuid van de Groenekanseweg tot aan de N237 en de gehele Dorpsstraat. 
Waarschijnlijk zit een groot deel van het gebied ten oosten van Biltho-
venseweg en Hessenweg in het donker.

Als passant en inwoner van Utrecht heb ik geen ingang bij de gemeente. 
Het lijkt me voor u (De Vierklank) iets om aandacht aan te besteden. Ik 
houd u graag op de hoogte.

Peter Zondag, Utrecht

Antwoord: 
Anna Fallon antwoordt namens de Gemeente: ‘In een aantal straten in de 
gemeente De Bilt is de straatverlichting helaas defect. Onder andere een 
deel van de Soestdijkseweg en straten in De Bilt. Dit is bij de gemeente 
en de beheerder (Spie/ Ziut) bekend. De oorzaak ligt bij de infrastructuur 
van Stedin. Stedin heeft de kabelstoring nog niet gevonden, hier wordt 
met spoed aan gewerkt’.
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Rundergehakt staven

Verse kiprollade 1
KILO 12.50

500
GRAM 6.98

Black Angus burgers 

Magere runderlappen 

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 24 oktober
t/m woensdag 30 oktober

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Gebraden gehakt 
Runder rookvlees

Filet Americain
Hammouse
Sellerie salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

1
KILO 8.98

SHOARMA

STOMPETOREN JONG 
BELEGEN

BOEREN BELEGEN  

500
GRAM 6.25

500
GRAM 6.75

DJAKARTA MIX 

VERS GEBRANDE 
HUISMIX 

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

5 
STUKS 5.-

500
GRAM 4.98

3 biefstukjes, 4 gepaneerde 
schnitzels of 6 tartaartjes

Weekend voordeel

Scharrel kipdijfilet

ERWTENSOEP +    
ROOKWORST 

HUISGEMAAKTE  
HACHEE

SAMEN
VOOR 6.-

100
GRAM 1. 35

4 
STUKS 10.-

6.50

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober.

Groot assortiment
Wilde paddestoelen
o.a Girolle, cantharellen, 
jaune/grise, cepes, 
oesterzwammen, 
shi-take enz.

Verse truffels 
in het assortiment!

Heerlijke sappige 
Laetitia Pruimen
Heel kilo € 2,99

Koffie - Mandarijn 
Taart 
Nu € 15,95
Uit eigen bakkerij
Amandel krullen
Pak nu € 5,95

Runder Goulash 
met Groenterijst     

€ 1,49
100 gram

Vers gesneden
Roerbak Suprieur

€ 2,99
400 gram

Mooie hollandse
Goudreinetten 

€ 0,99
Heel kilo

Desem
Grof-Volkoren  
Nu € 2,99
Onze heerlijke
Bruine bolletjes
Zak 5 stuks € 1,99

Er is weer ....
WILD GOULASH  
met puree en rode kool

€ 1,75
100 gram

Japanse Biefstuk, 
Kip of Garnalen
met rijst of noedels

€ 1,49
100 gram

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Hollandse
Paprika's
Rood-geel-groen 

Nu 2 stuks  € 1,00
Hollandse
Prei
Heel kilo € 1,00

Vers gesneden
Soepgroente 
grof/fijn

Zak 250 gram  € 0,99
De allerlekkerste
Comice handperen 
Heel kilo  € 1,49

28
10

29
10

30
10

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissier Van onze bakker

Er is weer ....
WILD GOULASH  
met puree en rode kool

€ 1,75
100 gram
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Bijzondere viering van 10 jaar 
Buurtbemiddeling in De Bilt

door Rob Klaassen

Donderdag 10 oktober vierde Buurtbemiddeling De Bilt haar 10-jarig bestaan in het gemeentehuis 
van De Bilt. Het was een feestelijke bijeenkomst met een serieus en op de praktijk gericht 

programma. Zo werden er onder meer diverse praktijksituaties gesimuleerd en enkele 
theoretische achtergronden van het Buurtbemiddelingswerk nader belicht. 

Burgemeester Sjoerd Potters open-
de de bijeenkomst. Hij schetste 
het belang van Buurtbemiddeling 
en sprak dank uit aan de vrijwil-
ligers voor het belangrijke werk 
dat zij de aflopen 10 jaar voor de 
gemeente De Bilt hebben gedaan. 
Werk waarbij wordt geprobeerd 
om gespannen relaties tussen men-
sen in onze gemeente te verbete-
ren: ‘Enorm belangrijk werk om 
de leefbaarheid van de gemeente te 
vergroten. Door jullie inzet wordt 
mijn taak als burgemeester een 
stuk verlicht’.

Communicatie.
Wilbert van den Hoeven, coördina-
tor van de 14 vrijwillige buurtbe-
middelaars in De Bilt, stelt in zijn 
openingsverhaal dat communicatie 
het kernwoord is en de sleutel om 
gespannen relaties tussen buren te 
verbeteren: ‘Goede relaties tussen 
buren leidt tot een verbeterde leef-
baarheid in een buurt. Problemen 

tussen buurtbewoners worden bij 
Buurtbemiddeling aangepakt door 
inschakeling van vrijwilligers die 
vooraf grondig zijn getraind in 
conflicthantering. Problemen in 
een buurt worden vaak veroorzaakt 
door als hinderlijk ervaren gedrag 
van buurtgenoten. Voor de duide-
lijkheid: Buurtbemiddeling wordt 
niet toegepast als er sprake is van 
lichamelijk geweld of wanneer een 
partij totaal niet aanspreekbaar is. 
In dergelijke gevallen wordt of de 
politie of de geestelijke gezond-
heidszorg ingeschakeld. Het grote 
voordeel van tijdige Buurtbemid-
deling is dat problemen tussen 
buren dan niet snel zullen gaan 
escaleren’.

Werkwijze
Wilbert: ‘Als een vraag, doorgaans 
via de mail (buurtbemiddeling.de-
bilt@meanderomnium.nl) bij ons 
terecht komt nemen twee buurtbe-
middelaars contact op en horen de 

klachten aan. Zowel de klager(s) als 
degene(n) over wie de klacht gaat 
wordt gehoord. In eerste instantie 
met iedere partij afzonderlijk, later 
hopelijk gezamenlijk. De bemid-
delaars nemen geen standpunt in 
en zorgen ook niet voor oplossin-
gen. Wat zij proberen te doen is om 
begrip te kweken bij beide partijen 
voor het standpunt van de ander. Ze 
proberen dit op zo’n manier te doen, 
dat beide partijen op basis van het 
inzicht dat zij in het standpunt van 
de ander hebben gekregen samen 
met elkaar tot oplossingen gaan ko-
men. Deze aanpak werkt. Landelijke 
cijfers laten zien dat in 70% van de 
gevallen er een positief resultaat 
wordt geboekt. Niet alles komt dus 
tot een oplossing. Beide partijen 
moeten wel bereid zijn het gesprek 
met elkaar aan te gaan. Landelijke 
cijfers laten zien dat helaas com-
plexe aanvragen toenemen door de 
stijging van psychosociale proble-
matiek in de wijken. Het gaat niet 

In een op de praktijk gericht programma wordt buurtbemiddelingswerk 
nader belicht.

advertentie

vanzelf allemaal. Onze vrijwilligers 
zullen zich ook steeds verder moe-
ten ontwikkelen’.

Verdieping.
Tijdens deze bijeenkomst legden 
Frieda Boekel, buurtbemiddelaar 
van het eerste uur en Wilma Hans-
kamp de aanwezigen een aantal 
praktijksituaties voor. Hiermee 
werd gezamenlijk aan de slag ge-
gaan. Situaties, zoals die zich bij de 
Buurtbemiddeling vaak voordoen. 
Wilma Hanskamp liet daarbij de 
aanwezigen zien, dat er zich vrijwel 
altijd eenzelfde patroon aftekent. 
Door bepaald gedrag van anderen 
voelen mensen zich in hun autono-
mie ofwel eigen levenssfeer aange-
tast. Mensen gaan zich daartegen 
afzetten, vervreemden zich van die 

ander en demoniseren ofwel zetten 
zich volledig af tegen die ander. Zo 
ontstaat er een conflict. Er wordt 
niet meer gecommuniceerd en het 
conflict gaat van kwaad tot erger. 
De Buurtbemiddelaars laten beide 
partijen zien wat die ander beweegt 
en waarom hij/zij bepaald gedrag 
vertoont. Zo wordt gehoopt dat er 
een begin van begrip ontstaat en een 
neergaande spiraal wordt omgebo-
gen naar een opwaartse. Vervolgens 
ontstaat er ruimte voor constructief 
overleg, gaan mensen zich weer 
met elkaar verbonden voelen en 
wordt medemenselijk verkeer weer 
mogelijk. Zo ontstaat er dan weer 
een situatie waar vrijwel alle men-
sen zich prettig bij voelen. Wilma: 
‘De mens is naast een autonoom, 
vooral ook een sociaal wezen’. 

‘Vrijheid in (neo-)liberale tijden’ 
trekt volle zaal 

Maandag 14 oktober opende de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie haar 
lezingencyclus 2019 - 20 met als rode draad ‘De Paradox van de vrijheid’. Rutger Claassen, 

hoogleraar Politieke Filosofie & Economische Ethiek van de Universiteit Utrecht, 
verzorgde de eerste lezing. De grote zaal van Huize Het Oosten was met 

100 bezoekers geheel gevuld met een sterk geïnteresseerd publiek. 

Voorafgaande vroeg kringvoorzit-
ter Wim van Werkhoven een mi-
nuut stilte voor het in augustus van 
dit jaar overleden bestuurslid Hans 
Kartman en werd Ebbe Rost van 
Tonningen voorgesteld als nieuw 
bestuurslid. Ook de zittende be-
stuursleden Johanna van Nieuw-
stadt, Eric van Kregten, Riemke 
Leusink en Warrie Schuurman wer-
den voorgesteld.

Beschouwing 
Prof. Rutger Claassen nam daarna 
de zaal mee in een historische be-
schouwing over de verhouding 
tussen de private en publieke do-

meinen als actueel, centraal-poli-
tiek en economisch thema. Afwis-
selend was in de geschiedenis de 
publieke macht dominant boven 
de private macht en omgekeerd. 
Hij citeerde historische denkers 
zoals Rousseau en Marx en kwam 
met actuele voorbeelden. In deze 
tijd wordt de publieke macht gedo-
mineerd door private neo-liberale 
posities, met als illustratie, dat 1% 
rijke oligarchen ruim 50 % van 
het wereldinkomen en rijkdom 
bezitten. Na de pauze kwam een 
levendige discussie op gang over 
de vraag hoe het nu verder moet. 
De verslagen van deze en andere 

avonden komen op de website: 
www.bilthovensekring.nl 

Volgend
De volgende lezing wordt gegeven 
op maandagavond 11 november 
door bestuurskundige dr. Wou-
ter Mensink. Hij werkt momen-
teel voor het Sociaal en Cultureel 
Planbureau aan onderzoek over 
verduurzamingscontroversen en 
directe ervaringen met klimaatver-
andering. De titel van zijn lezing 
is ‘De consument en het fair-trade-
complex’. Belangstellenden zijn 
van harte welkom tegen betaling 
van een klein toegangsbedrag. 

Het voltallige bestuur met tweede van links inleider Rutger Claassen.

Hessenweg 168
3731 JN  De Bilt

tel.: 030-2342472
info@wereldwinkeldebilt.nl

www.wereldwinkeldebilt.nl
www.facebook.com/wereldwinkeldebilt

Wereldwinkel Maartensdijk in Dijckstate
elke 3e zaterdag van de maand
van 10.00 – 14.00 uur

26 oktober
Opening nieuwe winkel

Wereldwinkel De Bilt opent de deuren
van de nieuwe winkel aan de Hessenweg 168

(bekend als Boekhandel Bouwman)

Zaterdag 26 oktober bent u allen van harte uitgenodigd 
om deze feestelijke opening mee te vieren.

We verzamelen om 10.30 uur bij de winkel Hessenhof 9.
We lopen met de burgemeester, kinderburgemeester 

en muziek naar onze nieuwe winkel waar om 
10.45 uur de opening plaatsvindt.

U bent van harte uitgenodigd om onze nieuwe winkel
te bekijken en mooie Fairtrade artikelen te kopen.

Op de openingsdag 
10% korting

op alle artikelen

Van 26 oktober
t/m 16 november 

20% korting
op alle sjaals
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

De Vaarderhoogt kerstshow 2019 is geopend

Vanaf donderdag 24 oktober bent u van harte welkom bij 
het ‘kerstsprookje’ dat onze decorateurs voor u hebben 
gebouwd. Kom kijken, kom genieten
en neem een voorproe� e 
op de komende 
winter sfeer-periode.

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

Zet ook vast in uw agenda:

Het grootste en gezelligste winterfestijn in Midden-Nederland

Van donderdag 21 november tot 
en met maandag 23 december, 
7 dagen per week 
DE WARME WITTE WINTER WEKEN

STERK WERK, STERKE ACTIES!
GENIET VAN DE STIHL ACTIES! VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

ZET VUIL ONDER DRUK

BENZINE BLADBLAZER
BR 350

€ 499
i.p.v. € 609

VAN GINKEL LMB BV
Dorpsweg 47 b  • 3738 CA Maartensdijk
0346 212602 • www.lmbvanginkel.nl

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

ALLÉÉN DEZE WEEK!

OP BIJNA ALLES!OP BIJNA ALLES!

21%
KORTING
21%
KORTING

Vraag ons naar de voorwaarden.

woensdag 30 oktober t/m zaterdag 2 november 2019

BIJ DA KRIJG JE 4 DAGEN LANG 21% KORTING OP BIJNA ALLES!
Dus kom snel naar de winkel of da.nl en sla lekker voordelig

je make-up, verzorging, parfum en vitamines in.

174935 DA ActieX_wk44 ADV 130x194.indd   1 04-09-19   14:02

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan wasmachines, drogers, 
koel- en vrieskasten en inbouwapparatuur! Logisch.

Vink Witgoed levert óók ondermeer deze fraai vormgegeven 
-en betaalbare!- BK-pannen. Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

KIK 
accountants & belastingadviseurs 
Teamwork kenmerkt ons bedrijf al 
sinds 1985. Ieder lid van ons team is 
gespecialiseerd in kennis op het ge-
bied van administratie/accountancy 
en/of belastingen ... [lees meer]

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

APPELKOEKEN

RUSTIEK
LANDBROOD DONKER

per stuk
€ 1,25

van € 2,90   NU € 2,25

Onze bekende

met een bodem
van amandelspijs
of  banketbakkersroom

door 24 uur rijzen
extra smaak!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Meer biodiversiteit in Westbroek
door Walter Eijndhoven

Donderdag 17 oktober kwam tijdens het Dorpsberaad in Westbroek de biodiversiteit in het 
dorp ter sprake. Zowel openbaar groen als de eigen tuin kwamen hierbij aan bod. Wat 

kunnen inwoners doen om Westbroek aantrekkelijker te maken voor 
dieren en planten? Plannen zijn er in ieder geval volop. 

Om deze plannen ten uitvoer te 
brengen, werd begin dit jaar een 
werkgroep opgericht, bestaande uit 
Agaath van Klaren, André Laarak-
ker, Karien Scholten, Willem Muis, 
José Stortelder, Antoinette Verhoef 
en Yvonne Mathot. Zij maakten 
zich ernstig zorgen over de grote 
afname van planten- en diersoorten 
in de onmiddelijke omgeving van 
Westbroek. Gekeken werd naar de 
biodiversiteit tussen 1700 en 2019. 
Uit cijfers blijkt dat hedentendage 
nog maar 20% van de soorten voor-
komt ten opzichte van ongeveer 

300 jaar geleden. Een achteruitgang 
van 80%. Leden van de werkgroep 
willen hieraan graag iets doen.

Ecosystemen
Wat is biodiversiteit precies? De 
Wageningen University and Re-
search (WUR) hanteert de vol-
gende definitie: biodiversiteit is 

kortweg de verscheidenheid aan le-
ven in een bepaald gebied- van een 
waterdruppel tot een compleet bos 
of zelfs de aarde als geheel. Biodi-
versiteit omvat alle soorten planten, 
dieren en micro-organismen, maar 
ook de enorme genetische variatie 
binnen die soorten en de variatie 
aan ecosystemen waar zij deel van 
uitmaken. Met andere woorden: het 
totaalpakket aan levende organis-
men en systemen- en de interacties 
daartussen binnen alle ecosytemen 
(bos, woestijn, regenwoud, poolge-
bied, gebergte enzovoort).

Bloemenlint
Om meer biodiversiteit te verkrij-
gen wil de werkgroep een bloemen-
lint creëren in Westbroek. Hierdoor 
worden de diverse natuurgebieden 
met bloeiende akker-en weideran-
den met elkaar verbonden en heb-
ben dieren toegang tot een groter 
natuurgebied. Met gemeente, pro-

vincie en waterschap maakt de 
werkgroep beleid voor het ecolo-
gisch maaien van de graslanden. 
Dit betekent niet te vroeg, maar 
ook niet te laat maaien in verband 
met broedende weidevogels. Ook 
wil zij in fasen maaien, zodat die-
ren de tijd krijgen naar een ander 
stuk grasland te verkassen. Dit is 
onder andere ook in het belang van 
de netelringpoot (een bodemwants) 
om te overleven. Dit betekent een 
aanpssing van het maaiseizoen.
‘Om de biodiversiteit te meten in 
ons dorp, namen wij de Kerkdijk 

onder de loep’, vertelt werkgroeps-
lid Karien Scholten. ‘Wij keken 
voornamelijk naar de voorkomende 
insectensoorten en vonden onder 
andere: diverse mierensoorten, 
veldsprinkhaan, groot langlijf (een 
zweefvliegensoort en familie van 
de wilde bij), lieveheersbeestje, 
struiksprinkhaan, pyamazweef-

Tweede editie Maestro in Westbroek
‘Zeven aspirant-dirigenten strijden om de titel’

Ze zijn al druk aan het oefenen bij Muziekvereniging Vriendenkring, want op zaterdag 9 
november is het zover. Dan mogen zeven kandidaten hun dirigeerkwaliteiten tonen aan 

publiek én deskundige jury. De beste dirigent krijgt de gouden baton uit handen van 
burgemeester Sjoerd Potters en wordt Maestro van Westbroek 2019. 

De kandidaten hebben hun eerste 
lessen al gehad van dirigent Gel-
lius Kaars Sijpesteijn. Al met al 
is het nog niet zo makkelijk, weet 
ook Ruth Nagel. Niet alleen is de 
witgoedhandelaar voorzitter van 
Vriendenkring; hij is ook één van 
de kandidaten. 
Ruth: ‘Je hebt de neiging om te ver-
snellen of juist te langzaam te gaan. 
En dan zakt het hele orkest in. Ook 
iedereen tegelijk laten beginnen en 
eindigen, gaat niet vanzelf. Voor je 
het weet is het één grote kermis.’ 
Grappig voor het publiek, maar een 
nachtmerrie voor de kandidaten. 
Gelukkig duurt het nog even voor 
het 9 november is en de zeven diri-
genten strak in het pak mogen aan-
treden. 

Anderen
Ruth gaat het in het Dorpshuis op-
nemen tegen journaliste Marloes, 

boerin Wilma, uitgever Peter, scho-
lier Johanan, radio dj Timur en 
medewerker bloemenveiling Huib. 
Na het optreden van elke kandidaat 
brengt de jury haar stem uit. In de 
pauze mogen ook het orkest en het 
publiek stemmen. Daarvoor staan 
speciale stembussen klaar. De twee 
kandidaten met de meeste stemmen 
staan na de pauze samen in de fi-
nale. En mogen dan nog één keer 
bewijzen dat zij de titel Maestro 
verdienen. De jury heeft het laatste 
woord. 

Inloop voor het concert is vanaf 
19.30 uur. In de pauze en na afloop 
is er gelegenheid om iets te drinken, 
en de winnaar te feliciteren. 
Op woensdag 30 oktober komen 
alle kandidaten om 19.30 uur sa-
men in het Dorpshuis in Westbroek. 
Daar zullen ze na elkaar hun stuk 
oefenen met het orkest. Deze avond 

duurt tot 21.30 uur. Ook dan bent 
u van harte welkom als voorproefje 
op de wedstrijd van 9 november om 
20.00 uur.            (Karin Bos)

De kandidaten voor de Maestro-titel.

Peter redt de wereld 
én de wolf…

‘Ik veracht imitaties, en ik veracht afgezaagde trucs’. Zo sprak de 
Russische componist Sergej Prokofjev, de man die beroemd werd 
met de kindervertelling Peter en de Wolf, geschreven met commu-
nistische idealen en met een eenvoudig narratief. De toondichter 
stierf overigens op precies dezelfde dag als zijn geliefde leider Sta-
lin, de man die de wereld uiteindelijk niet mooier maakte.

Het sprookje leeft gelukkig nog steeds voort, afgelopen zondagmiddag 
zelfs in Het Lichtruim in Bilthoven, waar theatermaker Ron Tuinen-
burg veel kinderen en hun ouders een kostelijke middag bezorgde met 
zijn versie van Prokofjevs verhaal, waarin de dappere Peter, ondanks 
herhaalde waarschuwingen, toch de veilige tuin verlaat om kat, vogel, 
eend en eigenlijk de gehele wereld te redden, en tenslotte de boze wolf 
ook nog uit handen van de jagers weet te houden.
In deze voorstelling, meesterlijk in haar eenvoud en oprechtheid, hup-
pelden alle kleintjes naar hartenlust rond als eenden, water, wolf en 
jagers, en was het een feest voor jong en oud. Chapeau!
                    (Peter Schlamilch)

Sensitief begeleid door pianiste Eva van der Molen trof verteller 
Tuinenburg precies de juiste toon om grut én ouders te ontroeren, te 
raken en te doen schateren, precies zoals dat een ouderwets kinderfeestje 
betaamt. 

In De Bilt gevuld met tractoren
waren boeren heel goed te horen
ze verhieven hun stem
tegen het R I V M
en dat bliezen ze hoog van de toren

Guus Geebel Limerick

vlieg, pantserjuffer en vuurjuffer 
(de laatste twee soorten zijn libel-
len)’. 
Rommelhoekje
De werkgroepsleden willen van 
de inwoners van Westbroek weten 
wat gedaan kan worden om in het 
dorp een zo groot mogelijke bio-
diversiteit te verkrijgen. Wat heb 
je daarvoor nodig en wat kun je-
zelf doen? Scholten: ‘Zelf hebben 
wij ook diverse tips voor anderen: 
als je aan de weg woont, maai dan 
slechts twee keer per jaar, maak een 
rommelhoekje in je tuin voor de in-
secten (dit trekt tevens meer vogels 

aan), gebruik geen neonicotinoïden 
(bijen en andere insecten sterven 
aan dit gif) en minder bestrating 
in de tuin. Om nog meer biodiver-
siteit te verkrijgen kun je ook den-
ken aan meer beplanting binnen de 
nieuwbouw, het aanleggen van een 
pluktuin en een voedselbos en het 
herbeplanten van de Kerkdijk met 
diverse soorten bomen’. 

Wie hieraan wil meedoen en zijn/ 
haar tuin natuurvriendelijker wil 
maken, kan veel informatie vinden 
op: www.bijenlandschap.nl en op 
www.wildeweelde.nl. 

Tijdens het dorpsberaad kwam ook de biodiversiteit van Westbroek ter sprake.
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Allerzielenviering: een moment om stil te 
staan bij iedereen die we missen.

Tap DELA organiseert op zaterdag 2 novem-
ber samen met de Raad van Kerken  
De Bilt e.o. en de gemeente De Bilt een 
Allerzielenviering om overleden dierbaren 
te herdenken. Iedereen die een dierbare 
heeft verloren is van harte welkom. 

Verlies, troost en toekomst
Er vinden op twee locaties vieringen plaats; 
op (natuur)begraafplaats en crematorium 
Den en Rust en in de Oosterlichtkerk  
samen met begraafplaats Brandenburg. 
Gezien de drukte van voorgaande jaren 
vinden er op Den en Rust twee vieringen  
plaats. Janneke van Valkenburg, 
evenementen coördinator bij coöperatie 
DELA, vertelt: ‘In de ontmoetingsruimtes 
van Den en Rust en de Oosterlichtkerk 
kan men luisteren naar gedichten over 
de thema’s verlies, troost en de toekomst. 
Dit alles wordt afgewisseld met mooie 
muziek’. 

Een zee van lichtjes
Na afloop van de bijeenkomst bezoekt ieder
een met een brandende kaars het graf van 

zijn of haar dierbare. De (natuur)begraaf
plaatsen van Den en Rust en Branden burg 
zijn sfeervol verlicht. Alleen al op (natuur)
begraaf plaats Den en Rust zorgen zo’n 
2.000 fakkels ervoor dat iedereen eenvoudig 

de weg kan vinden. Een eerdere bezoeker 
vertelt: ‘Het was een indrukwekkende zee 
van lichtjes, heel anders dan overdag. We 
werden er helemaal stil van. Het was heel 
fijn om hier samen met mijn familie een 

kaars te branden voor onze vader en opa 
en herinneringen aan hem op te halen’. 

Glühwein en chocomelk
Omdat november al koud en nat kan 
zijn, staat er ook een tent waar men kan 
genieten van warme chocolademelk en 
glühwein. Bij terugkeer in de ontmoetings
ruimtes kan iedereen nog rustig napraten 
en herinneringen ophalen onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 

Iedereen is welkom
Iedereen die iemand wil herinneren 
is van harte welkom. Dus ook als een 
dierbare ergens anders is begraven of 
gecremeerd of als iemand een andere  
culturele achtergrond heeft. Op Den en 
Rust vinden twee vieringen plaats om 
18.00 uur en om 19.15 uur. Om 16.30 uur 
is er speciale kinderviering. In de Ooster
lichtkerk start de viering om 17.30 uur.  
De ontvangst voor alle vieringen vangt 
een half uur van tevoren aan. Aanmelden 
is niet nodig.

(advertorial)
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Samen Verder in Disneyland
door Marijke Drieenhuizen

 
Sportstichting Samen Verder bestaat 30 jaar. Wekelijks bewegen sporters met 

een verstandelijke beperking op zaterdag in het zwembad en op donderdag 
in de sportzaal in het Lichtruim. Daarnaast worden nog tal van activiteiten 

georganiseerd, zoals b.v. de avondvierdaagse, het jaarlijkse uitje en de kerstbingo .

De Sportstichting Samen 
Verder verzorgt zaalsport en 
zwemmen met hulp van veel 
vrijwilligers. Door middel 
van aangepaste programma’s 
en vaak ook specifieke bege-
leiding kunnen de sporters 
vrij en onbevangen bewe-
gen. De sporters betalen een 
jaarlijkse contributie. De 
stichting is verder voor een 
groot deel afhankelijk van 

subsidies en giften. Door de 
enthousiaste bestuursleden 
en de vrijwilligers lukt het 
steeds weer om voldoende 
geld bijeen te krijgen.

Max
Een 30-jarig bestaan moet 
natuurlijk gevierd worden. 
Via via werd Jan Slagter van 
Omroep MAX gepolst om 
kaartjes voor het muziekfesti-

val -Maak de droom waar- te 
regelen. Men had daar echter 
nog iets anders in de aanbie-
ding voor Samen Verder: met 
z’n allen naar Disneyland Pa-
rijs. Hoe kan je een jubileum 
beter vieren. Vorige week 
dinsdag vertrokken 21 spor-
ters en 19 vrijwilligers naar 
Parijs. De reis werd aange-
boden door de Stichting voor 
Geestelijk en Maatschappe-

lijk Welzijn Gehandicapten 
Nederland (SWGN). Een 
stichting die via donaties geld 
genereert om mooie projec-
ten te organiseren. Alles was 
door hen geregeld: de bus, de 
entreekaartjes, de overnach-
tingen en zelfs het eten.

Disneyland Parijs
Na veel voorbereidingen 
vooraf door het bestuur 
van Samen Verder vertrok 
een mooie bus vorige week 
dinsdag naar Disney's Davy 
Crockett Ranch. De huisjes 
waren vooraf ingedeeld en 
iedereen ging na een gezel-
lige reis snel naar het eigen 
onderkomen. De bedden wa-
ren opgemaakt en de koelkast 
gevuld. Een fijne manier om 
een vakantie te beginnen. Vol 
verwachting ging iedereen op 
tijd slapen. De volgende och-
tend samen ontbijten en om 
9.00 uur vertrok de bus naar 
Disneyland. Groot, groter en 
groots, het prachtige Disney-
hotel, Main Street met zijn 
winkeltjes en restaurants met 
af en toe een rondlopende 
Mickey, Goofy of Pinokkio. 
Eén groot feest. Dasha en 
Crista wilden daarna graag de 
meest enge attracties opzoe-
ken, veel anderen bezochten 
liever de mooie draaimolen, 
gingen met bootjes langs be-
wegende poppen uit diverse 
landen of in één van de ande-
re leuke activiteiten. Danny's 
wens kwam uit, zijn intentie 

was zoveel 
mogelijk Dis-
ney figuren 
vastleggen op 
camera. De 
b e g e l e i d e r s 
bewogen mee 
met de spor-
ters. Moe en 
zeer voldaan 
werd tegen 
zessen de 
bus weer op-
gezocht. De 
b e g e l e i d e r s 
maakten in 
de verschil-
lende huisjes 
het aanwezige 
a v o n d e t e n 
klaar en genoten van het 
meegenomen fruit gespon-
sord door De Koopman van 
de Hessenweg in De Bilt 
waarna voor velen het kaarsje 
snel uit ging.

Studio’s Park 
De volgende ochtend kwam 
iedereen weer vroeg het bed 
uit om rond half negen te ver-
trekken naar de Walt Disney 
Studio’s. Eerst ging de hele 
groep naar de 4D-ervaring 
in de Disney Ratatouille at-
tractie. De muis Rémy en 
zijn vrienden moesten rennen 
voor de boze Chef door Gus-
teau's beroemde Parijse res-
taurant. De bezoekers werden 
zo groot als de muizen en na 
een wat wilde rit stonden ze 
vol nieuwe indrukken buiten. 

Vervolgens zocht iedereen 
met de eigen groepjes die ac-
tiviteiten op die de sporters 
wilde bezoeken met natuur-
lijk ook voldoende tijd om 
in één van de vele winkeltjes 
mooie souvenirs te kopen. De 
groep vrijwilligers, waaron-
der vast personeel van Zideris 
en Reinaerde die onbetaald 
en met inlevering van vrije 
dagen meegingen, werden 
de mooiste cadeaus gekocht. 
Rond twaalf uur vertrok de 
bus richting Bilthoven met 
nog wel een fijne tussenstop 
bij de McDonalds. Geen on-
vertogen woord, enthousiaste 
sporters, lieve vrijwilligers 
en een niet moe te krijgen be-
stuur: over deze fantastische 
reis gaat nog lang gepraat 
worden.

Vorige week dinsdag vertrokken 21 sporters en 19 vrijwilligers voor een geheel verzorgde 
reis naar Disneyland Parijs.

Ontmoeting in Disneyland Parijs.
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Zaterdag 2 november – 9:30 tot 16:00

Met: Elly Nooyen, Olette Luitwieler, 
Klaas van Egmond, André de Boer, 

Karianne van Vliet en Petra Augrandjean

Inschrijven www.stichtingrozenkruis.nl

Conferentiecentrum Renova 
Maartensdijkseweg 1 – Bilthoven

SYMPOSION

VUUR VAN
VERANDERING

Vier schrijvers over innerlijke vernieuwing

advertentie

Derde AED in Maartensdijk
door Kees Diepeveen

Het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Marleen Steenbeek uit Maartensdijk heeft er 
toe geleid dat ook voor de omgeving Tuinlaan, Bantamlaan, Dorpsweg in Maartensdijk 

een AED 24 uur per dag beschikbaar is. De AED is geplaatst bij de 
achteringang van restaurant Zilt en Zoet aan de Dorpsweg.

Een Automatische Externe Defi-
brillator (AED) is een draagbaar 
apparaat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand. Dit 
gebeurt door het geven van een 
elektrische schok. Veelal kunnen 
burgerhulpverleners snel ter plekke 
zijn en starten met reanimeren tot er 
professionele hulp komt. 

Buurtactie
Marleen Steenbeek hoorde op haar 
werk, dat een collega een buurt-
actie was gestart om een AED te 
kunnen plaatsen. Dat bracht Mar-
leen op het idee om dit voorbeeld 
te volgen juist voor het deel van 
Maartensdijk dat erg ver af ligt van 
het Maertensplein en De Vierstee; 

de huidige locaties van een AED 
in Maartensdijk. Na onder meer 
informatie te hebben ingewonnen 
bij de Stichting Hartslag De Bilt 
is Marleen aan de slag gegaan. ’Ik 
ben gaan folderen in de omgeving 
en dat bleek heel effectief. Vrij snel 
waren de financiën beschikbaar om 
een AED aan te kunnen schaffen’.  

Enthousiast
Restaurant Zilt en Zoet is een be-
kende locatie in Maartensdijk en is 
daardoor een geschikte plek voor 
de AED. Monica Beckers, die sa-
men met man Rob het succesvolle 
restaurant runt: ‘Wij waren gelijk 
enthousiast toen Marleen ons vroeg 
of de AED hier mocht worden op-

gehangen. Het is belangrijk dat er 
ook binnen Maartensdijk een dek-
kend netwerk van AED’s beschik-
baar is. Wij hebben dan ook niet 
getwijfeld toen ons de vraag werd 
gesteld’. 

Cursus 
Omdat er nog niet voldoende 
burgerhulpverleners zijn die met 
de AED kunnen reanimeren gaat 
Marleen zich nu inzetten voor 
het organiseren van een cursus 
reanimeren in Maartensdijk. Be-
langstellenden kunnen zich al 
aanmelden via info@restaurant-
ziltenzoet.nl. Voor algemene in-
formatie over reanimeren zie ook 
www.hartslagdebilt.nl.

Monica Beckers (l) Marleen Steenbeek bij de AED bij de achteringang 
van Zilt en Zoet.

Mens zegt het met beelden
Beelden zeggen meer dan woorden 
was de gedachtegang van Evelien 
Ribbens, directeur Mens De Bilt, 
toen ze in gang zette dat er filmpjes 
over het werk van Mens De Bilt ge-
maakt gingen worden.
Op het Lustrum van Mens De Bilt, 
in november 2018 zei ze: ‘Als ik bij 
een verpleeghuis zou werken zou ik 
niemand hoeven uit te leggen wat 
we nu eigenlijk doen. Bij een wel-
zijnsorganisatie moet je dat wel. 
Juist omdat het zulk divers werk is 
en soms wat onzichtbaar’. 
Op dat Lustrum werden de eerste 
drie filmpjes al vertoond en ze waren 
meteen een groot succes. Mensen in 
de zaal, ook de mensen die best goed 
wisten wat Mens De Bilt zoal doet 
kregen toch een mooi inkijkje in het 
werk van de organisatie.
Erik Jan en Richard, vrijwilligers bij 
RTV De Bilt wilden de klus graag 
uitvoeren. In goed overleg zijn de 

beide mannen aan de slag gegaan. 
Ze liepen mee met allerlei activi-
teiten en bedachten wat mooi en 
beeldend was om te filmen. Ze kre-
gen met heel veel medewerkers van 
Mens De Bilt te maken en ook inwo-
ners van De Bilt waren bereid mee te 
werken aan de filmpjes.
Na veel opnames en geknip en ge-

plak in die opnames zijn de filmpjes 
af. Negen films van een minuut of 
twee, drie die de komende weken 
via site van De Vierklank zijn te 
bekijken, maar ook op RTV De Bilt 
vertoond worden. Deze week een 
oudere heer die enorm is geholpen 
doordat er een mooi paadje voor 
zijn scootmobiel wordt aangelegd.

De Mantelzorgwaardering
Vanaf 11 november wordt de Mantelzorgwaardering 2019 weer uitgereikt aan alle 

mantelzorgers die 8 uur per week en langer dan drie maanden voor hun naasten zorgen.

Mantelzorgers uit alle kernen van 
gemeente De Bilt zijn op maandag 
11 november van 16.00 tot 18.00 uur 
welkom in de Mathildezaal van het 
gemeentehuis (Soestdijkseweg 173, 
Bilthoven) voor de uitreiking. Wet-
houder Anne Brommersma zal de 
mantelzorgers ontvangen en bedan-
ken voor de zorg aan hun naasten 
in een bijeenkomst met een hapje/
drankje en livemuziek van De Bor-
relmeisjes. Iedereen krijgt na afloop 
de cadeaubonnen mee naar huis.

Vanzelfsprekend
In de gemeente De Bilt zijn er in-
middels meer dan 800 mantelzor-
gers geregistreerd; mogelijk zijn er 
veel, want uit onderzoek blijkt dat 
één op de vijf Nederlanders mantel-
zorger is. De zorg die men aan naas-
ten geeft, wordt vaak heel gewoon 
gevonden: ‘het hoort bij de rol van 
vader, moeder, partner, kind of be-
trokkene’. Mantelzorg hoort bij het 
leven, maar is niet vanzelfsprekend. 

Waardering
Gemeente De Bilt waardeert de 
inzet van mantelzorgers en biedt 
daarom de Mantelzorgwaardering 
aan. In 2019 bestaat deze waar-
dering opnieuw uit bonnen ter 
waarde van 50 euro, te besteden 
bij aangesloten lokale winkeliers 
in de gemeente De Bilt. Reeds aan-
gemelde mantelzorgers ontvangen 
in november de bonnen thuisge-
stuurd. 
Nieuw dit jaar is de aandacht voor 
jonge mantelzorgers: kinderen en 
jongeren tot 18 jaar die opgroeien 
in een gezin met zorg voor een ou-
der of een broer/zus. Zij krijgen 
een Bol.com cadeaubon ter waarde 
van 25 euro.

Hoe werkt de Mantelzorgwaarde-
ring?
• Men komt in aanmerking voor 
de mantelzorgwaardering van de 
gemeente De Bilt als degene waar-
aan men zorg verleent woont in 

gemeente De Bilt. 
• Iedere mantelzorger kan de 
mantelzorgwaardering één keer 
per jaar ontvangen. 
• Meerdere mantelzorgers (maxi-
maal drie) rondom dezelfde per-
soon komen ieder afzonderlijk 
voor de waardering in aanmerking. 
• Aanmelden kan via www.mens-
debilt.nl. Men kan het aanmeldfor-
mulier ook telefonisch of per mail 
opvragen bij het Steunpunt Man-
telzorg De Bilt. Na aanmelding 
ontvangt men per mail een bevesti-
ging en vrijblijvend informatie van 
het Steunpunt Mantelzorg. 
• Wie al is aangemeld als man-
telzorger hoeft dit niet opnieuw 
te doen. Men ontvangt een e-mail 
voor de bevestiging van de gege-
vens. Aanvragen kan tot en met 31 
december 2019 en besteden kan tot 
en met 31 maart 2020. 
• Aanmelden kan via mantel-
zorg@mensdebilt.nl

Mens brengt het sociaal team in beeld.

Opening expositie

Vrijdag 18 oktober opende wethouder Cultuur Dolf Smolenaers 
de driedaagse expositie van Kunstkring BeeKk in De Kelder bij de 
Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan te Bilthoven. [foto Walter 
Eijndhoven]
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MINI HERFST GEBRAADJES
Malse stukjes gekruide rosbief omwikkeld met gerookt
ontbijtspek, iedereen zijn eigen stukje gebraad!
Ca. 10 tot 15 minuten braden 100 gram 2,10

THAISE KIPWOKBLOKJES
Gemarineerde blokjes kipfilet met lichte curry smaak, 
aangevuld met paprika en courgette, heerlijk met rijst of
pasta; kort roerbakken en klaar!! 100 gram 1,25

LAMS OSSEBUCCO
Uit nieuw Zeeland, met een klein beentje erin, super 
smaakvol lamsvlees om heerlijk te stoven!
ca. 2 ½ uur in de pan of de oven 100 gram 1,35

KIP DIJFILET
Zonder botje erin, dus heerlijk te gebruiken voor uw 
stoofpotje, lekker uit de oven of de pan, wordt niet 
droog; ca. 20 tot 25 min. zachtjes braden.... 100 gram 0,95

PROCUREUR LAPJES
Super malse lapjes of aan een stuk; lekker bij de
stamppot, door de nasi, of voor de pulled porc, voor 
een waanzinnig stokje saté, wordt niet droog!! 100 gram 1,20

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Stevige herfst aanbiedingen:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 21 oktober t/m zaterdag 26 oktober.

Zetfouten voorbehouden.

KIPFILET PANNETJES
De bekende huis gemaakte: 30 min. op 170°C 100 gram 1,45
LAMSBURGERES
Gekruid met o.a., zout & peper, rozemarijn, tijm... 100 gram 1,95

GEKONFIJTE EENDENBOUTEN
Langzaam in ganzenvet gegaard; mild gekruid om de 
originele smaak te behouden. alleen even opwarmen!
Ca. 20 min. op 170°C in de oven! per stuk 5,75

Als U suggesties heeft voor het bestuur van Tafeltje 
Dekje om gemeenteraad en publieke opinie te 
beïnvloeden, zodat wij niet per 1 juli 2020 stoppen te 
bestaan laat het ons weten.

HELP ONS BLIJVEN HELPEN!

TEL. 030-2288000
of mail ons op: info@tafeltjedekje-debilt.nl

TAFELTJE DEKJE 
KOMT BINNEN!
Ik zit niet te wachten 
op bezuinigingen!
• Ik kijk uit naar de rijder van Tafeltje Dekje  
 die mijn maaltijd brengt en mij helpt

• Alarm slaat als ik niet opendoe

• En op kantoor controleren ze of ik mijn  
 menulijst wel goed heb ingevuld

• Dit geeft mij rust en regelmaat rond mijn  
 maaltijdvoorziening

Tafeltje Dekje
bezorgt maaltijden aan huis

• Invalidenaanpassingen
• Gas- en gevelkachel
• Badkamerverbouwing
• Dakwerk - goten - hemelwaterafvoer

Wij zijn op zoek naar een collega

Bilthoven: 030-2285235 • Soest: 035-5435387 • M. 06-20360448
jan@jvdpoel.nl • www.jvdpoel.nl

• Invalidenaanpassingen
• Gas- en gevelkachel
• Badkamerverbouwing
• Dakwerk-goten-hemelwaterafvoer

• Zinkwerk en koperwerk
• C.V.-werkzaamheden
• Keukenaansluiting
• Rioolwerk
• RioolverstoppingWij zijn op zoek naar een collega

25%
KORTING

op Sigma verf

Hubo Bilthoven 
Koperwieklaan 1, 3722 CA Bilthoven - Tel: 030-6628480 
E-mail: bilthoven@hubo.nl

Geldig t/m 31 mei 2019

VROUW HEEFT LIEVER
GOEDE KLUSSER
DAN RIJKE VENT

Veel vrouwen gaan niet voor het salaris van een partner, maar 
om het klustalent. Kluskunsten vindt de vrouw sowieso be-
langrijk. Maar liefst 88 procent wil dat de partner een hamer 
en schroevendraaier kan hanteren zonder al teveel problemen. 
Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1022 Nederlandse vrou-
wen boven de 18 met een huur- of koopwoning. Een derde van 
de ondervraagde vrouwen denkt zelfs dat een ‘echte man’ kan 
klussen.
Helaas voor deze dames is niet elke man zo: één op de vijf 
mannen heeft de kennis namelijk niet. De partners van deze 
heren geven aan dat hun man twee linker handen heeft. 
Echter mannen let goed op dat er geen misbruik van je wordt 
gemaakt. Een keer een lampje ophangen of een muurtje wit-
ten, dat kan nog wel. Het moet echter niet zo zijn dat je in het 
weekend bij ieder familielid een ander klusje hebt. 

Dames niet getreurd, heeft jullie man 2 linker handen 
dan heeft Hubo de totaal oplossing voor ieder klus.

Actie
Powerplus Schroefboormachine
Type POWX0069LI
79.99

39.-

Beter lopen begint bij ons!

Ben je leergierig en hou je van
een dynamische werkomgeving?  

Kom dan onze Beterlopenwinkel in Groenekan versterken.
Wij bieden een interne en externe opleiding, waarna je met 
goede schoenen voetklachten kan oplossen. De werktijden 
zijn tussen maandag en zaterdag. Wij hebben momenteel 

een vacature voor 24 uur per week. Salaris conform de 
IN Retail CAO en volop mogelijkheden om je te ontplooien.

Vooropleiding bij voorkeur VMBO/MBO. Je moet leuk met 
50plussers en ouderen kunnen omgaan. Gevoel voor mode 
en kleding is een vereiste. Loop eens binnen op de Koningin 

Wilhelminaweg 495, 3737BG Groenekan en vraag naar
Wendey van Zwieten of stuur een mail naar:

sollicitaties@indermaur-beterlopenwinkel.nl

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44

Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde

schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497

3737 BG Groenekan (Utrecht)

030 - 20 40 612

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel
Al zes jaar

op rij de beste!

Brocante in het Groen 

ProFeminae organiseert op zaterdag 26 okto-
ber van 10.30 tot 15.00 uur een brocantemarkt. 
Er zijn onder andere antiek, curiosa en vintage 
spullen te vinden. Locatie is Grothelaan 3, 
Groenekan. Voor meer info: 0346-212322.

Baby en peuter yoga  

Bij Mama Lokaal Bilthoven, (bibliotheek Idea) 
zijn er op 30 oktober van 10.00 tot 11.00 uur 
twee korte yogalesjes voor ouders met een 
baby of peuter. Baby yoga is voor baby’s vanaf 
3 maanden tot 1 jaar. De peuteryoga is voor 
kinderen van 2 tot 4 jaar. De lessen zijn gratis.

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op www.vierklank.nl
Hairdesque
In onze moderne salon kunt u rekenen op een 
gedegen advies en een betrokken kijk op uw 
haarwensen. Wij onderscheiden ons met de fan-
tastische Curlsys kniptechniek...  [lees meer]



 De Vierklank 11 23 oktober 2019

Voedselbank De Bilt 
gaat door als Winkel 

Vrijdag 18 oktober werd door wethouder Anne Brommersma en de voorzitter van de 
Voedselbank De Bilt Jolanda van Hulst de nieuwe Voedselbankwinkel geopend. 

De wethouder meldde vol lof te 
zijn over de stap van traditionele 
Voedselbank naar winkelformule. 
Sommige gasten schrokken, toen de 
wethouder de aantallen dorpsgeno-
ten noemde die gebruik maken van 
de Voedselbank; namelijk 105 afne-
mers (gezinnen) dat zijn ongeveer 
280 personen. Dankzij goede rela-
ties met leveranciers en sponsoren 
en dankzij gulle dorpsgenoten is er 
telkens voldoende voedsel. 

Keuze
Namens de Voedselbank vertelde 
Jolanda van Hulst blij te zijn, dat 
de afnemers nu meer keuzevrijheid 
hebben. Ze bedankte alle vrijwil-
ligers, met name de mensen van de 
winkelwerkgroep die maandenlang 
vele uren hebben gestoken in de 

voorbereiding. In de nieuwe winkel, 
nog steeds in het Sociaal Warenhuis 
aan de Molenkamp in de Bilt, lopen 
afnemers voortaan met een winkel-
wagentje langs de schappen. Een 
gastvrouw geeft uitleg en kaartjes op 
de schappen geven aan hoeveel de 
afnemer kan meenemen. Zo krijgt 
een afnemer met een groot gezin 
meer producten, dan een afnemer 
die komt voor één of twee personen, 
waardoor voedsel nog steeds zo eer-
lijk mogelijk verdeeld wordt. 

Kassa
Een reactie van een afnemer: ‘Su-
perleuk gedaan, was wel even wen-
nen, maar wel heel leuk’. Overigens 
wijkt deze winkel af van andere 
winkels; er is namelijk geen kassa.  
     (Lucy Duindam) 

Anne Brommersma tijdens de 
openingsspeech.

Meer keuzevrijheid bij de Voedselbank.

Ondernemer van het jaar?
Generaties op het dak

Bijna 300 jaar geschiedenis in dezelfde omgeving. Van Ettekoven Rietdekkers werkt al 9 
generaties op het rietendak. Een oer-Hollands ambacht wordt al vele generaties overgedragen. 

De geschiedenis van Van Ettekoven 
Rietdekkers gaat terug tot 1720, 
toen is Johannes van Ettikhoven 
gedoopt in De Bilt. De 3e generatie 
is in 1787 geboren in Maartendijk, 
de 8e (huidige) generatie is geboren 
in Blauwkapel (toen nog gemeente 
Maartendijk) en de 9e en jongste 
generatie is geboren in Hilversum. 
De laatste 4 generaties, bijna 100 
jaar, zijn actief werkzaam in de ge-
meente Wijdemeren en alweer 16 
jaar is Van Ettekoven Rietdekkers 
gevestigd in de gemeente Wijde-
meren.
De huidige generaties rietdekkers 
zijn de broers Willem en Evert-Jan 
en 2 zoons van Willem, Marien en 
Jan-Willem. Voor velen is Van Et-
tekoven Rietdekkers een begrip, 
waar wij trots op zijn. Omdat wij 
nog steeds rietendaken van ons 
voorgeslacht onderhouden, voelen 
wij ons sterk verbonden met onze 
relaties en hun rietendaken. Deze 
verbondenheid zit ons in de genen.
Ons bedrijf is sterk lokaal gericht, 
90% van onze relaties bevindt zich 
binnen een straal van 12 km rond 

Loosdrecht. Onze bijdrage aan een 
circulaire economie blijkt doordat 
gesloopt riet van oude daken ook 
binnen diezelfde straal verwerkt 
wordt als ‘stro’ in de koeienstal. Het 
riet dat wij verwerken komt voor 
95% uit Nederland en sinds 2 jaar 
ook weer uit Loosdrecht. Dit riet 

uit Loosdrecht blijkt van uitzonder-
lijke kwaliteit zodat wij uitbreiding 
van dit project graag promoten. 
Wij zijn finalist in de verkiezing; 
‘Ondernemer van Wijdemeren’ en 
hebben uw stem hierbij nodig. Be-
kijk onze video en stem nog: 
VanEttekovenRietdekkers.nl

Van Ettekoven Rietdekkers werkt al 9 generaties op het rietendak. 
(foto Govard-Jan de Jong)

FOTO VERGROTEN >>

Biltse ondernemersverkiezing
Genomineerden bekend

De afgelopen periode konden inwoners van de gemeente De Bilt 
hun favoriete ondernemers opgeven. Uit bijna 500 aanmeldingen 
heeft de jury een keuze gemaakt. De negen genomineerden zijn be-
kend Tijdens de Award avond op 27 november aanstaande wordt 
uit hun midden de winnaar verkozen. 

Na vele vergaderingen, research en bedrijfsbezoeken, selecteerde een 
deskundige jury uiteindelijk 9 genomineerden, verdeeld over de drie 
categorieën. Ze werden deze week blij verrast met deze eer en waarde-
ring van inwoners en mede ondernemers uit de hele gemeente.

‘De genomineerden zijn een voorbeeld voor anderen door hun klantge-
richtheid, zakelijke succes en maatschappelijke betrokkenheid’, aldus 
voorzitter van de jury wethouder Madeleine Bakker-Smit. 

De genomineerden
Per categorie zijn genomineerd:
1. De Biltse Starter van het jaar: Rocketstyle, Pigme, Inbetween Models
2. De Biltse Middenstander van het jaar: Brasserie Olivier, Vink Wit-

goed, Firma van der Neut
3. De Biltse Ondernemer van het jaar: Topkids Kinderopvang, Stichtse 

Loodgieters, Van Oostrum Infra & Cultuurtechniek

Informatie en een filmpje over deze genomineerden is te vinden op 
www.debiltseondernemer.nl/genomineerden 

Uitnodiging
De uiteindelijke winnaars in elke categorie worden op woensdag 27 
november 2019 tijdens de award uitreiking bekend gemaakt. Voor deze 
avond zijn alle ondernemers uit De Bilt uitgenodigd. Zij kunnen zich 
inschrijven via www.debiltseondernemer.nl. 

‘Met deze award avond willen we verrassende en waardevolle ontmoe-
tingen tussen alle ondernemers uit onze gemeente stimuleren’, aldus 
Reinoud van Dommelen van Lionsclub De Bilt-Bilthoven. ‘De avond 
wordt een ode aan het ondernemerschap, die geen enkele ondernemer 
wil missen.’ 

De genomineerde ondernemers.

Denk met ons Mee!
Geef u op via

info@beterdebilt.nl

30 oktober 20.00 uur in de HF Witte

Beter De Bilt is geïnteresseerd
in UW mening over de Woningbouwlocaties.

advertentie

Ingezonden Mededeling
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM

 Robijn 
wasverzachter 
Zwitsal of Pink Sensation
 Alle fl essen van 450 ml 
Van /2.09

Deze acties zijn geldig van woensdag 23 t/m dinsdag 29 oktober 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 4+4 gratis krijg je 50% korting op de totaalprijs. Bij 2+1 gratis krijg je 33.34% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 Coca-Cola 
of Fanta  
 4 pakken met 
6 blikjes van 0.33 liter 
 Van /15.04 - /16.60

 DubbelFrisss 
of Taksi 
 8 pakken van 1.5 liter 
  Van /7.76 - /11.92 
 Voor 3.88 - 5.96

Becel
 Alle soorten   
3 stuks
 Van /2.49 - /16.77
Voor 1.66 - 11.18

 Sallands 
zonnepit 
Van /1.99 

 Robijn 
wasverzachter 
Zwitsal of Pink Sensation
 Alle fl essen van 450 ml 

of Fanta  
 4 pakken met 
6 blikjes van 0.33 liter 

 Robijn 

 Alle fl essen van 450 ml 

 Alle soorten   

 4 PAKKEN 

10.99 

 PER FLES 

 0.99 
 PER STUK 

1.59 

  2+1
GRATIS

STUNT

 4+4
GRATIS

STUNT
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De gemeente De Bilt wil Tafeltje Dekje OPHEFFEN!
De subsidie wordt per 1 juli 2020 stop gezet.

OPEN BRIEF
Geachte leden van de gemeenteraad van De Bilt,

Het bestuur van Tafeltje Dekje doet een dringend beroep op de 
gemeenteraad van De Bilt om NIET akkoord te gaan met het plan van 
het College van B & W om de subsidie voor Tafeltje Dekje na 1 juli 2020 
niet langer op te nemen in de begroting.

Tafeltje Dekje komt BINNEN!
Tafeltje Dekje is juist nu nodig! 

Want:
•  Ouderen moeten langer thuis blijven wonen. Dan wordt zelf een 

verantwoorde maaltijd bereiden een steeds groter probleem. 
•  Verblijf in het ziekenhuis wordt steeds korter en daarna: thuis 

verder herstellen. Hoe regel je dan een warme maaltijd? 
•  Maaltijden bestellen bij een commercieel bedrijf is vaak ingewikkeld 

en het is moeilijk om het contact met het bedrijf te onderhouden, 
een bestelformulier goed in te vullen en op tijd in te leveren; zeker 
als je geheugen je in de steek begint te laten.

•  En praktisch: hoe warm ik het op, hoe moet ik de oven of magnetron 
instellen?

•  Lukt het helemaal niet om een maaltijd zelf te bereiden, dan 
kunnen warme maaltijden die elke werkdag rond 12 uur bezorgd 
worden een oplossing bieden. Juist deze groeiende groep heeft 
Tafeltje Dekje hard nodig.

Wat zijn de gevolgen als Tafeltje Dekje De Bilt wordt opgeheven?
•  Maaltijdvoorziening moet worden overgenomen door commercieel 

bedrijf, mantelzorg.
•  Haalbaar en betaalbaar voor iedereen? Kosten?
•  Wie verleent de assistentie bij het opdienen & klaar zetten van de 

maaltijd?
•  Is er nog tijd voor persoonlijk contact?
•  Wie zorgt voor de rust en regelmaat in de maaltijdvoorziening?
•  Vereenzaming ligt op de loer.
•  Ondervoeding kan leiden tot een groter beroep op gezondheidszorg.
•  Mantelzorgers zullen zwaarder belast worden.
•  Groter beroep op voorzieningen vanuit de Wmo, want de gemeente 

houdt een taak bij de maaltijdvoorziening: hogere kosten en dus 
uiteindelijk GEEN bezuiniging.

Namens de klanten en het bestuur van Tafeltje Dekje De Bilt

Als U suggesties heeft voor het bestuur van Tafeltje 
Dekje om gemeenteraad en publieke opinie te 
beïnvloeden, zodat wij niet per 1 juli 2020 stoppen te 
bestaan laat het ons weten.

HELP ONS BLIJVEN HELPEN!

TEL. 030-2288000
of mail ons op: info@tafeltjedekje-debilt.nl

TAFELTJE DEKJE 
KOMT BINNEN!
Ik zit niet te wachten 
op bezuinigingen!
• Ik kijk uit naar de rijder van Tafeltje Dekje  
 die mijn maaltijd brengt en mij helpt

• Alarm slaat als ik niet opendoe

• En op kantoor controleren ze of ik mijn  
 menulijst wel goed heb ingevuld

• Dit geeft mij rust en regelmaat rond mijn  
 maaltijdvoorziening

Tafeltje Dekje
bezorgt maaltijden aan huis

tel. 030-2288000
info@tafeltjedekje-debilt.nl

Presentatie van het boek 
Grote woorden 

door Henk van de Bunt

Op Allerheiligen, vrijdag 1 november om 20.00 uur geeft auteur Martien Brinkman in de kelder 
van de Bilthovense Boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven een presentatie n.a.v. van 

het verschijnen van zijn nieuwste boek ‘Grote Woorden’. 

Martien Brinkman woont in De Bilt 
en is emeritus hoogleraar oecume-
nische/interculturele theologie aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam. 
Hij publiceerde in 2014 Hun God 
de mijne? (over de God van Ger-
rit Achterberg, Hendrik Marsman, 
Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt) 
en in 2018 Dicht bij het onuitspre-
kelijke (veertien dichters over het 
onzegbare).

Woorden
De auteur gaat in op de betekenis 
van een elftal ‘grote woorden’ (tradi-
tie, God, schepping, kwaad, schuld, 
plaatsvervanging, opstanding, vrij-
heid, liefde, dood en gebed). Een 11 
hoofdstukken tellend, verdiepend 
boek, dat literatuurkritiek, cultuur-
filosofie en theologie combineert. 

Het is geschreven voor hen die ge-
interesseerd zijn in grote woorden 
die eeuwenlang de westerse cultuur 
hebben gedragen. Afkomstig uit de 
christelijke traditie hebben ze hun 
weg gevonden in de rechtspraak, het 
onderwijs, het sociaal stelsel en de 
kunsten. Sommige van die woorden 
hebben hun oorspronkelijke setting 
bewaard, andere zijn daar volledig 
van losgezongen. ‘Grote woorden’ 
plaatst ze weer in een samenhan-
gend perspectief.

Overwonnen aarzeling 
Brinkman: ‘Ik heb geaarzeld of ik 
aan deze elf hoofdstukken nog een 
persoonlijk slotwoord zou toevoe-
gen. Lang werd ons immers in de 
theologie voorgehouden dat het om 
de zaak (het evangelie) gaat en niet 

om de persoon. In z’n algemeenheid 
lijkt me dat waar. Theologen laten 
doorgaans hooguit in (afscheids-)
interviews het achterste van hun 
tong zien. Iets vergelijkbaars heeft 
zich ten aanzien van schrijvers en 
dichters voorgedaan. Het gaat om 
hun werk, het eindproduct, zo werd 
ons voorgehouden. De persoon van 
de schrijver of dichter doet er niet 
toe. Zelf heb ik in mijn interpreta-
tie van schrijvers en dichters altijd 
hun biografie mee laten spreken, 
zonder daarbij overigens de speel-
ruimte tussen iemands biografie en 
zijn werk te miskennen. Dat geldt 
ook voor de theologie. Persoon en 
zaak horen bij elkaar. Vandaar dat 
ik in de hoofdstukken zo af en toe 
persoonlijke ervaringen laat mee-
klinken. Ik plaats die tegen de ach-

Emeritus-hoogleraar Martien Brinkman verzorgt op 1 november een 
inleiding over zijn boek ‘Grote Woorden’. 

Lezersactie
Het boek Grote Woorden is vanaf nu te koop. Onder lezers van De Vier-
klank wordt een aantal exemplaren verloot. Stuur een mail naar info@
vierklank.nl met in het onderwerp Brinkman. Tijdens de inloop van de 
presentatie op vrijdag 1 november bij de Bilthovense Boekhandel kun-
nen de winnaars hun boek in ontvangst nemen. 

De dochter van Meijer
In de voorstelling ‘De dochter van Meijer’ in de Woudkapel op vrijdag 25 oktober vertelt 

journalist en schrijver Pauline Broekema over bezetting en onderduik, schoften, 
meelopers en stille helden. Musici omarmen het verhaal met composities. 

De dochter van Meijer gaat over 
bezetting en bevrijding. Over angst, 
heimwee, rouw en ongelofelijke 
veerkracht. Pauline Broekema is als 
geen ander in staat om het onnoem-
bare te schilderen in verhalen. De 
voorstelling is gebaseerd op haar 
boek Het uiterste der zee. 

Auteur
Pauline Broekema werd in 1954 
geboren in de stad Groningen. Ze 
groeide op in een huis vol boeken. 
Dagelijks werden tenminste vijf 
kranten gelezen. Een opvoeding 
in de traditie ‘onderzoekt alles en 
behoudt het goede’, legde de ba-
sis voor een brede belangstelling. 
Na het eindexamen middelbare 
school ging ze de journalistiek in 
en werkte voor het Noord Hol-
lands Dagblad en Hier en Nu radio 
van de NCRV. Vanaf 1984 was ze 
redacteur-verslaggever bij de NOS. 
Daarnaast schreef en schrijft ze. In 
januari 2019 nam zij afscheid van 
de NOS. Pauline schreef o.a. de 
veelgeprezen familiekroniek Het 
Boschhuis aan de Beetzlaan in Bilt-
hoven. (Vierklank 2014-24-9) 

Over ‘De dochter van meijer’
Meijer, de vader van de kleine 
Sara (1941) wordt met de eerste 
trein van Westerbork naar het Oos-
ten gevoerd. Sara en haar moeder 
Mies duiken onder, om veilig-
heidsredenen gescheiden van el-
kaar. Na de bevrijding blijkt bijna 
niemand van hun grote joodse 
familie nog in leven. De dochter 
van Meijer gaat over bezetting en 
bevrijding. Over eindeloze jaren in 
onderduik. Over angst, heimwee, 
rouw en ongelofelijke veerkracht. 
Het is het verhaal van schoften en 
meelopers. En van stille helden, de 
mannen en vrouwen die hun leven 
riskeerden om er voor anderen te 
kunnen zijn, die leefden in verbon-
denheid’.

Muziek
Pauline Broekema is als geen an-
der in staat om het onnoembare te 
schilderen in verhalen. De voor-
stelling is gebaseerd op haar boek 
‘Het uiterste der zee’ (2018). Me-
dewerking verlenen musici van 
The Amsterdam Consort; in deze 
voorstelling treden zij op in kamer-
muziekbezetting en omarmen de 
geschiedenis van Meijer, Mies en 
Sara met werken van componisten 
die destijds werden beluisterd zoals 

Max Bruch, Antonín Dvořák, Mau-
rice Ravel, Dmitri Sjostakovitsj. 
De verteller is Pauline Broekema, 
fluit, piccolo Jeannette Landré, fa-
got, contraforte Marieke Stordiau, 
viool, altviool Albert Adams, piano 
Mariken Zandvliet.    [HvdB]

tergrond van een klasse-reünie van 
mijn lagere schoolklas. Op zulke 
reünies pleegt een mens zich im-
mers af te vragen: waarom ben ik 
geworden wie ik ben en zijn zij ge-
worden wie zij zijn?’ 

Gevarieerd
De presentatie kent een gevarieerd 
programma met muziek van het 
Biltse saxofoonkwartet Xasaxa 
(deze avond met trompet) o.l.v. 

Ankie de Niet. In dit afwisselende 
programma van anderhalf uur leidt 
de auteur kort een paar hoofdstuk-
ken in, dragen PieterJan Mellegers 
en Hannie Dorr proza- en poëzie-
fragmenten uit het boek voor en 
reageert Ype Viersen, gevangenis-
predikant te Utrecht, op het hoofd-
stuk over het kwaad. Graag vooraf 
aanmelden via info@bilthovense-
boekhandel.nl of tel. 030 2281014.

Vertelster Pauline Broekema.

De musici van De dochter van Meijer.

Voorstelling De dochter van 
Meijer is in De Woudkapel te 
Bilthoven op vrijdag 25 oktober, 
om 20.15 uur
Reserveringen: 
www.artconnectspeople.com en 
bij de Bilthovense Boekhandel, 
Julianalaan 1 te Bilthoven.
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Steeds Beter met Mutsen 
in Het Lichtruim

door Guus Geebel

Toneelvereniging Steeds Beter voert in de theaterzaal van Het 
Lichtruim op 8, 9 en 10 november het stuk Mutsen op. De toneel-
komedie is geschreven door Christa Warmerdam en wordt geregis-
seerd door Henri Nap.

Mutsen is een komedie over vrouwen van deze tijd met herkenbare 
dialogen. Het gaat over zes zussen die elkaar ontmoeten in een vakan-
tiehuisje. Ze hebben verschillende karakters en hun eigen problemen, 
maar ook geheimen waar ze liever niet over praten. Daardoor ontstaan 
spanningen en botsingen, maar ook komische situaties. Ze hebben alle-
maal al het een en ander meegemaakt. Mannen kwamen en gingen, kin-
deren werden geboren en opgevoed en carrières afgebouwd. Ondanks 
de verschillen hebben de zes zussen wel het verleden gemeen.

Regisseur Henri Nap woont in Eemnes en regisseert al sinds 1985 to-
neelgezelschappen in plaatsen in de regio zoals Huizen en Kortenhoef. 
Met Steeds Beter werkt hij regelmatig. ‘Ook met eenakters waarmee 
we diverse prijzen hebben gewonnen.’ Het stuk Mutsen heeft hij zelf 
aan Steeds Beter voorgesteld. ‘Ik heb het hier een daar wat ingekort, 
maar natuurlijk wel met respect voor de auteur van het script.’ 

De voorstellingen zijn in Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven op 
vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 november. Op 8 en 9 november be-
gint de voorstelling om 20.00 uur. Zondag 10 november om 14.30 uur. 
Kaarten zijn te bestellen via secretariaatsteedsbeter@gmail.com, of tel. 
030 2291021. De voorverkoop start op 26 oktober bij: Mijn Droomkap-
per, Planetenbaan, The Read Shop, Hessenweg of Bruna, Julianalaan. 
Aan de zaal kan niet worden gepind.

De zes zussen die weer gaan zorgen voor een heerlijke uitvoering.  

Annie en Jan Pons 
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Maandag 14 oktober was het zestig jaar geleden dat Jan Pons en Annie Dorland elkaar in 
Rotterdam het jawoord gaven. Jan was 24 en Annie 21 jaar oud. Burgemeester Sjoerd 

Potters kwam het echtpaar thuis met hun huwelijksjubileum feliciteren. 

Ze woonden allebei in Rotterdam 
en zagen elkaar wel eens bij orgel-
concerten van Feike Asma waar 
Annie ging met mensen van de kerk 
naar toe ging. Annie was vanuit Ca-
pelle aan den IJssel in Rotterdam 
komen wonen. Toen Jan haar voor 
het eerst in de kerk zag zei hij tegen 
zijn vriend: ‘Daar zou ik nog wel 
eens een praatje mee willen maken.’ 
Dat gebeurde toen een vriendin van 
Annie  jarig was. ‘Ik ging naar die 
verjaardag, maar Jan die tegenover 
die vriendin woonde, was daar niet 
uitgenodigd. Jan was met zijn broer 
voor zijn moeder bezig een kleed 
over een trapleer te hangen dat die 
avond geklopt moest worden. In 
Rotterdam mocht je in die tijd pas 
na tien uur ’s avonds mattenklop-
pen, omdat overdag leveranciers 
zoals de bakker en de melkboer 
langs de deuren gingen en matten-

kloppen stof gaf. Toen Jan mij zag 
legde hij de mattenklopper neer en 
bracht me met de fiets naar huis en 
zo is het begonnen.’ vertelt Annie. 

Woningen
Ze hadden vierenhalf jaar verke-
ring voor ze trouwden. ‘Na ons 
trouwen gingen we inwonen op 
een bovenverdieping in de Rotter-
damse Vierambachtsstraat. Twee 
jaar later kregen we een woning 
in Schiebroek.’ Jan Pons werkte 
bij de politie in Rotterdam en wo-
ningbouwverenigingen wilden toen 
graag in elke straat een agent heb-
ben wonen. ‘Wij moesten vroeger 
in uniform naar huis en dat vonden 
ze goed voor de veiligheid. Zo kre-
gen we een woning.‘ Na vier jaar 
verhuisde het gezin dat inmiddels 
drie kinderen telde naar een nieuw-
bouwwoning in de Alexanderpol-

der. Daar woonden ze 32 jaar. ‘Jan 
wilde graag naar de Veluwe maar ik 
wilde eigenlijk helemaal niet weg 
uit Rotterdam, maar toen mijn zus 
in ’t Harde ging wonen verhuisden 
wij daar in 2000 ook heen. Toen 
mijn zus uit ’t Harde vertrok ver-
huisden we naar Joure waar een 
dochter van ons woonde.’ Tien jaar 
geleden betrokken ze een woning 
op het terrein van ‘d Amandelboom 
waar ze nu met veel genoegen wo-
nen. 

Activiteiten
Het echtpaar kreeg vier dochters. 
‘Toen de vierde geboren was zei 
de dokter, de jongens komen van-
zelf’, zegt Annie lachend. Er zijn 
twaalf kleinkinderen en vier ach-
terkleinkinderen. Jan Pons was 36 
jaar bij de politie. De mooiste vijf 
jaren daarvan bracht hij door bij 

de bereden politie. Hij kreeg daar-
voor een opleiding en was met zijn 
paard aanwezig bij heel veel offi-
ciële gebeurtenissen. Het echtpaar 
heeft altijd veel vrijwilligerswerk 
gedaan. Annie is nu nog steeds als 
vrijwilliger actief bij ‘d Amandel-
boom. Politiek zijn ze allebei ac-
tief geweest voor fractieleden van 
het GPV in de gemeenteraad. Later 
ook in Friesland bij de Christen-
Unie, maar daar ging alles in het 
Fries en dat spraken ze niet. Ook 
bij de PCOB waren ze actief. Jan 
Pons werkte zes jaar met plezier 
als coördinator in de provincie 
Friesland voor Veilig Verkeer Ne-
derland. Ook was hij voorzitter 
van de bewonersvereniging van ‘d 
Amandelboom. 

Feest
Het 60-jarig huwelijksfeest vierden 
ze in september met een weekend 
in Mol in België, met mooi weer. 
Een dochter en schoonzoon wonen 
in Rotterdam maar huren daar een 
landgoed dat uitstekend geschikt was 
om met 39 familieleden een feest te 
vieren. Voor het bruidspaar was een 
bruidssuite ingericht en de ande-
ren sliepen in caravans, campers en 
tenten. De familie had een origineel 
jubileumcadeau bedacht. Het echt-
paar kreeg een schoolagenda waarin 
familieleden uitjes hadden ingevuld 
die ze met het bruidspaar gedurende 
het schooljaar jaar gaan ondernemen. 
Een high tea op het stoomschip Rot-
terdam die in de agenda stond is in-
middels al uitgevoerd.

Het diamanten bruidspaar met burgemeester Sjoerd Potters.

Aan de oever van de Grift
Woensdag 9 oktober hield Henk Strietman, op uitnodiging van de Historische Kring d’Oude 

School, een verhaal over zijn leven, dat begon aan de oever van de 
Zeister Vaart, ook wel de Biltse Grift genoemd. 

Strietman’s ouderlijk huis stond 
aan de Koppeldijk en keek uit op 
de Grift. Deze werd al in 1640 aan-
gelegd in de bedding van een zijtak 
van de Rijn. Daarmee wilde men 
het vervoer van goederen van Zeist 
naar Utrecht vergemakkelijken.

Geschiedenis
In een boeiend betoog, gevisua-
liseerd met dia’s, nam Henk zijn 
toehoorders mee in zijn familie-
geschiedenis. Zijn voorouders 
trokken als seizoenarbeiders in de 
landbouw in 1787 vanuit het Duitse 
Osnabrück naar Nederland; vanwe-
ge de werkloosheid aldaar, met in 
die eeuw nog 100.000 andere land-
genoten. Velen van hen, zo ook de 
broers Strietmann, bleven in Neder-
land wonen. Dat gaf toen nogal wat 
ophef; ziedaar de gelijkenis met de 
huidige tijd. De voorouders van 
Henk werkten ook in Nederland als 
tuinbaas en in de groenten- en fruit-
teelt. Inmiddels hadden zij hun ach-
ternaam veranderd in Strietman. Ze 
betrokken in Zeist een ‘warmoeze-

niershofstede’. De producten wer-
den met een hondenkar, later met 
paard en wagen en uiteindelijk met 
drie opgemaakte vrachtwagens aan 
de man gebracht. Een oudere broer 
van Henk was de laatste loot, die 
het bedrijf voortzette. Daar kwam 
een einde aan toen begin jaren ‘70 
van de vorige eeuw daar de woon-
wijk Zeist-West werd gebouwd.

Vogels
Het was boeiend te horen, hoe Henk 
zich zijn jeugd herinnert. Het ouder-
lijk huis had een uitzicht op de Grift 
en het hele jaar door was er het ge-
roep en de gezang van de vogels te 
horen. Henk dankt daar zijn latere 
passie als vogelaar aan. Als afslui-
ting ontstond er een levendige dis-
cussie over het leven aan de Grift.

Henk Strietman weet de goed gevulde zaal te boeien.           (Frans Poot)

High Tea in Bij de Tijd 

Enkele bewoners van het 
appartementencomplex Landlust 
aan de Alfred Nobellaan hadden 
het initiatief genomen hun 
medebewoners uit te nodigen voor 
een High Tea in het restaurant van 
Bij de Tijd. De uitnodiging beviel 
zichtbaar goed.         (Frans Poot) 
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Cultuureducatie op basisscholen 
door Henk van de Bunt

Cultuureducatie is één van de vakgebieden waarin les gegeven wordt op de basisschool. 
Een daarvoor eertijds in het leven geroepen Werkgroep KidS is samengesteld uit 

o.a. vrijwilligers, medewerkers vanuit het Kunstenhuis, Kunst Centraal, 
het Landschap Erfgoed Utrecht en het Onderwijs.

In deze gemeente bestaat sinds 1992 
de werkgroep Kunst In De School. 
De werkgroep, waarin onderwijs-
gevenden en ouders participeren, 
zorgt voor een zo afwisselend mo-
gelijk kunstaanbod voor elke groep 
in de basisschool met jaarlijks twee 
à drie activiteiten. Sommige activi-
teiten zijn in de eigen school, voor 
andere kunstzinnige voorstellingen 
moeten de groepen soms naar een 
locatie in de onmiddellijke omge-
ving of verder weg.

Cultuur
Werkgroep KidS (Kunst in de 
School) ontstond in 1992. Ignace de 
Jong, oud directeur van de Micha-
elschool was mede-initiatiefnemer. 

Verschillende toelagen die Biltse 
basisscholen tot dan toe ontvingen, 
verdwenen o.a. het schoolzwem-
men. Er bleef daarna nog een bedrag 
beschikbaar en schooldirecteuren 
besloten unaniem dat aan culturele 
vorming te besteden. Julianaschool-
directeur Ella Prins vertegenwoor-
digt de schooldirecteuren in Werk-
groep KidS: ‘Bijna alle basisscholen 
in de gemeente De Bilt nemen in-
middels aan het KidS-programma 
deel. Het programma is zodanig op-
gesteld dat de kinderen in hun basis-
schooltijd met alle kunstvormen in 
aanraking komen. Ze bezoeken een 
theater- of dansvoorstelling, een mu-
seum of hebben een ontmoeting met 
een schrijver’. 

Kunstdisciplines
Frankie van Sluijs (lid werkgroep 
KidS): ‘Het College van Basis-
schooldirecteuren heeft de Werk-
groep de opdracht gegeven een 
passend Kunst- en Cultuurpro-
gramma aan te bieden aan alle 
basisscholen in de Gemeente De 
Bilt. Het enthousiasme van de 
werkgroep-leden komt voort uit 
de overtuiging dat mensen creati-
viteit nodig hebben. De Kunst- en 
cultuurprogramma’s die de kinde-
ren in het primair onderwijs krij-
gen aangeboden, leert de kinderen 
om hun creativiteit te gebruiken 
en om deze verder te ontwikkelen. 
Met alle kunstdisciplines (theater, 
dans, beeldende kunst, muziek, 

literatuur, film en foto) komen de 
kinderen in aanraking. De kunste-
naars zijn professionele makers. 
De leerkrachten en cultuurcoördi-
natoren krijgen een jaarprogramma 
aangeboden voor alle basisschool-
groepen Zij werken met hun inzet 
mee aan het versterken van de cre-
atieve kracht van elk kind. In een 
snel veranderende maatschappij is 
deze kracht essentieel om goed te 
functioneren’.

Cultuur
Zij vervolgt: ‘Ook cultuureducatie 
wordt aangeboden, in en buiten de 
school. Deze kunst en cultuurpro-
gramma’s stimuleren de kinderen 
om betekenis te geven aan de we-
reld om zich heen. Ze ontdekken 
hun eigen talent en gaan meer dur-
ven. Zij leven zich in anderen in en 
leren goed te kijken en kritisch te 
denken’. De aangeboden program-
ma’s van het Kunstmenu, worden 
naast de leden van Kunst Centraal 
ook door de werkgroep KIDS ge-
zien en mede-beoordeeld op kwa-
liteit en geschiktheid voor de kin-
deren. Ook zijn de leden van de 
werkgroep publieksbegeleider bij 
de voorstellingen in Het Lichtruim 
en bij de opera Het Zwanenmeer in 

Amersfoort. Ella Prins: ‘Maar het 
allerbelangrijkste zijn de kinderen, 
de leerkrachten van de basisscho-
len en daar spelen de cultuur-coör-
dinatoren een grote rol in. 

Kunst
Een greep uit het programma van 
Kunst en Cultuur in november; 
theatergroep Matrose, bestaande 
uit drie theatermakers, speelt de 
theatervoorstelling Don Juan ‘Iets 
met liegen en bedriegen’; een voor-
stelling voor groep 6 van de basis-
school, gebaseerd op het eeuwen-
oude toneelstuk van Molière: een 
schurk (of held)’, die alle regels 
aan zijn laars lapt, vijanden heeft 
door het gehele land en elk meisje, 
dat hij in de ogen aankijkt stapel 
verliefd op hem maakt. Na afloop 
is er een gesprek met de groep en 
reflecteert men gezamenlijk op het 
verleden en het heden. Op 7 no-
vember is deze voorstelling in de 
St. Theresiaschool om 10.45 uur 
in de gymzaal en een dagje later 
op de Julianaschool ook om 10.45 
uur, eveneens in de gymzaal. 

Het gehele programma is te vinden 
op https://www.kunstcentraal.nl/
blog/gemeente/de-bilt

Leden van de werkgroep KidS en medewerkers van Kunst Centraal, Kunstenhuis en IDEA. 

Scholierendebat wordt 
een geslaagde dag

‘Een shirtje of jurkje voor 2,50 deugt niet’; zo luidt een van de stel-
lingen van het scholierendebat voor de week van de Duurzaamheid. 
In aanwezigheid van een wethouder, fractievoorzitters, leerlingen en 
zelfs de regionale pers verdedigen leerlingen hun stnadpunten.. 

De ochtendzon schijnt de zaal in en de koffie en thee staan klaar. Wethou-
der Dolf Smolenaers neemt het woord en heet iedereen welkom. Na het 
noemen wie voor en tegen de stelling zijn wordt er nog wat geschoven 
in waar iedereen moet zitten; dit gaat gepaard met een boel zenuwachtig 
geroezemoes en geblader in de papieren. 

De timer op het bord geeft vijftien minuten aan en de eerste stelling luidt: 
‘Om het klimaat te redden moeten we geen vlees meer eten’. Ronde één 
start, Aeres begint met een goed standpunt. Jade van het Nieuwe Lyceum 
staat op en vertelt met een duidelijke stem hoe zij er over denkt. De toon 
is gezet. 
Tussen elk debat wordt er druk nagepraat door de leerlingen: ‘Wij wor-
den sowieso laatste’, roept iemand uit. Niels zegt: ‘Het was fijn dat ik aan 
het einde wat meer op mijn gemak was, daardoor ging het ook beter’. 

Na het laatste debat gaat de jury in overleg en bij (hun) terugkomst wordt 
er gegiecheld en zenuwachtig ‘sst’ geroepen. Er wordt tromgeroffel in-
gezet: ‘De winnaar van het debat is de Werkplaats!” zegt het jurylid. Vol 
verbazing en blijdschap geven de leerlingen elkaar high-fives. Christiaan 
zegt met een grijns van oor tot oor: ‘Ik had het niet verwacht maar ik ben 
heel blij’. 
Dan is de dag voorbij. Langzaam druppelen de leerlingen naar buiten en 
worden er wat handjes geschud. ‘Bedankt voor de leuke dag en de cho-
cola meneer’. Zelfs de klas die niet heeft gewonnen heeft genoten van de 
dag, een geslaagde dag.                    (Ilse Lavell)

Het scholierendebat in de oude raadszaal van Jagtlust. 

Bijenoase bij Patioschool
door Henk van de Bunt

Begin dit jaar heeft de Patioschool in De Bilt met een actie geld ingezameld voor Stichting Bee 
Foundation om een eigen bijenoase aan te leggen. Want het gaat niet goed met de bijen. 

En zo was de werktitel van de actie al snel geboren: ‘Een bloemetje 
voor mij, een bloemetje voor de bij’. 

De kinderen kregen bij-les van 
een imker en zamelden toen geld 
in door viooltjes te verkopen aan 
ouders, grootouders, ooms, tantes 
en buren. Met de opbrengst van de 
inzameling werd op vrijdag 18 ok-
tober - samen met de Stichting Bee 
Foundation - op een deel van het 
terrein rond de school meerjarige, 
inheemse bijenplanten aangeplant 
en ingezaaid en plantten de basis-
schoolleerlingen zelf hun eigen 
bijenoase naast de school.

Bijenoase
Bee Foundation werkt aan de ver-
sterking van het leefmilieu van bij-
en, hommels en vlinders in Neder-
land en doet dit o.a. door bijenoases 
aan te leggen en gebruikt daarvoor 
bloemen, struiken en bomen, die 
bijen lekker vinden. Er wordt sa-
mengewerkt met diverse grondei-
genaren en met hen wordt aandacht 
besteed aan hoe tuinen en openbaar 
groen insectenvriendelijk beheerd 

kunnen worden.
De bijenoase bij de Patioschool is 
een onderdeel van het schoolplein 
en de moestuin die achter de school 
ligt; planten die voedsel bieden aan 
bijen en anders bestuivers werden 

aangeplant. Er is een selectie ge-
maakt van planten, die tevens eet-
bare vruchten vormen voor de kin-
deren zelf. Zo is er gekozen voor 
bijvoorbeeld de aalbes, de appel-
bes, frambozen en de bosaardbei. 

Leerlingen van de Patioschool zijn druk in de tuin. Er ging ook een fors 
aantal bloembollen de grond in waar de bijen in het voorjaar goed van 
kunnen profiteren.
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Onderwijs van nu is boeiend 
door Marijke Drieenhuizen

Corinne Bunschoten stopt na tweeënveertig jaar verbonden te zijn geweest aan de Martin 
Luther Kingschool in Maartensdijk. In gesprek met haar ging het niet over het begin en 

einde van die periode, maar over hoe mooi het onderwijs van nu is. 

De Martin Luther Kingschool heeft 
zich, net als het totale onderwijs-
veld, ontwikkeld. Van een-pitter ( 1 
school - 1 bestuur) is het in 2008 
onderdeel uit gaan maken van 
Stichting Delta; een kleine stichting 
met tien scholen met tweejaarlijks 
een studiedag met alle leerkrachten. 
Er zijn school-overstijgende net-
werkengroepen voor ICT, Interne 
Begeleiders en bijvoorbeeld kleu-
ters. De leerkrachten kennen elkaar 
en zijn bereid om gebruik te maken 
van elkaars kwaliteiten en dus bui-
ten hun eigen kaders te kijken en 
daarvan steeds weer te leren. Co-
rinne: ‘Het blijft een boeiend vak, 
onderwijs’.  

Elk kind wil leren 
Kinderen komen tegenwoordig in 
aanraking met de hele wereld en er 
gebeurt veel in die wereld. Dat ne-
men kinderen ook mee naar school 
en daar moet een school iets mee. 
Corinne: ‘En dat doen scholen. Dat 
moet, ieder op zijn eigen manier’. 
Maar kinderen zelf zijn volgens 

Corinne in essentie niet veranderd: 
‘Elk kind heeft nog steeds de in-
trinsieke motivatie om te willen 
leren. Het is een sociaal dier, dat 
verbinding zoekt en zich wil ont-
wikkelen. Als leerkracht heb je de 
verantwoordelijkheid om de talen-
ten van elke individuele leerling 
zo volledig mogelijk te benutten 
en uitdagend onderwijs te bieden. 
Onderwijs dat kinderen niet slechts 
voorbereid op een maatschappij, 
die dan wellicht niet meer bestaat, 
maar juist leert te functioneren in 
een veranderende wereld’. 

De rol van de school
Corinne: ‘Basisgegevens: Bijna 
alle ouders werken, ouders zijn de 
opvoeders van hun kinderen en de 
leerkracht doet er toe. Doordat bijna 
alle ouders werken is de betrokken-
heid van ouders bij school anders, 
maar in ons geval, zeker niet minder. 
Dat oudercontact is zeer belangrijk’. 
De rol van de school is volgens haar 
wel veranderd. ‘De primaire taak 
van een  school is het nog steeds om 

kinderen te leren lezen, schrijven, 
spellen en rekenen. Maar er is meer 
nodig. Belangrijk is ook het leren in 
te leven in anderen, het plannen en 
het beheersen van impulsen. Maar ik 
ben blij dat er daarnaast weer meer 
aandacht is voor de niet cognitieve 
vakken: bewegen, creativiteit en 
muziek. Als school willen wij een 
compleet pakket bieden, wij streven 
er naar om een totaal school te zijn. 
Een plek waar kinderen een basis 
ontwikkelen, die een volgende stap 
- de middelbare school - mogelijk 
maakt. Een mooi voorbeeld: als kin-
deren fysiotherapie nodig hebben, 
kijken wij wat mogelijk is. Voor 
werkende ouders is het lastig om 
daar tijd voor vrij te maken. Daarom 
bieden wij als school, indien nodig, 
fysiotherapeuten een ruimte aan om 
kinderen te helpen. Die samenwer-
king met anderen zoeken wij graag 
op: pauze-sport van Mens, muzie-
kles van de muziekvereniging Kunst 
en Genoegen, met de buitenschoolse 
opvang en bijv. de Dierenweide 
Maartensdijk’. 

Meer kennis
Saamhorigheid is belangrijk: ‘Er 
is veel saamhorigheid bij bestuur, 
team en ouders. Dat gevoel van ver-
bondenheid heb je nodig om je als 
school maar ook persoonlijk te kun-
nen blijven ontwikkelen. Door die 
onderlinge saamhorigheid kun je 
kinderen een veilige basis bieden, 
waarin zij zich maximaal kunnen 
ontwikkelen’. 

Het onderwijs kent vele stromen: 
‘Wij zijn ons de laatste jaren gaan 
richten op Boeiend onderwijs. 
Kennis veroudert  snel: wat we 
vandaag aanbieden is morgen niet 
meer van toepassing. Jan Jutten van 
‘Natuurlijk Leren’ biedt handvat-
ten voor het ‘nieuwe leren’ om zo 
het onderwijs boeiend te houden 
voor leerkrachten en leerlingen. 
Er is ook steeds meer breinkennis. 
Inspirerend daarbij vind ik Meer-

voudige intelligentie: niemand is 
zomaar dom of slim, maar elk kind 
heeft een mix van minstens acht in-
telligenties die ontwikkeld kunnen 
worden’. 

Systeem
‘Het Systeemdenken biedt een heel 
nieuwe kijk op onderwijs: niet meer 
alles opknippen in kleine pakketjes 
maar samenwerking, creatief den-
ken, communicatie, relaties kunnen 
zien, deze vaardigheden worden 
steeds belangrijker. Systeemdenken 
daar gaan we nog veel over horen’. 
In de jeugd van Corinne was er nog 
geen mobiele telefoon, nu heeft 
iedereen er één. ‘De tijd vliegt en 
we moeten mee. Onderstaande op-
merking heb ik eens gehoord en is 
mij altijd bijgebleven: Wanneer we 
vandaag onderwijzen zoals giste-
ren, beroven we onze kinderen van 
morgen’.

Corinne Bunschoten vindt het motto van de Martin Luther Kingschool 
nog steeds inspirerend: ‘De school waar dromen werkelijkheid worden’.

Vogelkastjes bij Poonawalla
Poonawalla, eigenaar van Utrecht 
Science Park / Bilthoven, kiest voor 
een duurzame manier van bedrijfs-
voering. Zo staan op hun terrein 
veel eiken. De eikenprocessierup-
sen hadden het daar dit voorjaar 
reuze naar hun zin. Door vogelkast-
jes op te hangen voor koolmezen 
hopen ze dat de koolmezen de ei-
kenprocessierupsen gaan eten. Een 
natuurlijke bestrijding. 

De vogelkastjes zijn gemaakt door 
Reinaerde: een zorgorganisatie 
voor mensen met een beperking die 
het belangrijk vindt dat hun cliën-
ten hun eigen dromen en ambities 
ook inzetten in de samenleving. 
Daarom maken ze onder andere 
eerlijke cadeaus waaronder hou-
ten vogelkastjes. Deze kastjes zijn 
ook te koop bij de kinderboerderij 
de Schaapskooi aan de Melkweg in 
Bilthoven.  (Joanne Penning)

Dos Schaafsma, en Marco Fatels Fernandez van Reinaerde en Rob Stevers 
van Poonawalla Science Park hebben het vogelkastje net opgehangen. 
(foto Wilma Witkamp)

Familietoernooi Centrals

Op zondag 20 oktober vond het jaarlijkse familietoernooi bij de honk- en softbalvereniging Centrals 
plaats waarmee het buitenseizoen bij de Centrals afgesloten wordt. Iedereen kan deelnemen aan het 
familietoernooi. Een team kan samengesteld zijn uit familie, een vriendengroep, een honk- of softbalteam, 
ouders van spelende kinderen, etc. Het buitenseizoen mag dan afgesloten worden, de reguliere honk- en 
softbalteams trainen ook in de wintermaanden door; op verschillende locaties (de H.F.- Witte-Sporthal, de 
Keesboeke-hal, Gymzaal Marie Curieweg) in deze gemeente.    (Helen van Doorn)

TZ E3 kampioen

Afgelopen zaterdag  lag voor v.l.n.r. Thirza, Milan, Koen, Elias en Lieke 
van de E3 van Tweemaal Zes uit Maartensdijk het kampioenschap voor 
het grijpen. TZ schoot uit de startblokken, bij rust stond het 4-0 en 
uiteindelijk stond er 11-0 op het scorebord en was TZ E3 Kampioen. 
(Elina Kronenburg) 

Bloembollentoernooi

De badminton DOMO groep van SV Irene speelde donderdag 17 oktober 
haar jaarlijks bloembollentoernooi in de Kees Boekehal in Bilthoven. De 
bollen waren beschikbaar gesteld door hoveniersbedrijf Groenewegen 
b.v. uit Groenekan. Wilt u badminton spelen op donderdagmorgen dan 
bent u welkom om het team te versterken. Aanmelden kan via info@
irenebadminton.nl of  cagterberg@hetnet.nl (Carolien Agterberg)
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Kerstzaalvoetbaltoernooi toe aan 
50 jarige jubileumeditie

door Kees Diepeveen

Rond de a.s. kerstdagen wordt 
voor de 50ste keer het Kerstzaal-
voetbaltoernooi voor alle basis-
scholen uit alle kernen van De Bilt 
georganiseerd in de sporthal van 
het H.F. Witte Centrum in De Bilt. 
Wat in 1969 is gestart met enkele 
teams in een gymzaal is in de loop 
der jaren uitgegroeid tot een toer-
nooi waar nu 90 teams aan deelne-
men. De organisatie hoopt dit jaar 
100 teams te mogen inschrijven.

De buurtsportcoaches van Mens 
De Bilt, FC De Bilt en de Biltse 
Sportfederatie BSF organiseren al 
jaren dit succesvolle toernooi. Aan 
het woord is buurtsportcoach Niels 
van Veelen: ‘Dit jaar willen we er 
met elkaar een speciale editie van 
maken. We gaan zeker ook de pro-
grammering aanpassen. Zo willen 
we nu naar een finaledag toewerken 
waarin alle teams die finale moeten 
spelen dat op de laatste toernooi-
dag doen. Dit in tegenstelling tot 
andere jaren waarin de leeftijds-
groepen op de dag van spelen hun 
finales afwerkten. We hopen dat 

hierdoor meer mensen op de laat-
ste dag van het toernooi afkomen, 
dat geeft meer sfeer op zo’n finale-
dag. Van de prijsuitreiking willen 
we een groot feest maken. Dat zijn 
echt prachtige momenten voor kin-
deren’. 

Spandoekwedstrijd
En dat is zeker niet de enige aan-
passing. Er komt een spandoek-
wedstrijd voor de scholen. Al die 
spandoeken worden in de sport-
hal opgehangen. Op de finaledag 
wordt een prijs uitgereikt voor 
het mooiste spandoek. Niels van 
Veelen: ’Ook wordt er dit jaar 
een Respect-award uitgereikt aan 
scholen. Voor het toekennen van 
deze award wordt gedurende het 
toernooi gelet op zaken als gedrag 
van spelers en speelsters naar te-
genstander en scheidsrechter, maar 
ook of bijvoorbeeld afval netjes 
wordt opgeruimd. Bovendien wil-
len we na de finaledag afsluiten 
met een uurtje muziek van een dj 
of een zanger. Het moet echt een 
feestelijke editie worden’.

Wedstrijdbegeleiders
Alle buurtsportcoaches worden in-
gezet op het kerstzaalvoetbaltoer-
nooi. Zij werken daarbij samen 
met FC De Bilt en stagiaires van 
de Sportopleiding. Elk jaar zijn er 
ook weer kinderen vanaf 14 jaar 
die het leuk vinden, een wedstrijd 
te fluiten. Niels van Veelen: ’De 
gedachten naar de toekomst zijn 
om helemaal geen scheidsrechters 
meer in te zetten maar wedstrijd-
begeleiders, die vanaf de zijkant 
ingrijpen wanneer dat nodig is. Dit 
gebeurt al in de jeugdklassen van 
de KNVB’.  

Data
Het kerstzaalvoetbaltoernooi wordt 
op 23, 24, 27 en 28 december ge-
speeld. Naar verwachting begin-
nen de wedstrijden om 9.00 uur 
en eindigen ze rond 19.00 uur. De 
finaledag is op zaterdag 28 decem-
ber. Aan Niels van Veelen en zijn 
organiserende collega’s zal het niet 
liggen. Zij hebben zin in deze spe-
ciale jubileumeditie. 

Buurtsportcoach Niels van Veelen. 

FC De Bilt staat 
met lege handen

Op zaterdag 19 oktober reisde FC De Bilt af naar Hoorn om daar aan 
te treden tegen Zwaluwen ’30; een tegenstander die al vele jaren een 
goede eersteklasser is en ook heel 
wat jaren in de hoofdklasse heeft gespeeld. Dit seizoen vallen de resul-
taten van de 
Zwaluwen wat tegen en FC De Bilt ging op reis om de punten op te 
halen.

Het lijkt erop dat de geblesseerde spelers van FC De Bilt zo langza-
merhand weer terugkeren in de hoofdmacht en dat was deze zaterdag 
ook merkbaar, want de ploeg gaat steeds beter spelen. Jammer dat er 
af en toe nog wat verdedigende foutjes insluipen en dat de voorhoede 
het vizier nog niet op scherp heeft staan, maar er staat echt wel weer 
een team. Wat jammer was, dat in de 12e minuut Zwaluwen op voor-
sprong kwam en dat FC De Bilt dat in de rest van de wedstrijd niet 
meer kon rechtzetten. Het laatste kwartier was het een ware belegering 
van het Hoornse doel en het is dat de goalie de dag van zijn leven had, 
waardoor de Biltse mannen de verdiende treffer niet scoorden. Het was 
een zeer acceptabele wedstrijd en gezien de gemiste kansen aan Biltse 
zijde, was een gelijkspel zeker terecht geweest. De punten bleven in 
Hoorn, maar gezien het vertoonde spel, kan men de komende weken 
met vertrouwen tegemoet zien. Zaterdag 26 oktober speelt FC De Bilt 
tegen AFC. 

Verlenging 
sponsorcontract

Het sponsorcontract van Apotheek Maertensplein bij korfbalvereniging 
Tweemaal Zes is voor 3 jaar verlengd. Als dank hiervoor nam eigenaar 
Els Coyajee samen met haar kinderen Sophie en Thijs een bos bloemen 
in ontvangst.

v.l.n.r. Allard Lamers (TZ), Els Coyajee, Lieneke de Rooij, (medewerkster 
apotheek en tevens speler TZ 2), Sophie en Thijs.

DOS D2 kampioen
 

Door de laatste thuiswedstrijd met 4-2 te winnen van nummer twee (DOC uit Bussum) werd DOS D2 kampioen. 
Op de foto staan de spelers met één van hun coaches Amber de Jong.

FOTO VERGROTEN >>>

Dos 4 kampioen

Door met 10-10 gelijk te spelen tegen Eemvogels 2 behaalde het vierde team van korfbalclub DOS uit Westbroek 
het veld-kampioenschap. 
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• Agenda 
• Informatie

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

Jezus zegt: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij 
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven en ieder die leeft en 
in Mij gelooft, zal in de eeuwigheid niet sterven! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Brocante in het Groen
26 oktober 2019 van 10.30-15.00 uur organiseert proFeminae 
een Brocantemarkt waar je rond kunt snuffelen tussen Antiek, 
Curiosa, Vintage etc. Grothelaan 3, Groenekan. Info: 0346-
212322.

Cursussen/ trainingen 
Lezing muziek en beeldende kunst in het Florence van 
de Medici Op zondag 10 november houdt Henny Molenaar, 
kunsthistorica, samen met Agnes van der Horst, musicologe 
en journalist, een lezing over de kunst- en muziekcultuur in 
Florence ten tijde van de Renaissance. Deze muzikale lezing 
wordt gehouden van 14.00 -17.00 uur in Huize Gaudeamus, 
Gerard Doulaan 21, Bilthoven. Zie ook: www.helikon-utrecht.
nl (lezing 22) of mail: info@helikon-utrecht.nl

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

Wereldtaal der vormen 
geschreven door van der 
Grinten een beknopte inlei-
ding tot de kunstgeschiedenis 
€1,-. Tel: 06-14040516

Jezus en zijn tijd, het dage-
lijks leven waarin Jezus leef-
de €1,-. Tel: 06-14040516

Pracht en praal van de Paus, 
schatten uit het Vaticaan €1,-. 
Tel: 06-14040516

Bontjas lang, bruin, nerts, in 
goede staat, maat 42/44, €50,-
. Tel.030-2291172 
Bontjas kort, bruin, in goede 
staat, ongeveer maat 42, €40,-
. Tel.030-2291172

Vakantie-Kinderfiets (voor 
bij Opa en Oma) (20 inch) 
4 t/m 6 jaar €30,-. Tel. 035-
6241475

Bruine lederen aktetas 
(Claudio Ferrici) 30x40x15 3 
vaks +1 achtervak €15,-. Tel. 
035-6241475

Fondue-stel (spiritusbrander)
met koperen pan €15,-. Tel. 
035-6241475

2 kunststof verstelbare tuin-
stoelen met ronde tafel €15,-. 
Tel. 030-2286775

Vijverpomp ton model. 
Velda Biofill, Koolstoffilter 
geschikt tot 10000 liter. €25,-. 
Tel.06-54665050.

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 

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

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij? Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

Hulp in de HUISHOUING 
gezocht 1x in 14 dagen 2 
uur, omg. De Bilt Tel. 030-
2204295

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 
goten reinigen enz. Alles in 
en om de tuin is mogelijk. Bel 
vrijblijvend: 0649377634

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

PEDICURE Janet. Provoet 
gediplomeerd met 15 jaar 
ervaring. Voor al uw voet-
problemen. Ik kom graag bij 
u thuis, ook s 'avonds. Bel 
voor info of een afspraak met 

Janet de Lange 06-29060003

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

Diversen
Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985
Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-

sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Te huur gevraagd helft 
WONING evt opknapper 
voor werkende alleenstaande 
vrouw te Bilthoven T.06-
54941521

NAAISTER gezocht die voor 
mij eenvoudige rokken wil 
naaien.Tel.06-12734804

Op ’t bankje
Een wat oudere man komt kwiek lopend achter zijn 
rollator mijn kant op. Als hij mij lekker in de zon ziet 
zitten besluit hij er bij te komen zitten. Hij groet jo-
viaal en blijkt een vlotte prater. ‘De dokter heeft ge-
zegd dat ik in beweging moet blijven dus maak ik 
iedere dag een ommetje’, zegt hij. ‘Ik heb een paar 
jaar geleden een nieuwe knie gekregen en ik moest 
flink oefenen, maar achter een rollator wilde ik niet. Ik 
begon dus maar met een wandelstok. Weet je, als man 
vond ik een rollator wat gênant, maar achteraf vraag 
ik me af waarom.’ Hij zwijgt even alsof hij lijkt te aar-
zelen of hij mij nog meer zal vertellen, maar omdat 
ik waarschijnlijk vertrouwen wek gaat hij verder met 
zijn verhaal. ‘Een vismaat van mij heeft de doorslag 
gegeven dat ik er toch een gekocht heb. Hij zag mij 
worstelen met de wandelstok en vertelde dat hij wel 
eens met zijn buurman die een rollator heeft ging vis-
sen. ‘Die is er heel content mee. Hij kan overal komen 
en de rollator is ook mooi als visstoeltje te gebrui-
ken.’ Toen hij weer eens met zijn buurman zou gaan 
vissen vroeg hij of ik ook meeging, dan kon ik het 
zien. Nou die buurman was zo enthousiast dat hij mij 
wist te overtuigen. Hij zei dat ik er heel blij mee zou 
worden en dat ben ik ook’, zegt hij lachend. ‘Ik kom 
overal. Hier in de omgeving gaat het prima, maar als 
ik in een winkelstraat ben is het uitkijken geblazen.’ 
Vooral jonge fietsers bezorgen hem veel ergernis. ‘Ze 
rijden gewoon op de stoep en als ze dan ergens moeten 
zijn wordt de fiets zo maar neergekwakt. Met een rol-
lator moet je dan allerlei capriolen uithalen om door 
te kunnen lopen. Voor blinden of slechtzienden is het 
helemaal een ramp.’ De man lijkt zich er echt over op 

te winden. ‘Ik zeg er altijd wat van, maar dan kijken 
ze je aan van waar maak je je druk over. Een keer zei 
zo’n snotaap, man ga toch achter de geraniums zitten.’ 
Hij is weer kwaad als hij erover praat. Hij vertelt dat 
hij is gaan kijken naar de boerenactie. ‘Wel een mooi 
gezicht al die tractoren maar toch ook een probleem 
als je daar in de buurt woont, maar het is gelukkig niet 
iedere dag.’ Hij kijkt even rustig voor zich uit en lijkt 
dan opeens een idee te krijgen. ‘We zouden eigenlijk 
als rollatorgebruikers ook een keer actie moeten gaan 
voeren. Lijkt me een mooi gezicht al die mensen met 
een rollator op de stoep. Ik ben lid van een ouderen-
bond en zal het er toch eens over hebben. We mogen 
best van ons laten horen.’ Het idee lijkt hem helemaal 
op te luchten. ‘Maar laat ik niet teveel mopperen, want 
morgen ga ik weer vissen met mijn vismaatje en na-
tuurlijk met mijn rollator, dat uiteindelijk ook een vis-
maatje is. We gaan in het Amsterdam-Rijnkanaal in de 
buurt van Loenen vissen. Het fijne daar is dat er veel 
schepen voorbijkomen en dat brengt wat levendig-
heid. Vroeger ging ik met mijn vader vaak vissen op 
de Loosdrechtse Plassen. Dan huurden we een roei-
boot en zochten een mooi plekje uit. Mijn vader had 
heel veel geduld en ving vaak grote brasems. Ik was 
wat minder geduldig en ving voorntjes 
die we meenamen en thuis zo bakten 
dat je ze met graat en al kon op-
eten. Dat zou ik nu niet meer doen. 
De gevangen vis gaat nu allemaal 
weer terug.’ Met een glimlach op 
zijn gezicht staat hij op en 
keert huiswaarts.

Maerten           

Grote Vogelshow
Vogelvereniging De Bilt-Bilthoven organiseert van vrijdag 25 tot en met 
zondag 27 oktober een grote vogelshow, waar bijna 300 vogels van de 
meest uiteenlopende soorten en kleuren te bewonderen zijn. Aan deze 
show nemen ook vogelliefhebbers uit partnerstad Coesfeld deel. Door een 
6 tal keurmeesters zullen de vogels vooraf worden gekeurd op onder an-
dere kleur, vorm, grote en conditie.

De vogelshow wordt gehouden in gebouw ‘De Harmonie’ aan de Jasmijn-
straat 6B te De Bilt en wordt vrijdag 25 oktober om 19.30 uur geopend door 
burgemeester Sjoerd Potters. De overige openingstijden zijn: vrijdag 25 okto-
ber van 19.30 uur tot 22.00 uur, zaterdag  26 oktober van 10.00 uur tot 16.30 
uur en zondag 27 oktober van 10.00 uur tot 15.00 uur. De toegang is gratis. Er 
is een verkoopklasse aanwezig.              (Rijk van Zanten)

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 

leverancier 

van o.a. 

Family Cards, 

Belarto

en Buromac.
Parel Promotie

o n t w e r p + p r i n t + d r u k
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Gemiste kansen voor Nova 1
Na vorige week te hebben verloren van het hoog op de ranglijst genoteerde Swift, waren de 

kansen op een overwinning voor Nova 1 deze week een stuk groter. De tegenstander was 
Telstar die met enkele punten ook onderaan de ranglijst staat.

Al gauw liep Nova 1 tegen een be-
kend probleem aan; het afrondings-
percentage was te laag. De spelers 
wisten zichzelf te weinig te belonen 
voor de gecreëerde kansen. Dit re-
sulteerde in een ruststand van 6-9. 
In de kleedkamer benadrukte coach 
Frank dat de spelers van Nova fel-
ler moesten zijn. Er moesten meer 
duels in de verdediging worden 
aangegaan om de aanvallen van 
Telstar kort te houden. Aanvallend 
moest het tempo omhoog, maar 
moest de rust en het overzicht wor-
den bewaard.

Waar Nova een groot deel van de 
tweede helft veel moeite bleef hou-
den met scoren, vlogen bij Telstar 
de schoten er regelmatig van grote 
afstanden moeiteloos in. Nova zag 
het gat steeds groter worden, 7-16. 
Het tweede deel van de tweede 
helft liet Nova nog zien waar de 
ploeg echt goed in is; op tempo veel 

kansen creëren, ‘lopende’ rebounds 
pakken en hierdoor lange aanvallen 
draaien. De aanvallen, waarin Nova 
veel goede kansen creëerde, wer-
den nu wél beloond met een doel-

punt. Het was echter al te laat en de 
scheidsrechter floot af bij 13-19.

Volgende week speelt de selectie 
voorlopig haar laatste veldwed-

Nova komt te laat op dreef.

SVM deelt de punten met EDO
Zaterdag speelde SVM tegen het Utrechtse EDO aan de Manitobadreef; een ploeg die evenals 

de Maartensdijkers zich bovenin de ranglijst manifesteert. 

Vanaf de aftrap is het allemaal EDO 
wat de klok slaat en aan de bal is. 
In de eerste zeven minuten moet 
doelman Boris van ’t Land al twee-
maal redden om niet op achterstand 
te komen. In de 12e minuut tast de 
gehele verdediging van SVM mis 
en is het dan toch zover (1-0). In de 
15e minuut is het slordig en onno-
dig balverlies aan de Maartensdijkse 
kant, dat tot de 2-0 leidt. In de 21e 
minuut incasseert Mike de Kok een 
gele kaart voor ‘een sliding van ach-
teren’. In minuut 28 hebben de be-
zoekers een eerste redelijke kans de 
achterstand te verkleinen. In de 43e 
minuut vergroot EDO haar voor-
sprong tot 3-0. Maar dan gaat Wes-
sel Schuller zich er mee bemoeien; 
in de 44ste minuut verkleint een af-
standsschot in de linker bovenhoek 
de score naar 3-1. 

Anders
De tweede helft komt Chester Kemp 
(voor Bouti) en een compleet ander 
voetballend SVM uit de kleedka-
mer. Met een versterkt middenveld 
pakt SVM nu EDO veel eerder aan, 
hetgeen ook leidt tot diverse kansen 
voor de gasten uit Maartensdijk. Op-
eens lijkt het een andere wedstrijd. 
In de 57e minuut lijkt SVM de aan-
sluittreffer te maken, maar op advies 

van een van de assistent-scheids-
rechters kent de referee van dienst 
deze niet toe. In de 59e minuut kopt 
Wessel Schuller de 3-2 binnen na 
een voorzet van Roy Wijman. In de 
73ste minuut gaat Coen Swart eruit 
en Frank van Brenk valt in en in de 
80ste minuut valt zelfs de gelijk-
maker (3-3) van Mike de Kok. Ook 
EDO maakt nog een doelpunt, dat 

vanwege een vermeende overtreding 
geen genade vindt in de ogen van de 
scheidsrechter. SVM neemt alsnog 
een punt mee naar Maartensdijk en 
het superieure Elinkwijk blijft eerste 
met vijf punten voorsprong en is de 
lachende derde na deze gelijk-geëin-
digde ontmoeting. 
A.s. zaterdag komt het Utrechtse 
VVJ op bezoek.

De uitstekend keepende Boris doet er alles aan om zijn goal schoon te 
houden. (foto Nanne de Vries)

Nova F1
kampioen

Naast de kampioenschappen van 
NOVA 3 en Midweek 2 is nu ook 
Nova F1 kampioen geworden. 
Nova F1 trad aan tegen Odik 
F1 uit Barneveld. Nova F1 wist 
uiteindelijk met overtuiging het 
kampioenschap binnen te slepen 
(eindstand 20-6). Na de wedstrijd 
werden alle F kinderen direct 
gehuldigd met taart, medailles en 
luid applaus van alle supporters.

DOS wint lastige 
uitwedstrijd 

Tegen middenmoter Antilopen wilde DOS een vervolg geven aan 
de goede prestatie van vorige week. De twee punten gingen na een 
moeizame start van de wedstrijd mee terug naar Westbroek.

DOS speelde in het begin van de wedstrijd aanvallend in een te laag 
tempo, waardoor de spelers moeite hadden elkaar goed te vinden en aan 
te spelen. Antilopen speelde met veel fysiek vermogen en maakte veel 
overtredingen, wat ook het tempo uit de wedstrijd haalde. 
Het lukte DOS in het eerste kwartier onvoldoende om in haar eigen spel 
en ritme te komen en zij ging teveel mee in het spel van de tegenstander. 
Coach Maarten van Brenk had een time out en een wissel nodig om 
zijn ploeg op het goede spoor te zetten. Vanaf dat moment was er meer 
beweging en was ook de passing beter verzorgd. Ook verdedigend werd 
er meer druk gegeven, waardoor DOS de bovenliggende partij werd. 
De 8-5 achterstand werd nog voor rust binnen tien minuten omgebogen 
naar een 8-10 voorsprong halverwege.

Na rust gingen de Westbroekers door op de ingeslagen weg. Antilopen 
kwam bij 11-12 nog eenmaal dichtbij DOS. Een versnelling van DOS 
was voldoende om de wedstrijd definitief te beslissen. DOS liep mak-
kelijk uit naar een 11-18 voorsprong en de spanning was uit de wed-
strijd. Antilopen was moegestreden en niet bij machte nog iets terug te 
doen. Coach Van Brenk wisselde nog wat spelers uit het tweede team en 
DOS speelde de wedstrijd eenvoudig uit naar een 16-20 overwinning. 
Mooi was dat alle basisspelers deze wedstrijd scoorden. Hierdoor wordt 
DOS een steeds lastiger ploeg om te verslaan en handhaaft haar positie 
als tweede op de ranglijst.
De laatste veldwedstrijd uit de eerste veldperiode speelt DOS uit tegen 
ASVD. De wedstrijd in Dronten begint om 15.30 uur.

Met ingang van 2018 is de time-out geïntroduceerd; beide teams mogen 
ieder 2 time-outs per wedstrijd aanvragen. Een time-out duurt 1 minuut. 

Nova D2 Kampioen

In de laatste wedstrijd speelde Nova D2 12 okt. tegen directe concurrent 
Dalto D3. Dalto stond voorafgaand aan de wedstrijd 2 punten boven 
Nova. Er moest worden gewonnen om het (gedeelde) kampioenschap 
veilig te stellen. Tijdens de bloedstollende slotminuten werd het winnende 
doelpunt gescoord (8-7). Daarmee is Nova D2 ook kampioen!

strijd. Synergo is de tegenstander. 
Een wedstrijd die coach Frank al 
weken bestempeld als het punt 
waarop de ploeg kan laten zien 
hoeveel progressie er is gemaakt. 

De eerste wedstrijd tegen Synergo 
was het ijkpunt. ‘We weten dat we 
beter zijn geworden, maar komende 
zaterdag gaan we zien hoeveel.’ Al-
dus Frank.



Dat willen wij ‘effe’ kwijt ….
Actueel groenonderhoud versus motie ‘Biodiversiteit’

Sinds de Gemeente De Bilt de Biga Groep opdracht heeft gegeven 
het groen te ‘onderhouden’, is de situatie van de plantsoenen en 
groenstroken in Maartensdijk drastisch achteruit gegaan. De Biga 
Groep toont namelijk geen enkele vakkundigheid in het snoeien 
van bomen en planten.

Integendeel: de Biga Groep blinkt uit in het verminken van beplanting 
waarbij, in een groot aantal gevallen, planten zodanig worden terug-
gesnoeid of afgezaagd, dat deze helemaal niet meer uitlopen. Daardoor 
is er in toenemende mate sprake van onwenselijke aanwas van onkruid 
(brandnetel, braam en vogelkers, enz.). 

Maar nu is de situatie nog ernstiger geworden: er wordt niet meer (slecht 
en destructief) gesnoeid, nee, groenstroken worden nu rücksichtslos ge-
maaid. Vrijdag 20 september werden inwoners van Maartensdijk ge-
confronteerd met een nieuwe methode van het groenonderhoud door de 
gemeente De Bilt. Een voertuig dat normaalgesproken gebruikt wordt 
voor het snoeien van hagen werd nu ingezet om de groenstroken te 
‘snoeien’. Het gevolg is dat alle hoge en middelhoge struiken tot 0,75m 
hoogte werden teruggebracht.

Hierdoor is er dus geen sprake 
van vakkundig snoeien met het 
behoud van vorm en de indeling 
van de groenstrook als uitgangs-
punt, maar van het sluipender-
wijs elimineren van het openbare 
groen.

Op 16 juli eerder dit jaar heeft 
de gemeenteraad de motie ‘Bio-
diversiteit’ aangenomen. Hoe is 
het mogelijk dat zo’n motie ener-
zijds de steun van de gemeente-
raad heeft, terwijl anderzijds het 
openbare groen in opdracht van 
de gemeente De Bilt onherstel-
baar wordt vernield? 

Met vriendelijke groet, mede na-
mens anderen
 
Philip Gerards, Maartensdijk 
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“Wat schaft de pot?”

2-11 gesloten ivm personeelsuitje

Woe.
23-10
Do.

24-10
Vr.

25-10
Za.

26-10
Zo.

27-10

Gebakken
eendenborst-filet 

met jus van stoofappel

Duo van roodbaarsfilet
en zeebaarsfilet

met witte-wijnsaus

Herfstragout 
van bos paddenstoelen 

en stoofpeer

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
30-10
Do.

31-10
Vr.

1-11
Za.

2-11
Zo.

3-11

Saté babi met gado 
gado en kroepoek

Gebakken zalmfilet 
met kappertjessaus

Tortilla met courgette, 
rode biet en geitenkaas 

uit de oven

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Natuurwerkdag in 
Gemeente De Bilt 

Op zaterdag 2 november gaan vrijwilligers aan het werk voor het beschermen en behouden van 
natuur en landschap tijdens de 19e editie van de Natuurwerkdag met als thema biodiversiteit.

Door heel Nederland gaan deelne-
mers aan de slag voor wilde bijen, 
vlinders, watersalamanders en nog 
veel meer soorten. In de Gemeente 
De Bilt zijn er ook verschillende lo-
caties die mee doen. 

Er zijn zaterdag 2 november ruim 
45 locaties in provincie Utrecht. 
Het is ontspannend, gezond en ge-
zellig om buiten aan het werk te ga 
an tijdens de grootste vrijwilligers-
dag in het groen. En bovenal draagt 
men dan ook nog eens bij aan het 
beschermen en behouden van na-
tuur en landschap. Afhankelijk van 
de streek en de locatie zijn er ver-
schillende werkzaamheden: snoei-

en, zagen, hooien, schoonmaken 
van poelen en paden, wilgen knot-
ten, fruitbomen snoeien, takkenril-
len maken. Kinderen zijn ook van 
harte welkom.

Activiteiten in De Bilt 
In de gemeente De Bilt zijn er drie 
activiteiten. Bij Landgoed Vol-
lenhoven kan er geholpen worden 
de elzenopslag langs de watergan-
gen te verwijderen zodat kikkers 
meer zonlicht krijgen. Bij de Rid-
deroordse bossen wordt de opslag 
van het heideveld verwijderd en 
ongewenste begroeiing uitgedund. 
Bij Landgoed Oostbroek wordt er 
gewerkt aan de oeverbeplanting. 

Aanmelden kan via www.natuur-
werkdag.nl.

Biodiversiteit 
Het verlies aan biodiversiteit - de 
afgelopen decennia ruim 70% - is 
een grote zorg. Biodiversiteit is de 
verscheidenheid aan soorten van 
levende organismen binnen een be-
paalde omgeving, oftewel, het aan-
tal soorten planten en dieren in een 
bepaald gebied. Dit geheel is voor 
de mens van levensbelang. Het 
zorgt tenslotte voor de zuurstof die 
men inademt, levert een gezonde 
bodem voor voedselproductie en 
zoet water en het is de groene leef-
omgeving van planten en dieren. 

Ook in 2017 en jaren daarvoor werd de opslag in het heideveld in de 
Ridderoordse bossen verwijderd. [foto Henk van de Bunt]

Vogels tellen in de 
Binnenpolder Tienhoven

Afgelopen jaar zijn er meer dan 50 soorten broedvogels geteld door vrijwilligers van Natuur-
monumenten in de Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven. Verschillende soorten vogels die 
houden van riet, moeras, bomen en/of water, maar ook van openheid zoals weidevogels. Een 

teken dat het een veelzijdig gebied is, dat ruimte biedt aan een grote soortenrijkdom.

De meeste opvallende soorten zijn 
de nieuwkomers roerdomp (1) en 
porseleinhoen (2). Welkome gas-
ten, omdat zij zijn aangewezen als 
zogenaamde Natura 2000-soorten. 
Hun komst is te danken aan het ver-
hogen van het waterpeil. Maar ook 
grote aantallen zoals 58 kleine ka-
rekieten, 51 rietgorzen en 106 riet-
zangers zijn bijzonder op bijna 200 
ha. En dat in een gebied wat voor-
namelijk ingericht is voor bijzon-
dere planten. De kleine plevier (7), 
die bekend staat als pionier, heeft 
dit gebied voor het eerst ontdekt. 
De zwarte stern daarentegen broedt 
hier al langer en bevolkte deze zo-
mer 15 nestvlotjes. Aan de rand van 
de polder zitten de soorten die hou-
den van bomen en struiken, zoals 
de spotvogel (5), grasmus (17) en 

de grauwe vliegenvanger (5), maar 
de meeste vogels kiezen toch voor 
de openheid van het gebied. De 
graspieper (25), kievit (20) en de 
krakeend (15) zitten dan ook graag 
in de open hooi- en graslanden.

Werk 
De afgelopen jaren is er veel werk 
verzet in de Oostelijke binnenpol-
der en de Taartpunt om het tot één 
groot waterrijk natuurgebied te 
maken onder de rook van Utrecht. 
De provincie Utrecht heeft hiermee 
haar deel van het Natura 2000 ge-
bied ‘Oostelijke Vechtplassen’ in-
gericht. Wie het natuurgebied van 
dichtbij wil bekijken kan een wan-
deling maken over het Vredevoet-
pad: zie  www.natuurmonumenten.
nl.                (Tamara Overbeek)

De roerdomp is een opvallende 
nieuwkomer in het gebied. (foto 
Natuurmonumenten – Harry Nagel)

Groenten geschenk
Een goed Westbroeks gebruik is het 
om af en toe bij iemands achterdeur 
een geschenk achter te laten. Vroe-
ger zat er vaak een briefje bij: 1, 
2, 3, je weet wel van wie. En dan 
wisten we wie de goede geefster 
was geweest. De tuintafel achter 
ons huis nodigt uit tot zomerse ont-
moetingen. Maar laatst, in oktober, 
werden we op die tafel verrast met 
verse groenten uit de moestuin. Er 
zat geen briefje bij, maar we heb-
ben wel een vermoeden. Met smaak 
opgegeten. (Karien Schol-
ten)

Verrassing’s groenten
Onze zomerse tafel
Met liefde gedekt

Nieuw groenbeleid van gemeente De Bilt.
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