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Uw lokale
drukwerkspecialist

Wij hebben tal van ideeën hoe je een 
eindejaarattentie een persoonlijke twist 
kan geven.
 
- exclusief ontworpen kerstkaarten
- bijzondere relatiegeschenken
- kalenders, verpakkingen enzovoort
 
Neem gerust even contact op om de 
mogelijkheden door te nemen.

Kerststress?

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378

WIJNEN
&

GEDISTILLEERD

Waar woon je?

Ga eens kijken!

advertentie

Bouw zwembad hervat
De aannemer, die het zwembad in Bilthoven bouwt, heeft een oplossing 
gevonden voor de eerder geconstateerde problemen. De bouw lag enige 
tijd stil nadat scheuren in de kelder en het bassin waren ontdekt. Er is 
een oplossing gevonden in de versterking van de fundering van het bas-
sin. De voorgestelde herstelwerkzaamheden zullen na toestemming van 
Bouw- en woningtoezicht van de gemeente plaatsvinden. De aannemer 
spant zich in om de vertraging in de bouw niet verder te laten oplopen, 
maar is daarbij afhankelijk van onderaannemers. Het bestaande com-
bibad Brandenburg blijft in bedrijf tot het nieuwe zwembad geopend 
wordt. Ook de zwemlessen gaan gewoon door in het huidige bad.

Scholenproject
‘Afval, het begin van iets nieuws’ 

door Walter Eijndhoven

Donderdag 8 november startte het project ‘Afval, het begin van iets nieuws’ op de Bilthovense 
Juliana- en Theresiaschool en op de Maarten Luther Kingschool in Maartensdijk. Met een 

voorstelling van de Verrukkelijke Vuilnismannen werd het project, in aanwezigheid van 
wethouder Anne Brommersma, afgetrapt. 

‘Omgevingsdienst Regio Utrecht, 
met vijftien gemeenten, startte an-
derhalf jaar geleden het project, op 
diverse scholen in de regio’, vertelt 
Annemarieke Holland, adviseur 
Natuur- en Duurzaamheidscom-
municatie. Donderdag 8 november 
waren drie scholen in gemeente De 
Bilt aan de beurt. 

Stickervellen
‘Iedereen wil in een schone straat 
wonen’, begint wethouder Anne 
Brommersma haar verhaal. ‘Om 
minder afval weg te gooien, moe-
ten wij meer en beter scheiden, 
maar dat kunnen wij niet alleen. 
Daar hebben wij elkaar voor no-
dig’. ‘Om meer aandacht te schen-
ken aan afvalscheiding op scholen 

krijgen zij onder andere een hand-
leiding, zodat aan leerlingen kan 
worden uitgelegd waarom afval 
wordt gescheiden’, vult Hollander 
aan. ‘Daarnaast krijgt elke klas 
stickervellen om op afvalbakken te 
plakken, zodat iedereen weet wat in 
welke afvalbak moet’. Aan het eind 
van de voorstelling van de Verruk-
kelijke Vuilnismannen kreeg iedere 
leerling nog een uitklapbare flyer 
‘”Afval, of toch niet, de keuze is 
aan jou’ mee, met allerlei tips om 
de hoeveelheid afval te verminde-
ren. 

Bidon
Na de Julianaschool, gingen de 
Verrukkelijke Vuilnismannen nog 
langs bij de Theresiaschool en de 
Martin Luther Kingschool in Maar-
tensdijk. Hollander: ‘Het viel mij 
op dat de Martin Luther Kingschool 
voorheen vijf tot zes containers 
vol PMD had, maar nu nog maar 
twee. Alle leerlingen kregen vanuit 
school een bidon, zodat het aantal 
drinkpakjes daar enorm is afgeno-
men. Kortom, alle drie scholen zijn 
goed bezig. Een mooi voorbeeld 
voor andere scholen’. 

De Vuilnismannen bij de Martin Luther Kingschool. (foto Arjan Dam)

De Verrukkelijke Vuilnismannen maakten er een rommeltje van op de Julianaschool en Theresiaschool in Bilthoven.

Wethouder Anne Brommersma hoopt dat de kinderen thuis ook het 
gesprek aangaan met hun ouders.

Gemeenteraad stelt 
begroting 2019 vast

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde na een langdurig debat dat op donderdag 8 no-
vember begon en ver na middernacht eindigde de Programmabegroting 
2019 vast. Een amendement ingediend door de ChristenUnie over het 
budget van de rekenkamercommissie werd aangenomen. Twee amen-
dementen ingediend door Forza werden verworpen. Die betroffen het 
schrappen van bezuinigingen op subsidies, en het betrekken van een 
lokaal referendum bij de visie Burgerparticipatie. Tegen de begroting 
stemden de fracties van Bilts Belang, PvdA, SP en Forza. Van de 17 
in stemming gebrachte moties werden er 12 aangenomen. Tien moties 
worden ingetrokken of aangehouden.

Pim van de Veerdonk (Beter De Bilt) ziet terug op een lange droge zo-
mer met veel nieuwe records. ‘Aanpassen’ noemt hij de rode draad in 
zijn beschouwing. Beter De Bilt onderschrijft de woningbouwopgave 
maar adviseert het college in overleg te treden met de kleine kernen 
over het woningbouwprogramma. Een door hem ingediende motie om 
vuurwerk op te nemen in de Beleidsmonitor 2019 is aangenomen. 

Lees verder op pag. 3
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

18/11 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
18/11 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

18/11 • 18.30u - W.G. Hulsman

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
18/11 • 10.30u - Ds. Martine Wassenaar

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

18/11 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouwe
18/11 • 10.30u - Gezinsviering: 

voorgangers: Frans-Willem van de Sande 
en Jan Ham

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
18/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
18/11 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Viering Heilig Avondmaal
18/11 • 19.00u - Prop. C. Hendriks; 

Dankzegging Viering Heilig Avondmaal

‘Nieuwe Kerk’ in Opstandingskerk 
18/11 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

R.K. St. Michaelkerk
18/11 • 10.30u - 9.30 uur 

Eucharistieviering, pastoor J. Skiba
 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
18/11 • 10.00u - Spreker

Adri van der Mast

Groenekan
Herv. gemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
18/11 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel  

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

18/11 • 10.00u - Ds. L. Groenenberg 
18/11 • 18.30u - Ds. R. van de Kamp 

Onderwegkerk Blauwkapel
Eerstkomende dienst zondag 2 december.

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

18/11 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

18/11 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer - 
bediening Heilig Avondmaal 

18/11 • 18.30u - ds. J. Veldhuijzen- 
dankzegging Heilig Avondmaal

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
18/11 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
18/11 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
18/11 • 10.30 uur: Woord - en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

18/11 • 10.00u - Ds. R.W. van de Wal 
Viering Heilig Avondmaal

18/11 • 18.30u - Ds. P.G. Vellekoop 
Viering Heilig Avondmaal

PKN - Herv. Kerk
18/11 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

18/11 • 18.30u - Ds. E. Mijnheer 

‘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

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

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

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

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

persoonlijk betrokken
bij elke uitvaart
www.adcura.nl       0346 - 210700

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen

Open Bilts 
Bridge-kampioenschap

Vrijdag 16 november wordt 
voor de 20e keer de Open Biltse 
Bridge-Kampioensdrive gehou-
den in het H.F. Witte centrum te 
De Bilt. Aanvang 19.30 uur. Voor 
deze drive kan iedereen uit de 
gemeente De Bilt en omgeving 
zich aanmelden per email (mari-
ette2vogelaar@gmail.com). Ook 
telefonische aanmelding (030 
606 2137) is tot uiterlijk donder-
dag 15 november nog mogelijk.

Steeds Beter speelt blijspel

‘Een gekkenhuis in het zieken-
huis’ is de titel van het blijspel dat 
toneelvereniging Steeds Beter op 
16, 17 en 18 november opvoert 
in de theaterzaal van Het Licht-
ruim. Het blijspel is geschreven 
door Wilma Renes-Leertouwer 
en wordt geregisseerd door Erica 
Hoogendoorn-Vorderhake. Voor-
stellingen op vrijdag 16 en zater-
dag 17 november, aanvang 20.00 
uur en zondag 18 november om 
14.30 uur. Kaarten via secreta-
riaatsteedsbeter@gmail.com of 
telefonisch 030 2291021.

Nieuwe zangers gezocht

Het a-capella octet VonBiltho-
ven brengt een eigenwijze ver-
tolking van geliefde melodieën, 
prikkelende uptempo nummers 
en nummers met klassieke accen-
ten. VonBilthoven bestaat al 11 
jaar. De repetities o.l.v. dirigente 
Ria Deurloo zijn op dinsdag van 
19.45 tot 21.45 uur. Tenor en 
bassen zijn welkom om het team 
te komen versterken. Neem hier-
voor contact op met Jan Vermeer 
(tel. 06 51056836).

Gerhardtmiddag in 
De Werkplaats

Zaterdag 17 november een Ida 
Gerhardtmiddag plaats in De 
Werkplaats Kindergemeenschap 
te Bilthoven. De dichteres Ida 
Gerhardt gaf jaren lang les aan 
deze school en richtte er de gym-
nasiumafdeling op. Op het pro-
gramma staan o.a. een lezing van 
Hoogleraar Nederlands Marc van 
Oostendorp en een performance 
door dichter Ingmar Heytze. Ook 
gaan deelnemers zelf aan de slag 
met Gerhardts werk. Aanvang 
13.30 uur. Voor nadere informa-
tie: Mieke Koenen via secreta-
riaat@idagerhardtgenootschap.nl 

Actie Voedselbank bij 
Albert Heijn

Het aantal gezinnen, dat een 
beroep op de Voedselbank moet 
doen neemt toe. In De Bilt zijn 
dat inmiddels ruim 90 gezin-
nen, die de Voedselbank weke-
lijks van een zo verantwoord 
mogelijk voedselpakket probeert 
te voorzien. Albert Hein De Bilt 
voert daarom op 17 november 
actie voor de Voedselbank. 
Klanten wordt gevraagd of 
zij iets willen kopen voor hun 
‘dorpsgenoten in nood’. Het gaat 
met name om lang-houdbare 
producten die te vinden zijn op 
een speciale stelling in de super-
markt. Na het afrekenen van de 
boodschappen kunnen klanten 
de gekochte artikelen achterlaten 
bij een van de vrijwilligers, die 
namens de Voedselbank de arti-
kelen in ontvangst nemen. Met 
de gedoneerde producten kunnen 
de ruim 90 wekelijkse voedsel-

pakketten (voor meer dan 240 
personen) weer mooi worden 
aangevuld.

Najaarsmarkt bij Emmaus

Op zaterdag 17 november houdt 
kringloopwinkel Emmaus Biltho-
ven van 13.00 tot 16.00 uur weer 
een omvangrijke najaarsmarkt. 
Van de opbrengst is een belang-
rijk deel bestemd voor ‘Stichting 
Oekraïne heeft hulp nodig’. Deze 
in Gouda gevestigde stichting 
verzamelt afgeschreven appara-
tuur van het Erasmus MC in 
Rotterdam en van andere zieken-
huizen en medische organisaties. 
Die wordt getransporteerd naar 
Oekraïne en krijgt daar net als de 
spullen bij Emmaus een tweede 
leven. Om de marktdag voor te 
kunnen bereiden is Emmaus van 
12 tot en met 16 november voor 
verkoop gesloten. [GG]

Winter Deel-dagen 

Tijdens de Winter Deel-dagen, 
op de deel van de boerderij Irene 
en Gert-Jan Westeneng in Groe-
nekan, zijn weer veel originele, 
betaalbare en lekkere producten 
te zien, te proeven en te kopen. 
De Winter Deel-dagen vinden 
plaats op vrijdag 16 november 
van 14.00 tot 20.00 uur en op 
zaterdag 17 november van 11.00 
tot 16.00 uur. Deze boerderij-fair 
vindt jaarlijks plaats op de voor 
die gelegenheid sfeervol inge-
richte oude deel van de boerde-
rij aan de Groenekanseweg 51 
in Groenekan. Parkeren kan op 
het erf alleen op de met borden 
aangegeven plaatsen. Zie www.
boerin-irene.nl.

Vriendenconcert 2018

De Koninklijke Biltse Harmonie 
verzorgt op zaterdag 17 novem-
ber in ‘De Harmonie’ Jasmijn-
straat 6 te De Bilt een vrienden-
concert door De Bilt Brass o.l.v. 
Henk v.d. Berg is en De Melodie 
Percussie Groep van de KBH 

o.l.v. Marcel Heijnen. De toe-
gang is vrij; reserveren kan via 
reserveren@biltseharmonie.nl.

Wijs met Media

Van 16 tot en met 23 november 
vindt de Week van de Media-
wijsheid plaats. Tijdens deze 
week worden docenten, pro-
fessionals, ouders, kinderen en 
jongeren opgeroepen om zowel 
thuis als in de klas samen in 
gesprek te gaan over ons online 
gedrag en mediawijze vaardig-
heden. Daarop aansluitend geeft 
Ouders Lokaal op 19 november 
om 20.00 uur in Het Lichtruim te 
Bilthoven de workshop Wijs met 
Media. Tijdens deze workshop 
ga je met ouders in gesprek om 
meer bewustwording te creëren 
in voorgenoemde situaties en laat 
je je inspireren door handige en 
creatieve tips van andere ouders, 
zodat je aan het einde van de 
avond met leuke ideeën naar huis 
gaat. Deelname aan deze inspi-
ratieworkshop is gratis (alleen 
na aanmelding). Meer informatie 
en aanmelden via debilt.ouders-
lokaal.nl. 

Collecte NSGK

Duizenden vrijwilligers gaan van 
12 t/m 17 november weer op 
pad om geld in te zamelen voor 
kinderen en jongeren met een 
handicap. Zij komen aan de deur 
tijdens de landelijke collecte-
week van NSGK, de Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte 
Kind. In deze gemeente wordt in 
Bilthoven, De Bilt en Maartens-
dijk gecollecteerd. www.nsgk.nl.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 17 november is er weer 
een Wereldwinkelstand in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 
uur. Alles fair-trade ingekocht, 
dus maximaal rendement voor 
boeren en producenten in ont-
wikkelingslanden.
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Vervolg van pag. 1

De motie om windenergie op te 
nemen in de Beleidsmonitor 2019 
wordt verworpen. Leontine Kok 
(VVD) gebruikt een zeilschip als 
metafoor voor de begroting. Een 
zeilschip dat een koers voor de ko-
mende jaren kiest, uitgezet door 
de gemeenteraad. ‘In de begroting 
wordt ingezet op woningbouw, fi-
nanciën op orde en duurzaamheid.’ 
Zij dient een motie stimulering wijk-
gerichte aanpak criminaliteit in, die 
door de raad wordt aangenomen. 

Speelvoorziening
Peter Schlamilch (Forza) geeft in 
een stortvloed van woorden aan 
waar het allemaal niet goed gaat in 
deze gemeente. ‘Het lokale referen-
dum waar Forza voor heeft gepleit is 
verder weg dan ooit. Beteugelen van 
de schulden ziet er alleen op papier 
leuk uit, maar zal in de praktijk on-
haalbaar blijken. Waarom de fixatie 
op een bedrijventerrein midden in 
een woonwijk. Handhaving moet 
veel robuuster.’ Zijn motie om de ge-

luidshinder van de A27 in Maartens-
dijk te onderzoeken nu de verbreding 
klaar is krijgt geen steun van de raad. 
Henk Zandvliet (GroenLinks) vraagt 
in een motie om in U10-verband het 
initiatief te nemen tot het optimalise-
ren van het gebruik van beschikbare 
subsidiemogelijkheden. De motie is 
aangenomen. Een motie waarin ver-
zocht wordt te onderzoeken of er in 
het centrumplan Bilthoven ruimte 
gevonden kan worden voor een 
speelvoorziening zoals aangegeven 
in een petitie krijgt eveneens steun 
van de raad, ondanks dat wethouder 
Landwehr die motie sterk ontraadt. 

Parkeertijd
Krischan Hagedoorn (PvdA) con-
stateert dat er wederom geen visie 
gekoppeld is aan deze begroting. 
Hij mist een duidelijke koppeling 
met het coalitieakkoord, de strate-
gische agenda en het interbestuur-
lijk programma. In ieder geval niet 
compleet of niet samenhangend. De 
PvdA verbaast zich over de bezuini-
gingen op groen, speeltuinen en de 
openbare ruimte. Een motie die een 

actieplan vraagt op te stellen om de 
positie van LHBTI’s in de gemeente 
te verbeteren krijgt na hoofdelijke 
stemming steun van de raad. Donja 
Hoevers (D66) is blij met een dap-
pere keuze voor een realistische be-
groting waar ambitie in doorklinkt. 
Zij dient de motie ‘Opwekking her-
nieuwbare energie’ in, die kansen 
en ondersteuning biedt aan boeren 
en ondernemers in de gemeente, en 
bijdraagt aan een klimaatneutraal 
platteland. De motie is aangenomen. 
Johan Slootweg (SGP) heeft bij de 
behandeling van het coalitieakkoord 
met een aantal moties bezwaren ge-
maakt. In de begroting vindt de SGP 
daar niets van terug. ‘We zien nog 
niets van een actief grondbeleid.’ 
Hij wil weten hoe het staat met het 
overleg met de provincie. ‘Inwoners 
ervaren de gemeente vaak te weinig 
meedenkend en niet goed anticipe-
ren op ontwikkelingen.’ Een motie 
om te onderzoeken hoe de verkeers-
veiligheid op het kruispunt Dorps-
weg-Nachtegaallaan in Maartensdijk 
verbeterd kan worden krijgt steun 
van de raad, evenals een motie over 

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

In een van de vele schorsingen overlegt de VVD-fractie.

Revival Jongerenmis
Zondag 11 november stroomde de Michaëlkerk in De Bilt helemaal vol. 
Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de Michaëlparochie was 
er een bijzondere dienst. Om deze mijlpaal extra glans te geven zongen 
leden van het voormalig jongerenkoor bekende, vooral Nederlandsta-
lige liederen. Een combo begeleidde met drum, dwarsfluit, gitaar en 
basgitaar. Het koor werd in 1968 opgericht en heeft tot 1989 bestaan. 
Ignaas de Jong was, net als in 1968, nu ook de dirigent en bespeelde de 
elektrische piano. Voor het jongerenkoor was het een grote reünie. Er 
waren leden voor uit Schotland en Zwitserland overgekomen.

Traditie
De voorganger sprak teksten uit over vooral hoop, vrede en verdraag-
zaamheid. Deze bijeenkomst gaf de kerkgangers een gevoel van sa-
menzijn in één familie. Ook sprak men over het weer ervaren van een 
traditie. De bezoekers bleven nog lang napraten onder genot van koffie 
of thee. (Frans Poot)

Een goed gevulde kerk beleeft de revival mee.

Burgemeester Potters
met SSW op wijkbezoek

Op 6 november, de warmste novemberdag ooit, ging burgemeester Sjoerd Potters op pad met de 
directie van Woonstichting SSW in Bilthoven en De Bilt, om met eigen ogen te zien waar SSW 
mee bezig is. Ook ging hij met een aantal huurders in gesprek over de plannen voor hun wijk.

Bij nieuwbouwproject ‘Apparte-
menten De Leijen Zuid’ kreeg de 
burgemeester een korte rondleiding. 
Nog voor het eind van dit jaar krij-
gen alle huurders van de 99 duur-
zame, sociale huurappartementen 
de sleutel van hun nieuwe woning. 
Dankzij deze nieuwbouw komt in de 
gemeente een doorstroom op gang, 
waardoor sociale huurwoningen 

voor nieuwe kandidaten beschikbaar 
komen. 

Kometenlaan
In de Kometenlaan stond de deur 
van de nieuwe Buurtkamer open. 
SSW stelt deze ruimte beschikbaar 
voor de buurt. Bewoners hebben in 
de afgelopen maanden zelf alles op-
geknapt en ingericht. De gemeente 

en Mens De Bilt dragen ook bij met 
raad en daad. Medio december is de 
officiële opening van deze ontmoe-
tingsplek voor alle buurtbewoners. 

Hofjesgedachte 
De tocht eindigde in het Tuinstraat-
kwartier. SSW ontwikkelt samen 
met de bewoners een toekomstplan 
voor deze groene en gezellige wijk. 
In een huiskamer aan de Lathyrus-
straat ging de burgemeester met 
een delegatie van de bewonerscom-
missie in gesprek over hun aan-
dachtspunten voor de ingrijpende 
vernieuwing van hun woningen en 
woonomgeving. Met name het be-
houd van de hofjesgedachte, betaal-
baarheid van wonen en het parkeren 
volgens de nieuwe norm. Het was 
een geslaagd en informatief werk-
bezoek. Sjoerd Potters: ’Goed om te 
ervaren wat SSW doet voor prettig 
en betaalbaar wonen in vitale wij-
ken in onze gemeente. En hoe de 
huurders hierbij betrokken worden’. 
Na afloop maakte de burgemeester 
direct een afspraak voor een nieuw 
werkbezoek in het najaar van 2019.

(Marieke Overeem)

Gesprek in het Tuinstraatkwartier met Leida Rozeman (voorzitter 
bewonerscommissie Tuinstraatkwartier), Ronald Hofstede (projectleider 
SSW), Jessie Bekkers-Van Rooij (directeur-bestuurder SSW) en 
burgemeester Sjoerd Potters. (foto: Hans Lebbe - HLP Images)

verkeersafwikkeling bij de planont-
wikkeling Schapenweide. Een motie 
om de maximale parkeertijd op de 
driehoek in centrum Bilthoven van 
anderhalf naar drie uur te brengen 
wordt verworpen. 

Woningbouw
Werner de Groot (CDA) wil basis-
voorzieningen in de kleine kernen 
behouden en pleit voor een dyna-
mische leefomgeving. Hij dient een 
motie in waarin hij vraagt bij de aan-
passing van het reclamebeleid op de 
toegangswegen digitale informatie-
borden te plaatsen. Het is kostenneu-
traal en de motie wordt aangenomen. 
Menno Boer (SP) dient een motie in 
waarin hij een onderbouwing vraagt 
voor de koerswijziging voor het 
bebouwen van de Schapenwei. De 
motie is verworpen evenals de motie 
waarin gevraagd wordt vaker groen 
op te halen tijdens de bladcampagne. 
De motie waarin gevraagd wordt om 
het plaatsen van Hartjesborden zoals 
in Montfoort wordt aangenomen, 
evenals de motie waarin gevraagd 
wordt beleid te ontwikkelen om de 
regulering van de middeldure huur 
in middeldure huur nieuwbouwpro-
jecten te verankeren. Han IJssennag-
ger (Bilts Belang) vindt het gebrek 
aan woningbouw het grootste pro-
bleem van de gemeente. Hij doet 
een beroep op het verantwoordelijk-
heidsgevoel van de raad door zelf 

het initiatief te nemen als het col-
lege besluiteloos blijft. Theo Aalbers 
(ChristenUnie) is niet blij met de stij-
ging van de riool- en afvalstoffenhef-
fing in 2019, na de daling vorig jaar. 
Connie Brouwer (Fractie Brouwer) 
wil in haar beschouwing de nadruk 
vooral op de oudere en zorgvragende 
mens leggen. ‘Er zijn problemen in 
de samenleving die in het huidige 
zorgsysteem niet voldoende goed 
worden aangepakt.’ In een motie 
vraagt zij onderzoek te doen naar 
klachten over Veilig Thuis en Save. 
De motie wordt aangenomen.

Financiën
Het college beantwoordt de gestelde 
vragen en gaat in op de ingediende 
moties. Wethouder Dolf Smolenaers 
van Financiën en Wonen stelt dat het 
college staat voor de 845 woningen 
in 2026 evenals 450 sociale wonin-
gen tot 2030. In 2019 wijst het col-
lege de locaties aan die de gemeente 
kan aanwijzen. Veel fracties geven 
aan om in het vervolg de begro-
tingsbehandeling als enige punt in 
een vergadering te agenderen. Het 
agendapunt Belastingvoorstellen 
2019 kwam niet meer aan de orde en 
wordt op 29 november behandeld. 
Wethouder Dolf Smolenaers van Fi-
nanciën werd na afloop gefeliciteerd 
met zijn eerste begroting. Het was 
1.34 uur toen de vergadering werd 
gesloten.
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Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(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 15 november
t/m woensdag 21 november

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Bieslook paté
Hammousse
Filet Americain

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98Extra donderdag voordeel:

STOMPETOREN OUD 
SNIJDBARE KAAS

500
GRAM 6.99

Gebraden runderrollade
Gegrilde fricandeau
Boerenham

BOEREN JONG 
BELEGEN KAAS

500
GRAM 6.50

    VOORDEEL HELE WEEK

Riblappen

Hamburgers

500
GRAM 5.98

500
GRAM 5.50

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Procureur lapjes
naturel of gemarineerd

5
VOOR 5.-

500
GRAM 5.98

Verse kiprollade

DJAKARTA MIX

CASHEWNOTEN

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98

Lekker voor het weekend!

2
VOOR 6.-

2
VOOR 6.-

TORTILLA'S

KIP TORTILLA'S

500
GRAM 5.98

Kip cordonbleu, gehakt cordonbleu 
of runder cordonbleu

5 HALEN= 4 BETALEN

KIPDIJFILET
2

KILO 16.-
1

KILO 8.98

VLEESWAREN TRIO

Mooie hertenbiefstuk

Ook lekker voor het weekend!

100
GRAM 3.99

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

Alle
rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,80

Van onze patissier
Van onze bakker

Peren-
carameltaart

Nu  € 14,95

•  Broccoli-zalm 
lasagne € 1,49

100 gram

•  Vers gewassen 
spinazie € 0,99

zak 300 gram

•  Jonagold appels € 0,99
héél kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag - Vrijdag - Zaterdag.

Desem-mais 
brood
per stuk € 2,49
Onze eigengemaakte

Ontbijtkoek
per stuk  € 1,98

Vers gesneden

Snijboontjes
zak 400 gram € 1,49

Spaanse 
broccoli
500 gram € 0,99

ER IS WEER VOLOP:

marsepein, roomboter 
borstplaat, speculaas, 

gevuld speculaas en 
onze eigengemaakte 

chocolade letters

Alleen donderdag

Mango’s

per stuk € 0,99

Vers van de traiteur

•  Kapucijnersschotel € 1,15
100 gram

•  Hertengoulash met 
rode kool en puree € 1,75

100 gram
•  Penne pasta 

met kip, prei, tomaat 
en paddenstoelen

€ 1,49
100 gram

READY TO EAT



Geslaagd
Bilts Jazzfestival 

Op zaterdag 3 november vond 
het Jazzfestival plaats in Het 

Lichtruim. Deze primeur in 
De Bilt, ontstaan vanuit een 

burgerinitiatief, beloofde een 
ware traktatie te worden voor 

jazzliefhebbers en die belofte is 
ruimschoots waargemaakt. Ruim 

400 bezoekers genoten van een 
professionele en interessante 

programmering van meer dan 
80 artiesten, van topartiesten uit 
de (inter)nationale jazzscene tot 

bigbands en artiesten uit de regio. 
(foto: Karina van den Broek)
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Cultureel erfgoed binnen handbereik
door Henk van de Bunt

In de Mathildezaal van het gemeentehuis werd donderdag 30 augustus het Online Museum
De Bilt in gebruik genomen: vanaf die dag kan iedereen nu een digitaal

museumbezoek brengen op onlinemuseumdebilt.nl.

Het Online Museum De Bilt brengt 
op deze website het cultureel erf-
goed en de historie van de gehele 
gemeente De Bilt met beelden en 
archiefstukken bij elkaar en biedt 
zo een gevarieerd overzicht van 
prehistorie tot heden. Oud-burge-
meester Alexander Tchernoff, voor-
zitter van de Stichting Digitaal Mu-
seum De Bilt merkte toen op: ‘Bij 
cultureel erfgoed zou je kunnen 
denken, dat is verleden, dat is his-
torie en afgesloten. Niets is minder 
waar. Er zit een wisselwerking tus-
sen het verleden en het heden. Juist 
de lijn van verleden naar heden is 
de uitdaging van dit project.’ 

Kernen
Het digitaal museum is een initiatief 
van historicus dr. Anne Doedens. 
Hij gaf samen met Cor Groenen 
van De Vierklank al op 13 februari 

2016 een aanzet op website van De 
Vierklank. Anne Doedens vertelt nu 
na twee maanden iets over bezoek 
en gebruik van de site in de proef-
periode 17 juni-30 augustus en de 
startperiodeperiode 31 augustus-5 
november 2018: ‘Via Google Ana-
lytics werd geconstateerd, dat het 
aantal bezoekers van de site 2.650 
bedroeg en dat het aantal nieuwe 
bezoekers in de maand oktober al-
leen al 800 is. Het gemiddelde aan-
tal bezoeken van individuele perso-
nen bedroeg per dag omstreeks 50. 
In totaal kwamen 2.500 gebruikers 
uit Nederland, waarvan het over-
grote deel uit de gemeente De Bilt. 
De gemiddelde duur van raadple-
ging was 4,5 minuut. 55.000 keer 
werd een pagina van het museum 
bekeken. Dat gebeurde in 55% van 
de gevallen via een desktopcompu-
ter, in 25% per mobiele telefoon, in 

20% per tablet’. Doedens tenslotte: 
‘Geconstateerd mag worden dat er 
overduidelijk onder de inwoners 
van de zes kernen De Bilt behoefte 
is aan de site’.

Historica
Vanaf 1 december 2018 is in over-
leg en samenwerking met de Uni-
versiteit Utrecht een stagiair actief 
(historica in opleiding), die de re-
dactie ter zijde staat. De redactie 
plaatste tot 5 november (ijk-datum) 
390 berichten en artikelen. Een 
aantal objecten werd voorzien van 
geo-tagging voor hen die het cul-
tuurbezit van De Bilt fysiek willen 
verkennen met behulp van hun mo-
biele telefoon. Nieuwe items betref-
fen de 35 heren van Achttienhoven 
(en drie opvallende), en de sloop 
van Vrouwenklooster en Oostbroek 
omstreeks 1580. Doedens: ‘Bestuur 

Aan de rand van het Van Boetzelaerpark in De Bilt  is deze duiventil; nog één van de nog weinige bestaande 
stenen duiventillen in Nederland. Daar ontmoetten v.l.n.r. Anne Doedens, Dick Berends en Cor Groenen elkaar 
deze keer.

Op je telefoon zie je wat er om je heen interessant is

Top 2000-dienst
Het eind van het jaar nadert en dus staat ook de muzikale Top 2000 weer op de agenda; op de radio, 

maar ook in de kerk. Op zondag 30 december wordt om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk aan de
1e Brandenburgerweg 34 in Bilthoven een speciale Top 2000-dienst gehouden,

waarbij jonge vocalisten, begeleid door een band, ‘songs met een touch’
ten gehore brengen. Iedereen is welkom. 

Top 2000-kerkdiensten worden op 
tal van plaatsen in Nederland ge-
houden en groeien al jaren in popu-
lariteit. Het is de derde keer dat ook 
in Bilthoven zo’n muzikale dienst 
wordt gehouden. Op het program-
ma staat een selectie van de Top 
2000-songs uit de geschiedenis van 
de popmuziek. Songs over levens-
thema’s, die mensen raken, ont-
roeren en vertederen, zoals liefde, 
relaties, hoop, geloof, zingeving en 
passie. Iedereen kent wel een lied 
dat herinneringen oproept aan een 
speciaal moment in het leven.

Voorbereidingen
De organisatie van de Top 2000 
kerkdienst werkt achter de scher-
men hard aan de voorbereidingen 
voor een mooie voorstelling en 
hoopt dat zoveel mogelijk mensen 
naar de Nieuwe Kerk zullen komen 
om te luisteren en te genieten van 

het optreden van jonge muzikale 
talenten uit de gemeente. Op de 
website van de Top 2000 kerkdienst 
(www.top2000kerkdienst.nl/bilt-
hoven) kunnen belangstellenden 
stemmen welke liedjes zij graag 

willen horen. Uit die voorkeuren 
wordt een Top-10 samengesteld die 
op 30 december ten gehore wordt 
gebracht; breng je stem uit voor 19 
november.

(Rob Jastrzebski)

en redactie bestaat  nu uit vier per-
sonen (vier bestuursleden en vier 
kernredactieleden). Binnenkort is 
er overleg met vier anderen, die 
aangegeven hebben concreet en ac-
tief  mee willen werken. De groep 
is in samenstelling representatief 
voor de bevolking van de zes ker-
nen van De Bilt. Vele tientallen in-
woners uit de kernen meldden zich 
aan voor de Nieuwsbrief (die eind 
november/begin december voor het 
eerst verstuurd zal worden’.

Telefoon
Dick Berents is eindredacteur: ‘Ie-
dereen kan het culturele erfgoed en 
de geschiedenis in de gemeente De 
Bilt nu heel gemakkelijk bekijken. 
Je kunt met je telefoon - en nog 
duidelijker op een tablet - overal 
op straat opzoeken wat er om je 
heen interessant is, wanneer je het 
Online Museum De Bilt gebruikt. 
Je kunt zien wat de geschiedenis 
is van kerken en kapellen en van 
kunstwerken zoals De Engel van 
Nico Schrier of De Vier Heems-
kinderen in Westbroek. Het ap-
paraat vertelt je, welke schrijvers 

en dichters in je blikveld hebben 
gewoond: Ina Boudier Bakker, Ida 
Gerhard, Jacob Bellamy. Soms kun 
je zien, hoe de straat er vroeger 
uitzag. Een app is niet nodig. Tik 
eenvoudig op je browser Online 
Museum De Bilt en klik op de drie 
streepjes rechtsboven. Kies dan Het 
Museum en daarna Dynamische 
Kaart. Op de kaart staan veel rode 
pinnetjes die interessante plekken 
aangeven. Maak de kaart beeld-
vullend (rechtsboven) en zoom in 
op je omgeving. Klik op een pin 
en op het plaatje om een artikel uit 
het museum te zien. Dan zie je in 
welke huizen restaurants gevestigd 
waren, waar vroeger hotels stonden 
en wanneer ze afbrandden en welke 
industrieën bloeiden en verhuisden.  
De kaart geeft aan waar vroeger 
landhuizen stonden zoals Rozend-
aal in Westbroek en Arenberg in De 
Bilt. Het is even wennen op zo’n 
kleine telefoon maar oefenen helpt. 
Een tablet is heel makkelijk. En het 
kan ook op de PC. Daar kun je zelfs 
een dorpswandeling plannen. Cul-
tureel erfgoed ligt zo echt binnen 
handbereik’.

Tijdens de Top 2000-dienst zingt 
jong talent liedjes met inhoud en 
betekenis.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Deskundig op uw erf, thuis in de regio

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

Vestigingen in Heteren, Barneveld en Groenekan

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

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

 Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Heeft u al een armbandje?
Met de campagne “MENS Kom erbij” stimuleren 
we inwoners van gemeente De Bilt om zelf af 
te stappen op een ander, om oog voor elkaar te 
hebben en met elkaar in gesprek te gaan. We 
verspreiden een ‘festivalbandje’ waarmee men 
herkenbaar is voor de ander. Met dit armbandje 
geeft u aan achter onze boodschap te staan en 
actief wil bijdragen.

Markt Samen Leuke Dingen Doen
Vrijdag 23 november van 13.30-15.30 uur is er 
weer een Samen Leuke Dingen Doen Markt in 
Servicecentrum De Bilt. Loop eens binnen of 
kom langs met iemand die het lastig vindt om 
de eerste stap tot contact alleen te zetten.
In de centrale hal hangt ook het Bord Samen 
Leuke Dingen Doen waarop allerlei oproepen 
hangen van mensen die iemand zoeken
om iets leuks mee te gaan doen.

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

Iets te vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!

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

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Over 5 weken staan de 
Kerstadvertenties weer in 
De Vierklank! Wilt u ook 

een Kerstgroet? Mail naar 
info@vierklank.nl 

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Het jubileum matras van Avek!

Het jubileum matras van Avek!
7 zone pocketvering voor de ideale
ondersteuning en perfecte ventilatie! 
Nu het 2e matras met 50% korting!
(1 matras = 25% korting)

 B E D D E N

50%
korting

op het 2e
matras

Kubus

Kubus is bedoeld voor volwassenen die graag 
nieuwe vrienden willen maken maar die het 
soms lastig vinden contact te leggen. Dit kan 
bijvoorbeeld komen door een lichte beperking, 
autisme of niet aangeboren hersenletsel. Op 
vrijdag 23 november is iedereen vanaf 18.00 uur 
weer welkom bij Kubus. Er worden 3 verschil-
lende stamppotten gemaakt. 

Daarna wordt er wellicht een spelletje gespeeld 
of gewoon gezellig wat gekletst in Verenigings-
gebouw WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven. Meer 
informatie en aanmelden voor 21 november bij 
Gert- Jan Poppink (WVT), tel. 030 2284973 of 
e-mail gj.poppink@vvsowvt.nl .

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

KIJK OOK OP  WWW.NAGELFASHION.NL

Mid Season

Sale
50%KORTING
OP GESELECTEERDE ARTIKELEN*

*Let op rode sticker

NU

DE SINT KOMT
WEER IN HET LAND!
WIJ HEBBEN VOLOP
DE LEKKERSTE
SPECULAASPOPPEN

KROKANTE MEER-
GRANENBROODJES

NAAR KEUZE
3 + 1
GRATIS

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Nieuwe expositie Art Traverse
door Henk van de Bunt

Op zondag 18 november om 15.00 uur wordt de expositie van Bilthovenaren Truus Werners en 
Marie-José Wessels in de Traverse van het gemeentehuis van De Bilt geopend door

Jan van Hooff, emeritus hoogleraar Gedragsbiologie aan de Universiteit van
Utrecht met een toelichting op hun werk.

In de Tentoonstellingsagenda van 
het Museumtijdschrift lezen we: 
‘Het werk van Truus Werners kan 
niet in een bepaalde categorie on-
dergebracht worden. Haar werk is 
heel divers. Daarmee doelt zij op 
zowel de onderwerpen als de schil-
der- of tekentechniek of de wijze 
van uitbeelding. Het kan figuratief, 

gestileerd of abstract zijn. Het ene 
gegeven leent zich nu eenmaal be-
ter voor het figuratieve en het an-
dere voor het abstracte. Het ene 
onderwerp is meer geschikt om te 
schilderen en het andere om te te-
kenen. Model tekenen doet zij met 
conté krijt, portretten in aquarel 
en kerkinterieurs in acrylverf. Zij 

schildert het liefst landschappen 
met rust en ruimte. Grote wolken-
luchten en af en toe als symbool 
van menselijke aanwezigheid, een 
hekje of gewoon wat palen. En al-
tijd weer het spel van het licht.

Marie-José
We lezen verder in de Tentoon-
stellingsagenda van het Museum-
tijdschrift: ‘Kracht en leven, die 
associaties roepen de beelden van 
Marie-José Wessels op. Mens en 
dier, neergezet in plastische, volle, 
vaak gesloten vormen. We zouden 
haar beelden ook ‘aards’ of ‘ba-
saal’ kunnen noemen. Haar werk 
is figuratief en ondubbelzinnig. 
De beelden zijn wat we zien: een 
robuuste vrouw, een alerte otter, 
scharrelende kippen. Sfeer en span-
ning zijn de uiteindelijke inspiratie-
bron voor ieder beeld. Die sfeer is 
voor Marie-José het uitgangspunt, 
de oervorm. Want elk beeld begint 
met de sfeer die het onderwerp bij 
haar oproept. Vanuit dat gevoel en 
die spanning zoekt zij naar het mo-
ment, de beweging die zij uiteinde-
lijk wil vastleggen in steen, was of 
klei. In het Hogelandse Park aan de 
Biltstraat bij De Berekuil in Utrecht 
staat van haar het beeld Polar Bear 
Monument. Het beeld is ter herin-
nering aan 7 mei 1945 toen Utrecht 
werd bevrijd door het Engelse 49ste 
Regiment Verkenningstroepen Po-
lar Bears. De expositie is van 18-11 
t/m 15-01-2019 tijdens kantooruren 
in het gemeentehuis Jagtlust te zien. 

Het Polar Bear Monument in de bloemen tijdens een herdenking in 2015. 
(foto Marie-José Wessels)

Hekje in het Noorderpark. (foto Truus Werners)

Raad behandelt Najaarsnota 2018
door Guus Geebel

De gemeenteraad besprak op 8 november de Najaarsnota 2018. Met deze nota wordt de begroting voor 
het lopende jaar geactualiseerd. De nota is een bespreekstuk waar geen besluit over genomen wordt en 
is gebaseerd op de eerste acht maanden van 2018. Op basis van de beschikbare gegevens verwacht het 

college een nadelig saldo van  183.219 euro over het begrotingsjaar 2018. De raad stelt ook de
wijziging van de begroting 2018 vast. De SP stemt tegen dit onderdeel. 

Bij de behandeling van de nota ge-
ven fracties commentaar en stellen 
vragen aan het college. Jette Muijs-
son (Beter De Bilt) kijkt vooral uit 
naar het nieuwe communicatie- en 
participatiebeleid. Christiaan van 
Nispen tot Sevenaer (VVD) is te-
vreden over de voortvarende wijze 
waarop het college het rattenpro-
bleem aanpakt. Hij dient een mo-
tie in over het afvalbeleid. Peter 
Schlamilch (Forza) vindt dat bij 
het sociaal beleid volstrekt onver-
antwoord met gemeenschapsgeld 
wordt omgegaan. Hij vraagt waar-
om het college daar niet eerder op 
heeft ingespeeld. John van Brakel 
(D66) ziet dat de woningbouw aan 
de Melkweg in Bilthoven zichtbaar 
wordt. Hij vindt het belangrijk dat 
tempo met binnenstedelijk bouwen 
wordt gemaakt en dat het percen-
tage van 30 procent sociale huur-
woningen wordt gerealiseerd. Mar-
tijn Koren (CDA) merkt op dat een 
groot aantal posten positief uitvalt 
ten opzichte van de voorjaarsnota, 
maar dat daar een groot tekort in 
het sociaal domein tegenover staat. 
Wethouder Anne Brommersma 

gaat in op gestelde vragen. De op-
merking van Forza dat het college 
het tekort op het sociaal domein 
niet heeft zien aankomen bestrijdt 
zij. Burgemeester Potters wil be-
kijken of via de sociale media extra 
aandacht gegeven kan worden aan 
het afvalprobleem, maar hij wil het 
beeld wegnemen dat we de pakkans 
enorm kunnen vergroten. ‘Bewo-

ners kunnen ook anoniem daders 
melden.’ In de aangepaste motie 
van de VVD wordt het college ge-
vraagd te communiceren dat ille-
gale dumping van huisafval vaker 
wordt bekeurd, de pakkans wordt 
vergroot door actief boa’s in te zet-
ten en bewoners te vragen melding 
te doen van illegale dumping. De 
motie is aangenomen.

Wethouder Anne Brommersma heeft het sociaal domein
in haar portefeuille.

Gort in de Kelder
Ilja Gort komt een lezing geven op dinsdag 20 november om 20.00 
uur in de Kelder bij de Bilthovense Boekhandel. Natuurlijk zal deze 
oud-Maartensdijker vertellen over zijn nieuwste boek ‘Slurpen zonder 
grenzen’. Maar de avond zal zeker ook over vorige boeken, Frankrijk, 
zijn werk en wijn gaan. Ilja Gort wordt op 5 januari 1951 in Amersfoort 
geboren en verhuist op 6-jarige leeftijd naar Soest. Ilja is een muzikaal 
ventje. Als drummer speelt hij in verschillende bandjes en stort zich 
op het schrijven van reclametunes. Ilja heeft succes en in 1990 heeft 
hij dan ook zijn eigen, hypermoderne opnamestudio in een verbouwde 
boerderij in Maartensdijk en gaandeweg verkrijgt hij steeds meer stu-
dio’s (6) in Amsterdam. In zijn studio’s zijn zo’n vijftien componisten 
en sounddesigners continu bezig met het componeren van reclamemu-
ziek voor allerlei wereldmerken. 

Wijnboer
In 1994 gaat het roer om bij Ilja en koopt hij in Frankrijk een 13e eeuws 
wijnkasteel met wijngaarden Château la Tulipe de la Garde. Bijna 25 
hectare wijngaarden op één van de beste grondsoorten. Veel van zijn 
belevenissen op de wijngaard heeft Ilja verwerkt tot boeken en daar 
staan er nu al zo’n twintigtal van op zijn naam staan. Kaarten voor 
de lezing, vragen en info.: info@bilthovenseboekhandel.nl of tel. 030 
2281014. (Nelly Hofman)

Trix-express
Op zondag 18 november wordt in het H.F. Wittecentrum in De 
Bilt van 11.00 uur tot 16.00 uur weer de Trix Express modeldag 
gehouden. Jong en oud, uit binnen- en buitenland, verdringen zich 
weer rond alles wat sinds 1935 de fabriek in Neurenberg heeft 
verlaten.

De donateurs van de Stichting Trix Express nemen weer de mooiste 
stukken uit hun verzamelingen mee om er echt de hele sporthal mee 
te vullen. Er zijn vele demonstratiebanen want rijden is nog steeds be-
langrijk. Kinderen mogen zelf aan de knoppen draaien en ook zelf hun 
emplacement bouwen. Daarvoor zijn stapels rails en wagons aanwezig. 
Voor de ouderen herleven de tijden dat al dat moois vrijwel onbereik-
baar in de etalages lag. Nu echter blijkt, dat die dromen toch reali-
seerbaar zijn. Veel prijzen liggen rond de toenmalige catalogusprijzen 
maar dan nu in euro’s. En heeft u een exemplaar dat het niet meer doet: 
Er is een ervaren reparatieploeg aanwezig. Nergens meer verkrijgbare 
onderdelen vindt u hier ook in voldoende mate. Trix Express werkt nog 
analoog: Het hoeft met Trix Express allemaal niet duur, ingewikkeld 
en geavanceerd te zijn: de techniek met relais, draaiknoppen en hef-
boompjes werkt nog steeds en is eenvoudig aan te leren. Inlichtingen 
clubdag: 06 21571565, j.w.leguit@online.nl  

Jong en oud kijkt weer uit naar de Trix Express clubdag.
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Voordeel

Meer dan 100% Klanttevredenheid. 
Daar gaan we voor! We zorgen dat je 
alles kunt vinden in ons grootste 
supermarktassortiment, tegen de 
laagste prijs en met de beste service. 
Daar draait het bij Jumbo om. En we 
zeggen het niet alleen we garanderen 
het ook met onze 7 zekerheden.

250

149

795

799

Geldig van donderdag 15 t/m zaterdag 17 november 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo
mandarijnen

2 netten a 1 kilo

Los Gansos 
wijn

2 � essen

Turco 
taartje

van

€9,95

Maartensdijkse 
ham

100 gram van

€1,99

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn
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Actief in woonzorgcentra 
Het RIVM wil graag letterlijk midden in de Biltse samenleving staan. Daarom gingen zo`n

25 medewerkers van de Afdeling Voeding en Gezondheid in Biltse wooncentra vrijwilligerswerk 
doen. Voorafgaand ontvingen ze informatie van Biltsheerlijk, de lokale organisatie die 

duurzaam voedsel produceren en consumeren in de Bilt stimuleert.

Op dinsdag 6 november verzamel-
den de RIVM medewerkers zich 
in d’Amandelboom. Na een pre-
sentatie van Willy Douma over de 
activiteiten van Biltsheerlijk ging 
een deel van de RIVM-ers naar 
de Schutsmantel waar ze met be-
woners herfststukjes maakten. In 
d’Amandelboom versierden de RI-
VM-ers met de bewoners cup-cakes 
en deden ze samen oudhollandse 
spelletjes. ‘Het was niet alleen een 
fijne middag voor de ouderen, maar 
ook voor ons als RIVM-medewer-
kers. We hebben onze collega’s ook 
op een andere manier leren kennen. 

Het was een waardevolle ervaring 
voor iedereen`, aldus Sander Bies-
broek, medewerker van het RIVM 
en medeorganisator van de middag. 
Wie samen met collega`s ook actief 

wil zijn in de Biltse samenleving, 
kan contact opnemen met Judith 
Boezewinkel van Samen voor De 

Bilt: judith@samenvoordebilt.nl of 
tel. 06 11564957.

(Joanne Penning)

Bewoners van de Schutsmantel maken herfststukjes. 

Mantelzorgcafé bij
Boekhandel Bouwman

Woensdag 21 november organiseert Steunpunt 
Mantelzorg De Bilt een Mantelzorgcafé bij 
Boekhandel Bouwman. Een ontspannen avondje 
uit voor mantelzorgers met Ineke Ludikhuize als 
gast.

Ineke Ludikhuize was jarenlang fulltime mantelzorger 
voor haar echtgenoot (oud-politicus Willem Aantjes) 
tot zijn dood in oktober 2015 en schreef hierover het 
boek ‘Een warme jas’. Hiervoor sprak zij met man-
telzorgers in veel verschillende situaties, met jongeren 
en ouderen, allemaal mensen die zorgen voor iemand 
waar ze een warme jas voor willen zijn. Na het overlij-
den van haar echtgenoot zorgt zij samen met anderen 
voor een buurvrouw die op jonge leeftijd de diagnose 
Alzheimer kreeg. Daarnaast heeft Ineke haar eigen 
bedrijf met als voornaamste activiteit het spreken en/
of het verzorgen van workshops en trainingen voor 
groepen (mantelzorgers, vrijwilligers, zorgprofessio-
nals). Aanvang 20.00 uur bij Boekhandel Bouwman, 
Hessenweg 168 te De Bilt. De toegang is gratis; aan-
melden voor maandag 19 november per mail (mantel-
zorg@mensdebilt.nl) of telefonisch (030 7271556). 

Ineke Ludikhuize bezorgt mantelzorgers een 
ontspannen avond uit.

Appeltaart voor Mantelzorgers
door Henk van de Bunt

10 november was de Dag van de Mantelzorg; een dag waarop Nederland mantelzorgers verrast, 
want ‘Mantelzorg mag naam hebben’. Op die dag organiseerde Beth Shamar voor alle cliënten 

en hun mantelzorgers een ‘1e Appeltaartconcert’ in de Boskapel in Groenekan.

De Stichting Appeltaartconcerten 
komt met appeltaart naar mensen 
toe, om ze te raken en te ontroeren 
met klassieke muziek. De Stich-
ting streeft naar een warme sfeer 
waarin muziek, musici en publiek 
tot hun recht komen. Ongeveer 60 
aanwezigen genoten van een sfeer-
vol en klassiek romantisch concert 
uitgevoerd door de uit Utrecht af-
komstige Michiel Holtrop (altvi-
ool), Anjali Tanna (cello) en Mark 
van Nispen (piano); musici welke 
o.a. spelen in bijv. het Filharmo-
nisch Orkest. Zij speelden stukken 
van o.a. Michael Glinka, Sergei 
Rachmaninoff en Felix Mendels-
sohn. 

De mooiste klassieke muziek maken voor dankbare mensen is volgens 
deze musici het zinvolste werk wat er is. 

Sint Maarten
in Dijckstate

Traditioneel zijn het de kinderen, die met Sint Maarten 
iets lekkers krijgen. Maar op BSO de Paddestoel in 

Maartensdijk keerden ze dit jaar de rollen om.

Kinderen van deze locatie zijn op 8 november naar hun (bijna) buren 
in Dijckstate gegaan waar zij de bewoners die zich daarvoor hadden 
aangemeld hebben getrakteerd op zelfgemaakte pompoensoep. De kin-
deren hadden diezelfde week ook nog met veel plezier enkele pompoe-
nen versierd en zij ontdekten op deze middag dat het nog leuker is om 
iemand met zo’n versierde vrucht blij te maken.

Spannend
De kinderen vonden het best spannend om met vreemde mensen aan 
tafel te zitten, maar al snel zaten ze ontspannen te kletsen met de be-
woners van Dijckstate en iedereen genoot van de heerlijke soep en het 
stokbrood. Chris ontdekte dat er een piano stond en zo kwam er ook 
nog een onverwacht toetje, hij kon nu een paar mooie stukken muziek 
spelen waar iedereen veel plezier aan beleefde. 

Konderen van BSO de Paddestoel op bezoek in Dijckstate.

Sjoelen in De Bremhorst
De vrijwilligers van de organisatie van het UVW sjoelen met de bewo-
ners van Woonzorgcentrum De Bremhorst. Dit doen ze nu al 25 jaar 
trouw elke maandag. Vooral de bewoners van Woonzorgcentrum De 
Bremhorst zijn daar reuze blij mee. 

Maandag 5 november waren de jaarlijkse eindscores van de bewoners 
die elke week kwamen sjoelen, bekend en werden de trofeeën uit-
gereikt. De gouden Duim omhoog was voor mevrouw Uiterwijk; de 
zilveren voor mevrouw Scharwachter en de bronzen voor mevrouw 
Tinnemans. Iedereen die mee deed aan de sjoelcompetitie kreeg een 
prachtige roos. Met een hapje en drankje erbij werd het een feestelijke 
middag. (Berber Holwerda) 

Elke maandag wordt er in De Bremhorst gesjoeld. 

Veel warmterecords zijn gebroken
maar zoetjesaan gaan we weer stoken
want het wordt al weer koud
maar met briketten of hout 
gaat de schoorsteen weer roken

Guus Geebel Limerick
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Agenda openbare vergadering 
Dorpsberaad Westbroek

Het Dorpsberaad Westbroek nodigt gaarne belangstellenden uit voor het bijwonen van 
haar vergadering. Zo worden er een aantal onderwerpen besproken die voor eenieder die 

in Westbroek woont van belang zijn. De vergadering vindt plaats op maandag
19 november 2018 vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis Westbroek.

Agenda
1. Opening door voorzitter 
2. Vaststelling agenda/indienen 

extra agendapunten
3. Ingekomen stukken/verzoeken 

- Verzoek stimuleren van 
 biodiversiteit in Westbroek 
- Verwachte werkzaamheden in 
 Westbroek in het kader van Natura2000 

4. Lopende projecten 
- Laatste nieuws over project 
 wateroverlast nieuwbouw 
- Voortgang project veiligheid/sluipverkeer 
- Woningbouw Holsblokkenweg 
- Parkeren Tennisvereniging 
- Onderhoud groen 
- Herinrichting parkeerplaats Dorpshuis 
Terugkoppeling gesprek met Wethouder

5. Rondvraag

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

VARKENS PROCUREUR ROLLADE

Heerlijk gekruid, mals licht doorregen en natuurlijk 

hand geknoopt; ca. 90 min. op 150°C
100 gram 1,15

PULLED CHICKEN

Langzaam gegaard op de Green Egg. Lekker op een 

broodje, op uw salade of voor bij de maaltijd
100 gram 1,45

RUNDER SUCADE LAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug, heerlijk fijn van draad, 

lekker & mager tegelijk! ca. 2½ uur stoven
100 gram 1,40

VARKENS VERSE WORST

Huisgemaakt uit eigen worstmakerij; Smaakt bij alles. 

Fijn van structuur en 100% Glutenvrij!
100 gram 0,79

GEPANEERDE SCHNITSELS

Vers afgesneden van de bovenbil, vol gepaneerd en 

gekruid; zachtjes braden in ruim boter
4 stuks 6,00

HAZENACHTERBOUTEN

Verse volle bouten van de haas, ook heerlijk voor uw 

eigen hazenpeper, ca. 2½ tot 3 uur stoven
100 gram 1,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 12 november t/m zaterdag 17 november. Zetfouten voorbehouden

Kerstbomenactie bij Lions Club
In de bedrijfsruimte achter het huis van Wil en Theo Voorveld aan de Spoorlaan in 

Bilthoven wordt de komende weken weer hard gewerkt om 500 kerstboompjes van 90 cm 
hoog van lichtjes en kaarsvetsterren met linten te voorzien.

De kaarsvetsterren zijn handge-
maakt en worden in de boom be-
vestigd met mooie transparante 
linten. Deze kaarsvetsterren wor-
den vervaardigd door cliënten van 
Abrona in de eigen kaarsenmake-
rij. De kaarsenmakerij begint al in 
januari met het vervaardigen van 
deze sterren. Er gaan 27 sterren in 
iedere boom, in totaal zijn er dus 
een kleine 15.000 sterren nodig. 
De leerlingen van de AERES-ma-
vo hielpen in de afgelopen jaren 
al bij deze grote klus en doen dat 
ook dit jaar weer samen met Li-
onsleden en hun vriendinnen.

Opbrengst
Dit jaar gaat de opbrengst van 
deze actie naar de Prinses Maxi-
ma-manege in Den Dolder en 
naar de Stichting Hulphond. De 

Prinses Maxima Manege biedt 
hippische activiteiten aan men-
sen met en zonder beperking om 
vooruitgang te bevorderen in hun 
welzijn en maatschappelijke mo-
gelijkheden. De Stichting Hulp-
hond leidt jonge honden op om 
te worden ingezet als hulphond 
bij mensen met een handicap en 
ook worden de getrainde honden 
ingezet bij gezinnen met kinderen 
met een angststoornis en/of kinde-
ren die gepest worden. Een klein 
deel van de boompjes wordt thuis 
bezorgd bij ouderen die zelf geen 
vervoer hebben om het boompje 
te komen halen. Bestellen kan via 
Lionskerstbomen@gmail.com 
of telefonisch via 06-19496318. 
Ophalen kan op vrijdag 7 tussen 
15.00-18.00 uur en zaterdag 8 de-
cember van 10.00 uur-15.00 uur.

De 90 cm hoge kerstboompjes van 
Lions worden jaarlijks met veel 
zorg versierd.

Vioolconcert

Zaterdag 10 november was het Atrium in Huize 
Het Oosten in Bilthoven goed gevuld met bewo-
ners van dit huis. Jeugdige leerlingen van De Ac-
cademia Filarmonica Utrecht speelden stukken van 
o.a. Telemann, Bach, Beethoven en Vivaldi, maar 
ook een bekend repertoire met bekende Nederland-
se liedjes. 

De laatste tijd is er veel meer bekendheid wat mu-
ziek doet met het brein van mensen en vooral de 
ouderen. Het was goed te bemerken hoe de bewo-
ners van deze woonorganisatie, waar ook zorg ver-
leend wordt, genoten van de muziek. De bekende 
Nederlandse liedjes zongen zij graag mee.

(Frans Poot)

Jeugdige leerlingen musiceren voor bewoners van Huize het Oosten.

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids. Een plek waar alle lokale bedrijven
zich kunnen presenteren. Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?

Wacht niet langer en neem contact met ons op!
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl
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Prijsuitreiking Duurzame Horeca
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 9 november reikte wethouder Brommersma de prijs uit voor duurzame horeca aan het 
Van der Valkhotel in De Bilt en aan restaurant Zilt & Zoet in Maartensdijk. De aanleiding van 

deze prijs was een oproep vanuit de gemeente aan Biltse horecagelegenheden
met aandacht voor duurzaamheid.

Dinsdag 8 mei riep gemeente De 
Bilt horecaondernemers met een 
terras in de gemeente op om te de-
len hoe zij in hun bedrijf aandacht 
hebben voor duurzaamheid. 

Dat kon variëren van een onder-
scheidende visie of ambitieuze 
plannen tot concrete maatregelen 
voor verduurzaming van de be-
drijfsvoering en energiebesparing.

Prijs
De twee beste, meest inspirerende 
inzendingen werden beloond met 
een mooie prijs voor het terras, te 
weten zes verwarmde stoelkussens. 
‘Onze gemeente heeft de ambitie 
om in 2030 energieneutraal te zijn’, 
vertelt wethouder Anne Brommer-
sma. ‘Wij zijn inmiddels alweer 
enige tijd fairtradegemeente, doen 
veel aan recycling en nemen men-

sen aan met een afstand tot de ar-
beidsmarkt’. 

Limburg
Tijdens een wandeling in Limburg 
kreeg Brommersma een verwarmd 
stoelkussentje aangereikt op een ter-
ras. Toevallig bleek dit een product 
van een bedrijf uit Bilthoven, Stoov. 
Dit bleek uiteindelijk een mooie 
prijs voor de winnende horeca in 

Zilt & Zoet is blij met alle aandacht voor hun restaurant. 

Klaas van der Valk en familie is trots op de prijs.

Warme Witte Winter Weken
Van zaterdag 17 november tot en met zondag 23 december is het enorme terrein van ’t 

Vaarderhoogt uitgeruimd om plaats te maken voor een prachtig, nostalgisch winkeldorp in 
Anton Pieck stijl. Compleet met plein, kerk, fontein, molen en rijen bontgekleurde winkeltjes.

In de winkeltjes wordt een grote va-
riatie aan allerhande koopwaar aan-
geboden. Om de 3 à 4 dagen zijn 
er steeds nieuwe winkeliers. Henk 
de houthakker is er bij wie kinde-
ren boven het korfvuur zelf brood-
jes mogen bakken. In de knutselhut 
van Henk kunnen zij zich lekker 
creatief uitleven. Er zijn op ver-
schillende dagen nog meer plekken 
waar kinderen lekker bezig kunnen 
zijn met schilderen, knippen, plak-
ken, rijgen en zelfs kaarsen maken. 

Stal
Eén van de grote trekpleisters is de 
levende kerststal. Al tientallenja-
ren uitgeroepen tot de mooiste van 

Midden-Nederland. Het bouwwerk 
is van zichzelf al prachtig en de le-
vende dieren er in werken als een 
magneet op jong en oud; met name 
het kleine knuffel-vee. Kinderen 
mogen de beestjes vasthouden en 
aaien, onder het toeziend oog van 
stalmeester Roel en zijn assisten-
ten. 

Artiesten
Alle vrijdagen zijn er van 17.00 
tot 19.00 uur stamppottenbuffet-
ten (kijk op de website of er nog 
plek is) met aansluitend de feeë-
rieke lichtjesavonden waarbij het 
hele dorp prachtig is verlicht. Op 
het Smulplein zijn er tot 21.00 uur 

optredens en blijven de eettentjes 
open. Op het Smulplein is ook het 
theaterpodium waarop artiesten, 
koren en bands optreden. Op www.
warmewittewinterweken.nl staat 
een agenda met de vermelding van 
alle artiesten en andere bijzondere 
activiteiten.

Kerstshow 
Naast het dorp vindt u in de over-
dekte kassen van ’t Vaarderhoogt 
een zeer uitgebreide fonkelende 
kerstshow, boordevol prachtige de-
cors en duizenden kerstartikelen De 
Warme Witte Winter Weken aan de 
Dorresteinweg 72b te Soest is elke 
dag open; vrijdag tot 21.00 uur. 

Het terrein van ’t Vaarderhoogt is ingewisseld voor een prachtig, nostalgisch winkeldorp.

gemeente De Bilt. Klaas van der 
Valk was verguld met de prijs. Zijn 
familiebedrijf doet dan ook veel aan 
duurzaamheid. ‘Dat moet ook wel’, 
vertelt Van der Valk. ‘Het is een oud 
pand, dus wij doen zoveel moge-
lijk aan verduurzaming, waaronder 
zonne-energie en transitie. Ook 
Rob van restaurant Zilt & Zoet uit 
Maartensdijk was verheugd over de 
prijs. Rob: ‘Een mooie waardering 
voor wat wij doen op het gebied van 
duurzaamheid’. 

Stoov
De oprichter van Stoov is verheugd 
over alle aandacht. ‘Soms is het net 
te koud om lekker buiten te zitten’, 
vertelt Teun van Leijsen, oprichter 
van Stoov. ‘Daarom kwam ik op 
het idee verwarmde kussentjes te 
maken voor de horeca. Elk kussen 
is voorzien van een batterij, deze 
is oplaadbaar en heeft drie warm-
testanden. En elk kussen is uitwas-
baar. Heel handig voor op het ter-
ras’. 

Sparen voor korting 
bij Plus

Zegeltjes plakken blijkt nog altijd populair bij de consument ondanks 
digitale alternatieven als actiepas en telefoon. Ook het knippen van 
waardepunten blijft aantrekkingskracht uitoefenen. Dat ze vervolgens 
in eindeloos in een la liggen zonder dat er iets mee gedaan wordt is 
een grappige bijkomstigheid. Zegeltjes plakken en coupons knippen 
lijkt verweven met de Nederlandse cultuur, maar wordt wereldwijd nog 
voor het grootste deel van de acties ingezet. Plus Bilthoven zet tot 23 
december een zegeltjes plakactie in waarbij je kan sparen voor euro’s 
korting op je boodschappen. Bij besteding van 10 euro aan boodschap-
pen ontvang je een spaarzegel. Bij 30 zegels is de spaarkaart vol en 
kan deze ingeleverd worden bij Plus Bilthoven. Met een volle spaar-
kaart krijgt de klant 10 euro korting op de boodschappen. Wanneer vier 
spaarkaarten tegelijk worden ingeleverd, levert dit 50 euro korting op. 

Volgens Roel de Vos en Gert Smit van Plus Bilthoven kunnen de kerst-
boodschappen dankzij de spaaractie fors voordeliger uitvallen.

Geslaagde crowdfunding 
voor Eet Mee

Stichting Eet Mee sluit haar crowdfundingcampagne af met een bedrag 
van 8.200 euro op de teller. Hiermee haalt de vrijwilligersorganisatie 
bijna 10 procent meer binnen dan het streefbedrag van 7.500 euro. Zo’n 
250 mensen deden een donatie aan de stichting, die mensen verbindt 
door etentjes bij mensen thuis mogelijk te maken. 

De huidige matchapplicatie kan de aanmeldingen niet meer aan. Met 
de opbrengst gaat Eet Mee investeren in een nieuw online platform. 
Op deze manier kan de Biltse stichting meer mensen bij elkaar aan 
tafel brengen en het gaat ook nog eens sneller. Eet Mee-directeur An-
nelies Kastein is blij met alle donaties: ‘Geweldig! Wat een waardering 
spreekt hieruit. Dank jullie wel allemaal, we zijn supertrots’. 
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Bewezen de
goedkoopste!

JAAR

5
vol en
rond

2
soepel
en rond

2
soepel
en rond

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com

Zet- en drukfouten voorbehouden

Geldig van woensdag 14 t/m dinsdag 20 november 2018

WIJN 
STUNT

3+3
6 HALEN
3 BETALEN

Park Villa 
6 flessen van 0.75 liter

Van 32.94
Voor 16.47

Knorr 
Wereldgerechten
Alle soorten
2 stuks
Van 5.08 - 5.98
Voor 2.54 - 2.99
M.u.v. XXL verpakkingen
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3.99
3 PAKKEN

Boomstammetjes, 
rundervinken, 

slavinken of slaburgers
3 pakken met 2 stuks

Bitterzoete komedie in 
Theater Het Lichtruim

Actrice Ingeborg Elzevier (82) viert zestigjarig toneeljubileum in The-
ater Het Lichtruim met de voorstelling Genoeg nu over jou! Een bit-
terzoete komedie. Samen met Annick Boer die afgelopen seizoen schit-
terde met haar komisch talent in de thrillerkomedie Aquarium, en de 
immer innemende en indrukwekkende Peter Tuinman staat zij op het 
podium. De voorstelling werd speciaal voor het drietal geschreven door 
Magne van den Berg, een van de grootste toneelschrijftalenten van het 
moment. Als de dochter des huizes haar man verliest, is het de vraag 
wie daar het meeste onder lijdt: de dochter of haar moeder. De dochter 
is in staat het leven weer op te pakken, de moeder blijft hangen in diepe 
rouw. Maar was de relatie tussen schoonmoeder en -zoon wel zo hecht? 
En hoe staat de (schoon)vader in dit verhaal?

Voorstelling donderdag 29 november om 20.00 uur, kijk op www.
theaterhetlichtruim.nl voor meer informatie, de trailer en het bestellen 
van tickets.

Komisch talent in Het Lichtruim. (foto Piek)

Jubileumconcert
Pianist Xavier Boot presenteert musici van formaat in zijn 10e jubile-
um concert. Alt-Mezzo Marion van de Akker, Jazz Diva Astrid Seriese 
en de jonge Singer-Songwriter Feline Spiegel als vocalisten, Harmen 
Wijntjes op contrabas en Truus Nijessen en Xavier zelf op de piano. 
Het gevarieerde programma biedt o.a. Liszt & Schubert, Gerschwin, ei-
gen composities van Xavier en popcomposities. Xavier’s eerste piano-
les kreeg hij als 7-jarige van Truus Nijessen. Het Utrechts conservato-
rium startte hij als 11- jarige, waarna hij zijn eindexamen deed aan het 
Haagse koninklijk conservatorium bij Rian de Waal, echtgenoot van 
Marion van den Akker. Xavier deed tot slot zijn master aan het con-
servatorium Amsterdam als enige Nederlandse pianist in de opleiding 
live Electronics. Marion van den Akker trad deze maand nog op in de 
grote zaal van het Concertgebouw als solist in Rossini’s Stabat mater! 
Astrid Seriese schittert in de Indië Monologen met (o.a. met Xavier 
zie foto ) in uitverkochte zalen zoals de kleine komedie te Amsterdam. 
Harmen Wijntjes is behalve veelgevraagd contra bassist levenspartner 
van Astrid Seriese. Feline Spiegel vormt met Xavier een hecht elkaar 
muzikaal inspirerend duo. 

Zondag 25 
november in De 
Woudkapel te Bilt-
hoven. Aanvang 
middagconcert 
16.00, 's avonds 
20.15 uur. Kaarten 
zijn verkrijgbaar 
via xavierboot.
nl/agenda, of aan 
de zaal. Reserver 
0651991781 dan 
liggen je kaarten 
klaar bij de kassa. 

Xavier Boot.

Lezersactie; Voor lezers van De Vierklank is een aantal kaarten be-
schikbaar. Stuur een mail naar info@vierklank.nl om hiervoor in aan-
merking te komen met in het onderwerp ‘Xavier’ en uw voorkeur voor 
de middag of avond. De kaarten worden verloot onder de inzenders, 
iedereen krijgt bericht.

Lezersactie; Voor de lezers van De Vierklank is een aantal kaarten be-
schikbaar. Stuur een mail naar info@vierklank.nl om hiervoor in aan-
merking te komen met in het onderwerp ‘Genoeg’. De kaarten worden 
verloot onder de inzenders, iedereen krijgt bericht.
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Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Utrechtseweg 340, De Bilt”
Het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt geeft, op grond van arti-
kel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht kennis van de 
terinzagelegging van het ontwerpbestem-
mingsplan: “Utrechtseweg 340, De Bilt”.

Plangebied
Dit plan is gelegen aan de rand van de kern van 
De Bilt, binnen de rode contour, tegen het cou-
lisselandschap aan.

Aanleiding
De locatie van een (voormalig) kantoor aan de 
Utrechtseweg 340 in De Bilt wordt herontwik-
keld naar een woningbouwlocatie met maxi-
maal 12 woningen. Deze ontwikkeling past niet 
binnen het huidige bestemmingsplan. Om de 
ontwikkeling mogelijk te maken is het nieuwe 

ontwerpbestemmingsplan “Utrechtseweg 340, 
De Bilt” opgesteld.  

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan “Utrechtseweg 
340, De Bilt” met de daarbij behorende stukken 
ligt gedurende zes weken ter inzage van don-
derdag 15 november 2018 tot en met woens-
dag 26 december 2018. Op dinsdag 4 decem-
ber 2018 zal een inloopavond worden gehouden 
in de Coesfeldzaal van het gemeentehuis aan 
de Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven van 
18.00 uur tot 20.00 uur. 
U kunt de stukken online inzien op de landelijke 
website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.18005BP0020-ON01.

De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan Utrechtseweg 340  
De Bilt
De locatie van het (voormalige) kantoor van de 
Plusmarkt aan de Utrechtseweg 340 in De Bilt 
wordt herontwikkeld naar een woningbouwlo-
catie met maximaal 12 woningen. Deze ont-
wikkeling past niet binnen het huidige bestem-
mingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te 
maken is het nieuwe ontwerpbestemmings-
plan ‘Utrechtseweg 340’ opgesteld.  

Het ontwerpbestemmingsplan is getoetst aan 
de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend 
akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsni-
veau op de gevels van de nieuwe woningen, 

vanwege het wegverkeer op de Utrechtseweg 
(N237), hoger is dan de wettelijke voorkeurs-
waarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. 
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, 
onder voorwaarden, ontheffing te verlenen 
van deze voorkeurswaarde. 
Het college van burgemeester en wethouders 
wil voor het plan gebruik maken van deze mo-
gelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit 
hogere waarden opgesteld. De gemeente kan 
het bestemmingsplan pas vaststellen, nadat de 
ontheffing van de voorkeurswaarde is ver-
leend.

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

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een 
ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over 
het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schrif-
telijke zienswijzen kunt u richten aan ‘college 
van burgemeester en wethouders van De Bilt’. 
Per post via: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 
Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar 
willen maken kunnen binnen de bovengenoem-
de termijn contact opnemen met de hierna ge-
noemde contactpersoon. Het is niet mogelijk 
via e-mail een zienswijze in te dienen.

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. 

De zienswijzennota maakt deel uit van het door 
de gemeenteraad te nemen besluit tot vaststel-
ling van het ontwerpbestemmingsplan. Inge-
diende zienswijzen kunnen aanleiding geven 
tot aanpassingen. Het ontwerpbestemmings-
plan wordt dan gewijzigd vastgesteld.
De bekendmaking van de vaststelling zal in het 
elektronisch gemeenteblad, de Staatscourant 
en op de gemeentelijke website worden gepu-
bliceerd. Indieners van een zienswijze worden 
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over de 
ontwerpbestemmingsplan en de procedure 
kunt u contact opnemen met de heer  
W. Zweverink van Gebiedsteam De Bilt/ Sociale 
en Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente 
De Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 69.

Zienswijze
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen be-
langhebbenden gedurende zes weken na deze 
publicatie zienswijzen tegen het ontwerpbe-
sluit hogere waarden indienen. Bent u belang-
hebbende? Dan kunt u uw brief richten aan: 
College van burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, p/a Omgevingsdienst re-
gio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC  Utrecht, 
onder duidelijke vermelding van uw naam, uw 
adres en zaaknummer Z-2017-52140.

Inzage van de stukken
Het ontwerpbesluit hogere waarden met bijbe-
horende stukken ligt van 15 november 2018 
tot en met 26 december 2018 ter inzage. U 
kunt de documenten tijdens de inzagetermijn 
kosteloos inzien bij het informatiecentrum in 
het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 in Bilthoven. Voor informatie kunt u te-
recht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, 
telefoon (088) 022 50 00.

“Waarheen dit weekeinde” is een vraag die mak-
kelijk te beantwoorden is: naar Soest natuurlijk, 
naar de Warme Witte Winter Weken, het winterse 
festijn voor de hele familie. Vanaf zaterdag a.s. 
is het terrein van ‘t Vaarderhoogt omgetoverd tot 
nostalgisch winkeldorp in de stijl van Anton Pieck. 
Compleet met kerk, molen, fontein, winkelstraat en 
een oergezellig smulplein met een theater podium én 
vele eet- en drink winkeltjes. 

In de overdekte ruimten van ‘t Vaarderhoogt vindt u 
een grote kerstshow met schitterende decors en alles 
wat u nodig heeft om ook thuis een heerlijke sfeer 
te creëren.  De Warme Witte Winter Weken brengt u 
weer terug naar de gezellige authentieke sfeer uit ver-
vlogen dagen. Kom langs om samen een dagje volop 
te genieten.

Absolute topper in de kerstcol-
lectie. Kerstkrans, 30 cm 
Van € 11,99 
                Voor € 6,99

Houten plateau op pootjes. 
Typisch zo’n kerstproduct waar 
je veel mee kan en waar je blij 
van wordt. 
Van € 11,99 Voor € 6,99

Zoveel knusse warmte mag 
in geen enkel huis ontbre-
ken, zéker niet voor zo’n lage 
prijs. Deken 130 x 160 cm 
Van € 20,95
Voor  

€ 11,99

Glasjuwelen wor-
den ze genoemd. 
Je ziet direct 
waarom. 
Set van drie stuks
Van € 19,99
Voor € 
11,99

Isabella glaskunst 
met waxinehou-
der. Geeft door de 
baleinenvorm een 
prachtig lichteffect. 
Van € 14,99        

Voor € 7,99

Draadverlich-
ting. Het effect 
is onverwacht 
mooi. Lengte 
195 cm met 40 
leds. Van € 1,99
Voor 

€ 0,99

Poedersneeuw, maakt elk decor 
mooier en sfeervoller.  
Zak van . 4 liter Van € 3,99

Voor € 1,99

Windlicht op rotsplateau. 
Vullen met 

licht of andere 
kerstfonkels en genieten 
maar. Van € 22,99

      Voor € 12,99

Tjoek, tjoek, zet maar neer in een mooie 
hoek. Hartstikke leuke decoratie, met dwar-
relsneeuw in de glazen bollen 

                      Van € 9,99 Voor € 5,99

Kies maar uit. 4 verschillende 
soorten tafereeltjes, mét  
verlichting 
en muziek 
Van € 27,99
Voor  

€ 16,99

Vorig jaar een groot 
succes, daarom nu 
weer terug. Fles met 
ingebouwde sterren-
verlichting 
Van € 5,99

Voor € 3,99

Lantaarn-windlicht. 
Hier heeft u vast al 
een mooi plekje voor 
in gedachten. 
Van € 14,99

Voor € 8,99
Smaakvol ontworpen plateau 
van oud zink met fraaie rand. 
Van € 12,99

   Voor 

 € 7,99

Set van 3 waskaar-
sen. Mét afstands-
bediening 
Van € 14,99

Voor € 9,99

Compleet kerstdorp mét sfeer-
volle lichtjes. Van € 37,99

Voor € 27,99

Zaterdagmiddag 

openingsconcert met 

het Soester Knollenkoor

Van zaterdag 17 november t/m 
zondag 23 december

5 Weken lang élke dag open, óók zondags

Hét familie winter evenement

Een van onze goede en bekende tradities is, dat wij  
tijdens de Warme Witte Winter Weken een aantal 
artikelen in de kerstshow presenteren die vér be-

neden de geldende prijs worden verkocht. Ziet 
u iets van uw gading, sla dan direct 
toe, want deze artikelen zijn elk jaar 

zéér snel uitverkocht!!!

Dorresteinweg 72b Soest, Tel 035 - 6012883
www.warmewittewinteweken.nl - www.vaarderhoogt.nl

Elke dag open van
 10.00 tot 17.00 uur, 
vrijdag tot 21.00 uur

• ANTON PIECK WINKELDORP

  Elke 3/4 dagen nieuwe 

winkeliers
• LEVENDE KERSTSTAL 

Met knuffeldieren om te aaien

• HENK DE HOUTHAKKER-

Broodjes bakken boven het 

vuur
• KAARSENMAKERIJ 

Zelf kaarsen maken

• KERSTSHOW 
Mooie kerstshow volop  

decoraties en kerstartikelen

• SMULPLEIN 
Oliebollen, poffertjes, brood-

jes, snacks, warme en koude 

dranken en ... glühwijn

• THEATERPODIUM 

Koren, orkesten, bands,  

artiesten
• LICHTJESAVONDEN

 Romantisch, feeëriek verlicht 

avonddorp (elke vrijdag)

• STAMPPOTTENBUFFETTEN

 Elke vrijdagavond, met live 

muziek
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Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

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

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

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

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

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

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

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

www.variopers.nl

€ 12,95
Te koop bij:

• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • Readshop
• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • Primera Maartensdijk 

Sinterklaasactie Maartensdijk
door Kees Diepeveen

Op 17 november komt Sinterklaas weer in het land. Vanaf die datum organiseert de 
Maartensdijkse Middenstand Vereniging weer een Sinterklaasactie.

De actie loopt tot en met dinsdag 4 december.

Bij elke deelnemende ondernemer staat gedurende 
de sinterklaasactie een versierde doos in de winkel 
waar de klanten hun kassabonnen vanaf 5 euro en 
voorzien van telefoonnummer of straat en naam in 
kunnen deponeren.  Elke week is er een trekking. 
Sommige winkeliers stellen elke week een prijs be-
schikbaar. De mensen die een prijs gewonnen heb-
ben worden door Jannie van Rossum (voorzitter van 
de Maartensdijkse Middenstand Vereniging) gebeld 
en uitgenodigd voor de prijsuitreikingsbijeenkomst 
op 4 december. Dit jaar zijn er drie grote hoofdprij-
zen te winnen. Daarnaast zijn er mooie prijzen die de 
ondernemers wekelijks beschikbaar stellen.

Korter
‘De sinterklaasactie is dit jaar korter dan andere ja-
ren’ aldus Jannie van Rossum. ‘We hebben nu echt 
de sinterklaasperiode aangehouden zodat ook de 
prijzen daar wat op kunnen worden afgesteld. Om 
bijvoorbeeld een banketstaaf na 5 december uit te 
reiken dat past niet meer. De centrale uitreiking van 
de prijzen is ons erg goed bevallen dus dat doen we 
dit jaar weer in de Maertensdijk Optiek’. 

Prijzen
De Middenstand Vereniging stelt dit jaar drie mooie 
hoofdprijzen beschikbaar. Een fi ets beschikbaar ge-
steld door RF Tweewielers, 10 weken een bos bloe-

men voor twee personen door Boeketterie Klokker 
en een minuut gratis winkelen in de Jumbo aangebo-
den door Jumbo Jelle Farenhorst.

Voorzitter Jannie van Rossum en penningmeester 
Aart-Jan Zweistra van de Middenstand Vereniging 
hopen weer vele klanten te kunnen verassen met 
mooie prijzen.

Repair Café
Het Repair Café bij WVT verliep afgelopen 
zaterdag gemoedelijk. De 12 reparatie-vrijwil-
ligers hielpen de bezoekers bij ruim 60 repara-
ties. De meegekomen kinderen zaten te knutse-
len bij Truus, of speelden een potje tafelvoetbal. 
Jan Vinke repareerde een vooroorlogse Singer-
naaimachine, die vervolgens door naaister Tiny 
werd uitgeprobeerd, ze wist nog hoe het moest. 
En hij werkte inderdaad weer. Het volgende Re-
pair Café is op zaterdag 8 december. 

Reparateur Jan Vinke repareert samen met deze 
mevrouw haar waterkoker. (foto Frans Poot)

Heel erg jarig

Medewerkers van Veldhuizen 
Wagenbouw aan de Kon. 

Wilhelminaweg in Groenekan 
bezorgden eigenaar Pieter 

Veldhuizen woensdag 7 
november een verjaardag die 

hij zich nog lang zal herinneren. 
Weggebruikers zal het niet 

ontgaan zijn dat het Pieters 
50-ste verjaardag was, getuige 
ook de enorme Abraham op het 
terrein. Na van de eerste schrik 

bekomen te zijn kon Pieter en 
wel om lachen.



 De Vierklank 15 14 november 2018

Verbouwing HNL afgerond
door Walter Eijndhoven

Drie jaar geleden begon de grote verbouwing van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven. Werklui 
reden af en aan met vrachtwagens en hijskranen, maar het resultaat mag er dan ook zijn. 

Woensdag 7 november vond uiteindelijk, onder toeziend oog van leerlingen, docenten 
en genodigden de feestelijke opening plaats.

Dick Frantzen, rector van de Bilt-
hovense school is dan ook erg trots 
op het resultaat van jaren hard wer-
ken en afzien, en alles binnen het 
budget. 'Na goedkeuring van het 
Ministerie van Financiën in 2015, 
lag in februari 2016 het Programma 
van Eisen klaar', vertelt Frantzen. 
'Om onze school weer te laten vol-
doen aan de eisen van deze tijd, 
wilden wij een grote, lichte, centra-
le hal waar iedere leerling kan ver-
blijven en vijf teamvleugels. Ook 
hadden wij een set van eisen op het 
gebied van duurzaamheid en moest 
het noodgebouw worden gesloopt'. 

Sloopwerkzaamheden
Met een architect uit Amsterdam 
ging de school aan de slag en in 
april 2017 startten de sloopwerk-
zaamheden. Tijdens de sloop moes-
ten de lessen wel gewoon doorgaan. 
Frantzen: 'Gelukkig kregen wij in 
die periode weinig klachten van 
onze leerlingen. Natuurlijk ging het 
verbouwen én lesgeven niet altijd 
van een leien dakje en een enkele 
keer kwam een klacht binnen van 
een leerling tijdens een toets'. 

Oorlog
In november 2017 werd de centrale 
hal in gebruik genomen, een hal 

met veel licht en ruimte. 'Veel mid-
delbare scholen zijn niet erg prettig 
om te verblijven', vertelt architect 
Maarten Sander. 'Aan ons werd de 
opdracht gegeven het pand weer 
geschikt te maken voor de eisen 
van deze tijd, zodat leerlingen en 
docenten met plezier op school wil-
len zijn'. De school is gebouwd in 
1938, tijdens de oorlogsjaren ver-
woest en vlak na de oorlog weer 
opgebouwd. Op oude foto's was te 
zien dat de school, tot 2007, steeds 
verder werd uitgebouwd, in diverse 
bouwstijlen. 

Duurzaamheid
Sander: 'Daarom moesten wij grote 
gedeelten van de school slopen en 
weer opbouwen, zodat alles weer 
één geheel werd, met een nieuw ‘ 
hart’ in het schoolgebouw, met veel 
licht en ruimte en eigen teamvleu-
gels voor de leerlingen, waaronder 
de zolder. Vooral op het gebied van 
duurzaamheid was veel te winnen. 
Dubbele beglazing, overal LED-
verlichting en meer dan 700 zon-
nepanelen op het dak'. Leerlingen 
van Het Nieuwe Lyceum hebben 
duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan en vertelden met welke pro-
jecten zij zich zoal bezighouden 
op school, waaronder het project ‘ 

Plastic Soep’ en de plaatsing van 
een insectenhotel op school. 

'Dankzij onze nieuwe teamvleu-
gels, blijven veel leerlingen nu op 
school, tijdens de pauze', vertelt 
Frantzen. 'Hier kunnen zij met el-
kaar chillen of hun huiswerk ma-
ken'. 

Sint Maarten

Veel kinderen liepen, met ouders of opa’s en oma’s, tijdens de Sint 
Maartenviering afgelopen zaterdagavond met lampionnen vanaf de 
Ontmoetingskerk (Julianalaan) door Maartensdijk naar de Kerk van 
Sint Maarten aan de Nachtegaallaan. Daar werd het verhaal verteld 
over Sint-Maarten; een bisschop van Tours. 

[foto Marijke Drieenhuizen]

Scholieren in gastles burgemeester 
actief bezig met respect

door Guus Geebel

Van 5 tot 11 november was het de Week van Respect. Burgemeester Sjoerd Potters gaf op 7 
november een gastles over dit onderwerp aan leerlingen van groep 6 en 8 van de Julianaschool 
in Bilthoven. Hij had hiervoor het televisieprogramma Over de Streep als format bedacht en 

wist daarmee de kinderen actief bij een groot aantal stellingen te betrekken.

Het programma Over De Streep is 
een beproefde methode om respect 
en meeleven tussen scholieren te 
stimuleren en vooroordelen tegen 
te gaan. Schooldirecteur Ella Prins 
heet de kinderen welkom en zegt 
dat het nu wel de week van respect 
is, maar dat je eigenlijk het hele jaar 
door en je levenlang respect voor 
elkaar moet hebben. ‘We weten dat 
het niet altijd zo is en daarom beste-
den we er deze week op school ex-
tra aandacht aan. We hebben de eer 

dat de burgemeester bij ons wilde 
komen om er met jullie iets mee te 
gaan doen.’

Stellingen
De burgemeester vindt het heel leuk 
om deze gastles te mogen verzor-
gen. Hij begint met de vraag wat de 
leerlingen onder respect verstaan. 
Daarop komen antwoorden uit als, 
dat je accepteert hoe mensen zijn en 
gewoon aardig naar elkaar zijn. Hij 
legt daarna uit hoe het spel Over de 

Streep aan de hand van stellingen 
en dilemma’s werkt. ‘Het is heel 
dapper als je over de streep durft te 
stappen. Dan ben je eigenlijk heel 
stoer want dan laat je iets van jezelf 
zien en dan gaan we er daarna met 
elkaar over praten.’ De eerste stel-
ling is: ‘Ik respecteer alleen men-
sen die mij ook respecteren. Een 
enkeling is het daar niet mee eens 
en zegt geen respect te hebben voor 
criminelen want die hebben geen 
respect voor anderen. De leerlin-

In de centrale open ruimte vindt, anderhalf jaar na de start van de bouw, de officiële opening plaats.

gen krijgen dilemma’s voorgelegd 
zoals wanneer je oudere broer een 
misdaad heeft gepleegd zou je dan 
nooit meer respect voor hem heb-
ben. 

Pesten
Een leerling vindt dat oudere men-
sen evenveel recht op respect heb-
ben als jonge mensen. Een ander 
vindt wel dat je meer respect moet 
hebben voor iemand die kwetsbaar 
is. Over pesten gaan ook enkele 
stellingen. Een meisje vertelt dat 
ze vroeger wel eens wat onzeker 
was en dan iemand ging pesten om 
zichzelf wat zekerder te voelen. Ze 
beseft nu dat ze zo  iemand anders 
kwetste. De burgemeester vindt 
het heel belangrijk dat iemand zich 
gerespecteerd en veilig op school 
voelt. Hij weet dat de school daar 
op een goede manier mee omgaat. 
Leerlingen die dat gevoel niet heb-
ben raadt hij aan daar met de mees-
ter of juf over te praten. 

Johan Cruijff 
Ook zijn er stellingen over veilig-
heid op straat. Daarbij komt naar 
voren dat je als groep een veiliger 
gevoel hebt. De burgemeester zegt 
dat kinderen die een onveilige si-
tuatie op straat zien, bijvoorbeeld 
iemand met een bivakmuts die ver-
dacht doet, altijd het alarmnummer 
1-1-2 kunnen bellen. Aan het eind 

besprak gymleraar Eric Mathe-
rus de 14 regels van Johan Cruijff 
waarin respect een belangrijk ele-
ment is. In die regels staat onder 
meer: ‘Alleen kun je niets, je moet 
het samen doen’ en ‘Betrek ook an-
deren bij jouw activiteiten’. Over 
sociale betrokkenheid zegt Cruijff: 
‘Belangrijk in de sport, maar he-
lemaal daarbuiten’. Juf Ella Prins 
vond deze vorm van een gastles 
enorm geslaagd. ‘Dat gaan we va-
ker doen.’ Ook de kinderen waren 
heel enthousiast.

Gymleraar Eric Matherus geeft 
uitleg over de 14 regels van Johan 
Cruijff.

Spelleider burgemeester Sjoerd Potters weet iedereen te betrekken.
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Spaar voor
euro’s korting*.
Boodschappen doen bij PLUS Bilthoven wordt nog voordeliger! 
De komende weken kun je sparen voor euro’s extra korting op 
je boodschappen. Je ontvangt bij besteding van iedere 10.- één 
spaarzegel. 

Heb je 30 spaarzegels gespaard? 
Dan is je volle spaarkaart 10.- korting waard. 
Lever je in één keer 4 volle spaarkaarten in, 
dan krijg je maar liefst 50.- korting op
je boodschappen! 
Weer zo’n fi jn voordeel van PLUS. 

Bilthoven�/�Donsvlinder 2 // Bilthoven // T: 030 2280605

plus.nlOpeningstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00

*  Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingenvoeding, boeken, telefoonkaarten, postzegels, 
cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage en eventueel overige niet wettelijke toegestane artikelen.

Tot maar liefst 

50.-
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www.arttraverse.nl

Truus Werners
schilderijen 

Marie-José Wessels
beelden

Zondag 18 november
om 15.00 uur opening

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

18 nov 2018 | 15 jan 2019

advertentie

Designweek@school op 
Van Dijckschool

door Walter Eijndhoven

In de week van vijf november vond op de Van Dijckschool in Bilthoven de Designweek@
school plaats. Leerlingen van de school leerden van alles op het gebied van programmeren, 

computational thinking en design thinking. Dankzij deze vaardigheden werken leerlingen aan een 
duurzame uitdaging, waarmee zij wellicht invloed kunnen hebben op de wereld om hen heen.

'Het is onze missie om zoveel mo-
gelijk scholen een vliegende start 
te geven bij het opnemen van de 
21e eeuwse vaardigheden program-
meren, computational thinking en 
design thinking in het reguliere les-
programma', vertelt initiatiefnemer 
Jan Willem Goes, eigenaar van De-
signweek@school. 

Samenwerken
Leerlingen van de Van Dijckschool 
gingen direct aan de slag met de 
diverse vaardigheden. 'Gedurende 

deze vijf dagen moeten leerlingen 
vanuit een bepaald probleem op-
lossingen bedenken', vertelt Jitske 
de Graaff van de Van Dijckschool. 
'Door hen te laten samenwerken en 
met elkaar een oplossing te vinden, 
hopen wij hen uit te dagen. Aan het 
eind van de week moeten de leer-
lingen laten zien wat zij hebben 
geleerd, welke oplossing zij hebben 
bedacht en deze presenteren aan 
ouders en andere belangstellenden'. 
Gedurende de hele week waren 
groepjes leerlingen samen bezig 

oplossingen te vinden voor diverse 
problemen. Hoe bouw je een game, 
hoe bouw je een app of hoe pro-
grammeer je een robot? Goes: 'Wij 
merken dat sommige kinderen heel 
goed zijn in programmeren. In hun 
latere leven zijn zij vaak goed in 
creatief denken. Allemaal vaardig-
heden waar Nederland in de toe-
komst, en ook nu al, grote behoefte 
aan heeft. Daar moet je zo vroeg 
mogelijk mee beginnen'. 

Presentaties
Aan het eind van de week volgden 
presentaties van de diverse groepjes 
leerlingen. Zij hadden verschillen-
de oplossingen bedacht: het maken 
van een website over verbetering 
van het milieu met diverse tips, 
een robot die kinderen aanspreekt 
als zij rommel achterlaten, een app 
voor de elektrische auto, vanuit een 
mindmap werd een app gebouwd 
over het ‘verraden’ van hangjon-
geren die iets weggooien, een app 
tegen stropen, een vliegende auto 
voor zakenmensen, een game om 
kinderen te helpen met het verwij-
deren van plastic, een game voor 
een beter vervoer van mensen en 
een app waarbij mensen alleen dat 

Burgemeester ontbijt op 
Bosbergschool

door Kees Diepeveen

In de week van het Nationaal Schoolontbijt heeft burgemeester Sjoerd Potters op verzoek van 
de Bosbergschool uit Hollandsche Rading op vrijdag 9 november het ontbijt gebruikt met 

leerlingen van de groepen 1 en 2. 

Alle leerlingen van de Bosberg-
school namen deel aan het Na-
tionaal Schoolontbijt. Het eigen 
klaslokaal van de groepen was 
voor deze gelegenheid omgeto-
verd tot eetlokaal waar de kin-
deren een gezond ontbijt kregen. 
Maar omdat kinderen zo van zoet 
houden was er ook hagelslag. 
Voordat de burgemeester ging 
ontbijten met de groepen 1 en 2 
deed hij eerst een ronde langs de 
andere klaslokalen. 

Samen eten 
Om het belang van een goed ontbijt 
te onderstrepen ging de burgemees-
ter kort in gesprek met de kinderen 
en kwam er zo achter dat niet alle 
kinderen in de groepen 5 tot en met 
8 met een ontbijt op naar school 
gingen. Een mooie gelegenheid 
voor de burgemeester om nog eens 
te benadrukken waarom een goed 
ontbijt zo belangrijk is. De meeste 
kinderen onderschreven wel het nut 
van het Nationaal Ontbijt en het 

samen eten op school maar vonden 
het toch ook wel erg gezellig.

Goed doel
De burgemeester kwam niet met 
lege handen. Hij overhandigde een 
cheque van 250 euro bestemd voor 
een goed doel. Het goede doel ver-
bonden aan het Nationaal Ontbijt 
is dit jaar de Kinderpostzegels 
maar de Bosbergschool kan het be-
drag ook aan een ander goed doel 
besteden. 

Nieuwe Bevers 
Zaterdag 10 november zijn bij scoutinggroep Ben Labre in de Bilt maar 
liefst zes nieuwe bevers en twee nieuwe leiding geïnstalleerd. Samen 
met hun ouders, broertjes en zusjes, grootouders en belangstellenden 
van uit de groep werd hier een mooi feestje van gemaakt.
De bevers beleven elke zaterdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur hun 
avonturen. Bij scoutinggroep Ben Labre zijn ook speltakken voor wel-
pen (7-11 jaar, zaterdag 9.30 uur -11.30 uur), verkenners (11-14 jaar 
zaterdag 11.30 uur - 13.30 uur) en rowans (15-17 jaar, vrijdagavond 
vanaf 19.30 uur). Voor meer informatie www.benlabre.nl  

(Cecile-Marie Boots)

Scouting Ben Labre installeert nieuwe bevers.

Week van Respect

Evelyne Bos hield op 9 november in het kader van de Week van Res-
pect een gesprek met leerlingen van groep 6 van de Julianaschool over 
haar werk als vrijwilliger bij Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Ze trof 
begripvolle kinderen die goed op de hoogte waren van de problemen 
die vluchtelingen hebben ondervonden. [GG] 

artikel of die folder kunnen bestel-
len die zij willen lezen. Jan Wil-
lem Goes: 'Al deze apps en games 
zijn prototyes en nog lang niet af. 
Waar het om gaat is dat kinderen 
nadenken over een probleem en 
zo tot een oplossing komen. Met 
de juiste kennis, vaardigheden en 
mindset kunnen kinderen maat-
schappelijke uitdagingen aan en 
werken wij aan een duurzame we-
reld voor iedereen'. Opening van de Designweek@school op de Van Dijckschool.

Leerlingen presenteren 
hun oplossing voor de klas. 

Burgemeester Sjoerd Potters genoot zichtbaar van het ontbijt met de kids van groep 1 en 2.



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.

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

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op
www. bubbelsenboefjes.nl of bel 0346 745355.

Jezus zegt: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn
en Ik zal u rust geven! En leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Chi Kungs voor soepele gewrichten. Zaterdag 17-11 van 
10.00-17.00 is er in Zeist een ervaringsgerichte themadag 
over soepele gewrichten met Chi Kungs en info vanuit de 
acupunctuur en de natuurgeneeskunde. Info:
www.detaovanhethart.nl 06-53328434.

Heb je even geen tijd voor de hond? Bij Time to play krijg 
je speeltijd of opvoedtijd voor jouw hond, gewoon aan huis 
en door een gedragsdeskundige. Tijd om te spelen zorgt 
ervoor dat je hond lichamelijk en geestelijk fit blijft door het 
aanbieden van speelse activiteiten die passen bij iedere hond. 
Ga voor meer informatie naar www.timetoplay-debilt. nl of 
bel 06 40408602.

Bedankt mantelzorgers voor de inzet
t.b.v. uw dierbare! Het wordt gewaardeerd!
De Bilthuysen Thuiszorg Team Dijckstate Maartensdijk
en omgeving.

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim,Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ontspan-
nen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en vol-
wassenen. Als vervolg mogelijk: 4 weken opstap cursus met 
instrument. De cello heeft een mooie warme zangerige klank 
en is een liedjes / melodie instrument. Frank Linschoten cello 
docent. Voor info/afspraak: cellolesfranklinschoten@hotmail.
com, kunstenhuis.nl/cello.

Nootjes
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Te koop aangeboden
4 nieuwe bruine rieten lam-
penkappen 3 van 14cm hoog, 
22cm diameter. 1 kap 23cm 
hoog, 36cm diameter. €22,50. 
Tel 06-36101523

3 Ikea laden verdelers 2x 
60cm en 1x 80cm. Samen 
€2,- Tel:06-14040516

Passion Oberammergau boek, 
CD+LP samen €2,-. Tel: 
06-14040516

Antoine Bodar boek Uit 
de eeuwige stad. €2,-. Tel: 
06-14040516

Wie kan ik een plezier doen 
met een Album van de Moody 
Blue’s. 3 cd’s + foto’s, voor 
een bloemetje. Tel. 030-
2284138

Kunstkerstboom met verlich-
ting 1.80m geheel compleet 
€50,- 035-5771644

Puzzel Janneke Brinkman 
1000ps. 2 stuks €8,- 5 landen-
puzzels 1000ps €10,- 5 land-
schapspuzzels 1000ps €10,-. 
Tel: 030-2202996

2 nieuwe hobbyboeken Ondori 
lappen poppen en knuffeldie-
ren €5,- p.st. Tel. 030-2202996

Nieuwe Speedo-badmuts wit 
€5,- Tel. 030-2202996

Houten kindermeetlat blank 
hout met beertjes tot 1.40m 
€5,- Pinguïn knuffel 20cm 
€5,- Tel. 030-2202996

Nieuwe mondharmonica (ijzer) 
met beschrijving €5,- Tel. 030-
2202996

1x Siersmeedhekwerk voor 
deur of raam 101,5cm x 
71,5cm. Heeft binnen gehan-
gen €35,- Tel. 06-36101523

1x Siersmeedhekwerk voor 
deur of raam 99,5cm x 65cm 
heeft binnen gehangen €30,- 
Tel. 06-36101523

Grundig universal 7- in-1 
afstandsbediening voor tv, 
video, hifi e.d. Nog nieuw 
in verpakking €12,- Tel. 
06-36101523

Smoking en overhemd maat 
52 merk The Society Shop 
€40,- Tel: 030-2284550

Een kerststal met beelden. 
Hoogte 38cm, breedte 58cm, 
diepte 22cm. €35,- Tel. 
06-29506849

Diverse Jan van Haasteren 
puzzels. 500 stukjes €2,50 
1000 stukjes €5,- Tel. 030-
2733876

3 prachtige houten ranke 
eetkamerstoelen met stoffen 
zitvlak. Kleur oud rosé, €30,- 
Tel.06-13553544

Hoge lederen wandelschoen 
mt.42, nieuw - verkeerde 
maat, 2x gedragen, nu €30,- 
Tel.0346-211360

Nieuwe North Face outdoor 
herenjas, mt L/XL, kleur 
rood. €45,- Tel.06-19691119

2,5 pers. Werptent, 1x 
gebruikt. Kleur groen. €30,- 
Tel. 06-19691119

Wol. Heren trui. Maat 56. 
Donker groen. Nieuw, €45,-. 
Merk woods. Irons. Tel. 030-
2283495

Heren jack. Mt. 56. Merk 
Gaastra Grijs, Groen. €45,- 
Tel.030-2283495

Grootmoeders pottenrek. 
€35,- Tel.030-2273495

Heren Pantalon. Grijs maat 
56. Nieuw. €12,50. Tel. 030-
2283495

C o m b i m a g n e t r o n / o v e n . 
1450-1150 wat. 3x gebruikt. 
€25,- Tel- 06-30360562

Vijf verschillende rozema-
rijntje boekjes van W.G. vd 
Hulst. €15,- In één koop. Tel. 
030-2290923

60 eierdopjes voor verzame-
laar. €10,- Tel 030-2290923

Philips dvd/ video cd/ cd play-
er. Met Nederlandse gebruiks-
aanwijzing. €15,- Tel. 030-
229093.

Houten slee met metalen 
glijders. 1100cm lang, 21cm 
hoog, 33cm breed. €10,-. 
Tel.030-2290923

Lifetec electr. Naaimachine. 
Nieuw in doos. 20 verschil-
lende naaiprogramma’s. €40,- 
Tel.030-2290923

Vier cd’s van Henk Wijngaard. 
Zit nog in de originele doos-
jes. €10,- Tel.0346-243758

Skioveral. Weinig gebruikt. 
Maat 104. €7,50 Tel. 0346-
243758

Dubbel cd van Andre Hazes 25 
jarig bestaan. Ziet er nog netjes 
uit. €5,- Tel.0346-243758

Te koop gevraagd
Gevr. voor mijn stokoude 
mobieltje NOKIA: batterij nr 
BL_4C860mAh 3,7V 3.2Wh. 
Dit toestelletje is me dierbaar 
vanwege herinneringen en 
ook het kleine model zwart 
zonder klep tel 06-33195692.

Auto's/motoren
ACCU'S + montage / gratis 
bezorging. www.accushop.nl 
- Arkansasdreef 10k - Utrecht. 
Tel. 030-2734157.

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.

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

Horeca slagerij Van de 
Geest. Is op zoek naar part-
time CHAUFFEUR (65+). 
Op oproep basis tijden in 
overleg. Reacties; erika@
vandegeestgrootverbruik.
nl, Tel.030-2628679 vr. naar 
Gijs. Bellen tussen 12 en 14 
uur. 
CHAUFFEUR gezocht op 
oproepbasis. Planning per 
week. Eigen auto niet nodig. 
Bel voor info: 0618554620.

Bakkerij krijger zoekt vlotte 
WINKELHULP. Vast op 
Zaterdag. Doordeweeks als 
invalkracht. Tel. 030-2282912.

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

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiebegeleiding 
aan huis. Tel. 0634892915.

Huishoudelijke hulp met 
ervaring. Referenties beschik-
baar. Tel: 06-85068543.

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

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

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

Agenda Dorpsraad
Groenekan Zie pag. 10

Enthousiaste klantgerichte medewerker gezocht!
Voor groentekraam in Groenekan. Tel.06-11044905

Middagconcert Zang Veredelt

Op zondag 18 november om 14.30 uur zullen de 
Koninklijke Biltse zangvereniging Zang Veredelt 
en het acht leden tellende accordeonensemble 
Opus 1 een middagconcert d’Accord geven in de 

Opstandingskerk, Eerste Branden-
burgerweg 31 te Bilthoven. Koor 
en ensemble leveren afwisselend 
hun bijdragen. Ook zullen enkele 
muziekstukken gezamenlijk uitge-
voerd worden. Het wordt een muzi-
kaal gebeuren met zeer afwisselende 
onderdelen en wisselende muzikale 
stijlen. 

Open middag Vrijmetselarij 

Eenmaal per jaar houdt vrijmetse-
laarsloge De Ster in het Oosten in 
Bilthoven een (open) middag voor 
belangstellenden. Wie wil kennis 
maken met de vrijmetselarij is van 
harte welkom in de loge op zondag 
18 november om 14.00 uur. Na een 
korte lezing is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Locatie: Huize Het 
Oosten, ingang Jan Steenlaan 25, 
Bilthoven. Toegang vrij. Aanmel-
den: voorlichter@desterinhetoosten.
nl. Info: www.logedester.nu.

Babygebaren bij MamaLokaal 

Woensdag 21 november leest 
Andrea voor met gebaren van 10.00 
tot 11.30 in het MamaLokaal Bilt-
hoven in Het Lichtruim, Bilthoven. 
Tijdens deze kennismakingswork-
shop maak je kennis met hoe je 
eerder kunt communiceren met je 
kind door het gebruik van gebaren. 
De workshop richt zich op baby’s en 

dreumesen tot 2 jaar. Oudere kindjes 
kunnen natuurlijk ook meegebaren. 
Andrea Geltink is docent Neder-
landse Gebarentaal. Meer informa-
tie: debilt.ouderslokaal.nl 

Film in het Lichtruim

Het SKC-Filmhuis in het Lichtruim 
De Bilt vertoont op 21 november om 
20.00 uur in Het Lichtruim, Plane-
tenplein 2 te Bilthoven de film Wind 
River; een thriller van Taylor Sheri-
dan uit 2017. Wanneer een Indiaans 
meisje dood wordt aangetroffen 
in Indianenreservaat Wind River, 
Wyoming, komt de onervaren FBI-
agente Jane de zaak onderzoeken. 
Al snel beseft ze dat ze weinig van 
het gebied en z’n bewoners begrijpt 
en vraagt ze wildzoeker Cory om 
hulp. Kaarten via www.theaterhet-
lichtruim.nl of aan de kassa vanaf 
één uur voor voorstelling. 

Start muziek-luistergroep 

Senia organiseert op dinsdag 20 
november om 14.00 uur bij Bibio-
theek Bilthoven een informatie-
bijeenkomst over de oprichting van 
een luistergroep klassieke muziek. 
De 7 à 8 deelnemers bespreken om 
de 6 weken een muziekstuk met 
behulp van een muziek-luisterwijzer. 
Aanmelden graag met een berichtje 
naar buursema02@planet.nl. 
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Reflex wint
Maandag 5 november ontving Reflex het badmintoncom-
petitieteam van DOSC uit Den Dolder. De herendubbel 
werd door Reflex gewonnen, de damesdubbel ging nipt 
verloren. Beide heren, Erwin en Jordy, wisten hun en-
kel partij te winnen. Dragana moest het hoofd buigen in 
haar enkel-partij, Karin wist de winst in een driesetter in 
Maartensdijk te houden. De mix van Jordy en Dragana 
werd in 2 sets verloren. Door omstandigheden ging de 
mix van Karin en Erwin niet door; de eindstand werd 5 
tegen 3 voor Reflex. De revanche in Den Dolder is op 
woensdag 16 januari. De eerstvolgende thuiscompetitie-
wedstrijd is op maandag 26 november om 20.00 in de 
kleine zaal van De Vierstee. 

(Karin van den Berg)

Vijf welkome punten
Na een paar lastige wedstrijden voor het jonge 
Irene-team moeten in een paar weken tijd pun-
ten gehaald worden. De eerste harde noot die 
gekraakt moest worden was het Amsterdamse 
US, een team waarvan vooraf gedacht werd 
dat ze gelijkwaardig zouden zijn aan Irene. Bij 
het inslaan maakte het Amsterdamse team veel 
indruk met de slagkracht en de hoogte van de 
aanval, maar bij volleybal gaat het om meer dan 
alleen smashen. 

De hemels-blauwen waren niet onder de indruk en 
waren niet van plan iets cadeau te doen. Irene zette 
US vanaf het eerste punt met moeilijke opslagen 
onder druk. Ook verdedigend stonden de Biltho-
vense vrouwen hun mannetje waardoor er bijna 
geen Amsterdamse bal op de grond viel. Van gelijk-
waardigheid was dan ook geen sprake. Irene trok de 
eerste set met 25-22 naar zich toe en ook de tweede 
set ging met 25-21 naar Irene. Waar de afgelopen 
wedstrijden goede perioden nog wel eens afgewis-
seld werden met mindere was dat in Amsterdam 
juist niet aan de orde. Irene denderde door en won 
de derde en vierde set overtuigend met 20-18 en 
25-17. Daarmee werden vijf welkome punten ver-
diend waardoor het jonge Irene team twee plaatsen 
op de ranglijst stijgt. Een mooie opmaat voor een 
paar weken waar er meer kansen zijn op punten. 
(Michel Everaert)

Irenedames zet US vanaf het eerste punt
onder druk.

Nieuwe bordsponsoren bij SVM

Andela Watertechniek Maartensdijk (AWT) Verhuisservice De Bilt.

Lid van verdienste

Na 11 jaar voorzitterschap heeft Cornel Boere de voorzittershamer van 
korfbalvereniging DOS overgedragen aan Dirk Jan van Barneveld. 
Naast het voorzitterschap, zet Cornel zich ook al jaren vrijwillig in als 
o.a. penningmeester en scheidsrechter. Als blijk van waardering is Cor-
nel (links) op de Algemene Ledenvergadering op 6 november benoemd 
tot ‘Lid van verdienste’. 

Klaverjassen 
voor koppels

Op vrijdag 23 november vanaf 19.30 uur is er 
voor de 4de keer Koppel-Klaverjassen in het 
Dorpshuis in Westbroek. Inzet is een prachtige 
wisseltrofee. waarin de namen van het beste 
koppel voor altijd zichtbaar zullen zijn. De ta-
felindeling start om 19.45 uur; eventueel wor-
den dan de reservespelers ingezet, dus kom op 
tijd. Aanvang wedstrijd 20.00 uur. Aanmelden 
kan per e-mail: info@hetdorpshuiswestbroek.
nl met daarin de namen, adres en telefoonnum-
mers van het klaverjaskoppel. 

Kampioen 
gemengd dubbel

Het team Voordaan 1 bestaande uit Sandy Gadellaa, Janny Baron, 
Kees van Barneveld, John de Ruiter, Mandy van der Burg, Gerard van 
Alem, Martin van Brenk, Remco Krul en Evelien van Delden is vrij-
dag 2 nov. kampioen geworden in de gemengd dubbel 35+ 3e klasse. 

(Justine Gonggrijp)
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Spreektijd LUW tijdens commissie
vergadering Openbare Ruimte

door Walter Eijndhoven
Donderdag 15 november spreekt de Bewonersvereniging Leefklimaat Utrechtseweg (LUW) 
in de commissievergadering Openbare Ruimte haar zorgen uit omtrent de toekomst van het 

voormalig Hessingterrein aan de Utrechtseweg in De Bilt. De Bewonersvereniging maakt zich al 
jaren sterk voor behoud van de landschappelijke, ecologische en 

cultuurhistorische kwaliteit van de omgeving.

'In 2009 trok Hessing uit haar pand 
aan de Utrechtseweg', vertelt Zwer 
Kooi, lid van de Bewonersvereni-
ging. 'Nog geen jaar later kwam 
vanuit Hessing een initiatief om op 
haar voormalig terrein een woon-
buurt neer te zetten, met grote, luxe 
villa's en appartementen. 
Diverse organisaties als LUW, het 
IVN, de Vogelwacht Utrecht, Werk-
groep Sandwijck en het Utrechts 
Landschap gingen in protest tegen 
de plannen. Zij stelden unaniem 
dat de landschappelijke, ecologi-
sche en cultuurhistorische kwalitei-
ten in het gebied geschaad zouden 
worden door het plan en bestaande 
regelgeving met voeten werd getre-
den. Via de bestuursrechter kwa-
men zij zelfs uit bij de Raad van 
State. Deze besliste dat de plannen 
van Hessing desondanks doorgang 
mochten vinden. In diezelfde tijd 
ging Hessing echter failliet. Het 

luxe Parc Bloeyendael was te am-
bitieus en slechts één appartement 
bleek achteraf te zijn verkocht, aan 
een familielid van Hessing.

Gekraakt
Het luxe Parc ging niet door en uit-
eindelijk werd het terrein verkocht 
aan Verwelius, een aannemer annex 
projectontwikkelaar uit Huizen. 
Het pand stond al die tijd leeg en 
werd uiteindelijk gekraakt. Dank-
zij een gedoogconstructie mochten 
krakers in het voormalig pand van 
Hessing wonen. Daarna werd het 
stil. Tot ongeveer twee jaar geleden. 
Het begon weer te rommelen rond-
om het terrein. Projectontwikkelaar 
Verwelius is nu voornemens 136 
villa's en twee-onder-één-kappers 
te bouwen op haar terrein. Omwo-
nenden van het gebied maken zich 
wederom grote zorgen om schade, 
die dit plan zal aanrichten. Tijdens 

de raadsvergadering van 8 febru-
ari 2018 werd gesteld dat het plan 
op allerlei gebieden strijdig is met 
bestaande regelgeving en werden 
vragen gesteld over de ecologische 
onderbouwing van het herontwik-
kelingsplan. Kooi: 'Om die reden 
werd het voorstel voor bebouwing 
ingetrokken in afwachting van de 
conclusies van lopend ecologisch 
onderzoek in het kader van het 
nieuwe bestemmingsplan voor de 
locatie Utrechtseweg 341'. 

Ecologisch rapport
Het ecologisch rapport is inmiddels 
beschikbaar en leidde tot aanscher-
ping van de ruimtelijke randvoor-
waarden, met name op het Natuur 
Netwerk Nederland en de ecologie. 
Dat rapport heeft desondanks nog 
teveel ‘open einden’. 'Onze be-
wonersvereniging is niet tegen de 
bouwplannen op het terrein aan de 

Uit de gemeenteraad 
van 8 november

door Guus Geebel

De vergadering begon met twee insprekers. Tonny Groen van de Dorps-
raad Groenekan doet een noodoproep over enorme geluidsoverlast, die 
bewoners aan de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan ondervinden. 
Zij constateert dat er in de begroting geen middelen zijn opgenomen 
om hier iets aan te doen. Zij vraagt voor het gedeelte van de weg dat 
onder de gemeente De Bilt valt voor dit jaar een tijdelijke oplossing 
door het aanbrengen van een slijtlaag op het oude bitumen dek. Wet-
houder Anne Brommersma licht toe dat recent een weginspectie heeft 
plaatsgevonden. Het aanbrengen van een deklaag is opgenomen in het 
reguliere wegonderhoud, wat niet in de begroting staat maar binnenkort 
gaat gebeuren.

Jord Ruigh spreek in namens een werkgroep, die zich inzet voor een 
speelruimte voor kinderen in het centrum van Bilthoven voor kinderen 
van 7 tot 13 jaar. In de plannen die er liggen voor het centrum is daar 
geen plaats voor gereserveerd. ‘Wij zoeken voor deze leeftijdsgroep 
een moderne goed opgezette speelplek op een centrale veilige locatie in 
Bilthoven.’ Hij noemt enkele locaties, zoals de driehoek, die daarvoor 
geschikt zouden zijn en vraagt daar steun voor.

Ingrid Oude Lenferink werd geïnstalleerd als commissielid niet zijnde 
raadslid voor de fractie van GroenLinks.

Kunst in de Kelder officieel geopend
Afgelopen zaterdag is Kunst in de Kelder officieel geopend met de eerste reguliere expositie 
van twee kunstenaars en met het doorknippen van het lint dat de toegang tot de Kelder nog 

scheidde door Ike Bekking en Patrick van Hees. 

De kelder is gevuld met werken 
van Sasja Bork uit Utrecht en met 
sculpturen van de uit Zaltbommel 
afkomstige Nanda van Alebeek. 
Initiatiefnemer van Kunst in de 
Kelder, Ike Bekking, is heel blij dat 
het uiteindelijk allemaal gelukt is en 
dat met de nieuwe expositieruimte 
er weer een extra mogelijkheid 
in Bilthoven is om kunst te bele-
ven. ‘Kunst maakt immers geluk-
kig’, is haar stelling. ‘Daarom heb 
ik gelukszoeker Patrick van Hees 
gevraagd de opening te verrichten 
met een inleiding over geluk’. De 
huidige expositie is te bekijken t/m 
29 december op donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur 

Utrechtseweg 341', vertelt bewoner 
Hans Sluijmer. 'Wij verbazen ons 
over de te bereidwillige medewer-
king van de gemeente De Bilt en de 
Provincie Utrecht aan een zo groot-
schalig en schadelijk plan van een 
particuliere projectontwikkelaar. 
Het algemeen belang is er niet mee 
gediend. Wij willen dat wel reke-
ning wordt gehouden met de Nieu-
we Hollandse Waterlinie, dat voor-
gesteld is als UNESCO erfgoed, 
het slagenlandschap, dat dateert uit 
1200, de Stichtsche Lustwarande 
(dat hier begint tot aan Rhenen) 
en het Natuur Netwerk Nederland 
( voormalige Ecologische Hoofd 
Structuur)', legt Sluijmer uit. 'Als 
hier 136 woningen komen, gaat de 
bouwer over de ‘rode contour’ heen 
en ontstaat onherstelbare schade 
aan onder andere de faunapassage 

die wordt aangelegd in 2019'. 

Bottlenecks
De Utrechtseweg en de Biltse Ra-
ding zijn bottlenecks in de afron-
ding van het Natuur Netwerk Neder-
land. Daarom worden hier volgend 
jaar faunapassages aangelegd om 
een vrije doorgang voor dieren te 
garanderen. Het zou rampzalig 
zijn als die passages, vanwege het 
bouwplan, niet goed kunnen func-
tioneren. Sluijmer: 'Resumerend 
twijfelt LUW over de waarborging 
vanuit de gemeente en Verwelius. 
Tijdens de commissievergadering 
maken wij onze bezwaren kenbaar 
en hopen, samen met de gemeen-
teraad en alle betrokkenen, tot een 
acceptabel plan te komen.Zo niet, 
dan procederen wij desnoods door 
tot aan de Raad van State'. 

Ike Bekking en Patrick van Hees 
verrichten de openingshandeling. 

(foto Hans Lebbe). 

Hans Sluijmer (l) en Zwer Kooi (r) maken zich ernstig zorgen over het voormalig Hessingterrein

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Kerst: 1ste is vol, 2de nog plek vrij

Woe.
14-11
Do.

15-11
Vr.

16-11
Za.

17-11
Zo.

18-11

Rib-eye van de grill
met knoflooksaus

of
“Bouillabaisse”

(Zuid-Franse vissoep)
of

Couscous met 
bospaddestoelen

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
21-11
Do.

22-11
Vr.

23-11
Za.

24-11
Zo.

25-11

Geb. eendenborstfilet 
met sinaasappelsaus

of
Geb. zeewolf met 

bieslooksaus
of

Nasigoreng met 
groentenomelet en 

satésaus

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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