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Veel belangstelling bij 
vrijwilligersbanenmarkt

door Henk van de Bunt

Zaterdag 12 oktober organiseerde Mens De Bilt in Het Lichtruim weer de Vrijwilligers-
banenmarkt; volgens projectleidster Naomi van der Meijden de kans om geheel 

vrijblijvend in gesprek te gaan met de contactpersonen van de Maatschappelijke 
Organisaties in gemeente De Bilt en al je vragen te stellen. 

De belangstelling was er van beide 
kanten: 26 organisaties gaven acte 
de présence en ook de geïnteres-
seerde bezoeker was ondanks het 
mindere weer niet thuis gebleven. 

Cement
Wethouder Anne Brommersma 
opende de markt: ‘Politiek ge-
zien was het best een stormach-
tig weekje met de presentatie van 
mogelijke woningbouwlocaties en 
de begroting met pijnlijke maat-
regelen. En dan is er ook nog een 
leuke afspraak in mijn agenda 
gereserveerd: een bezoek aan de 

vrijwilligersbanenmarkt. Organi-
saties die hier zijn, die prachtig 
werk doen op allerlei gebied, maar 
die wij ook in het hieraan vooraf-
gaande traject al hebben moeten 
informeren over bezuinigingen op 
heel nuttige zaken, zoals ‘Tafel-
tje dekje, voor- en vroegschool-
se educatie en armoedebeleid. 
Vrijwilligers zijn mogelijk daardoor 
nog meer het cement van onze sa-
menleving. En dan is het maar te ho-
pen, dat die vrijwilliger in al die inzet 
iets terug ervaart, zoals ritme, struc-
tuur en vooral warme contacten’.

Inzet
Vast onderdeel van de vrijwilligers-
banenmarkt is het trekken van de 
namen van zes organisaties, die in 
de komende tijd kunnen rekenen op 
de inzet van (een dagdeel) van één 
van de leden van het College (bur-
gemeester, vier wethouders en de 
gemeentesecretaris). Anne Brom-
mersma: ‘Wij komen in persoon bij 
Mens met Elkaar (maatjesproject), 
Stichting Tafeltje-dek-je, Voed-
selbank De Bilt, Vrouwen van Nu 
De Bilt, Werken Aan De Toekomst 
(WADT) en Wereldwinkel De Bilt’. 

Meer bijeenkomsten over 
woningbouwlocaties

Het college van B&W heeft woensdagavond 9 oktober 
besloten het voorstel ‘aanwijzen woningbouwlocaties’ 

in te trekken en opnieuw te agenderen voor de 
raadsvergadering van 28 november.

De eerder aangekondigde inspraakavond van
donderdag 10 oktober werd hiermee ook uitgesteld. 

In afstemming met de agendacommissie van de gemeenteraad orga-
niseert het college daarvoor in de plaats drie nieuwe bijeenkomsten, 
waarmee voldoende tijd en ruimte wordt geboden voor inspraak en re-
acties. Ook geeft het college hiermee gehoor aan de door velen geuite 
wens voor meer voorbereidingstijd.

Insprekers
Voor de inspraakavond van 10 oktober werden meer dan 400 inwoners 
verwacht, waarvan naar schatting 175 insprekers. Het gemeentebestuur 
wil de inspraak voor iedereen ordentelijk en veilig organiseren. Dit kan 
met de enorme belangstelling voor één bijeenkomst niet geborgd en 
beheerst worden. Daarom is gekozen voor het uitbreiden van het aantal 
bijeenkomsten. De aanwezige raadsleden betrekken de bijdragen van 
de insprekers in hun commissievergadering van 14 november. De ge-
meenteraad debatteert over de aangewezen woningbouwlocaties op 28 
november.

Drie inspraakbijeenkomsten
De raadscommissie verdeelt de inspraak over de 13 aangewezen 
woningbouwlocaties zo evenredig mogelijk over drie avonden:

•  Maandag 28 oktober voor de locaties: de Abt Ludolfweg 
en de Henrica van Erpweg in De Bilt, begraafplaats 
Brandenburg en het Zonneplein in Bilthoven en de 
Schaapsdrift in Hollandsche Rading

•  Dinsdag 5 november voor de locaties Bachlaan, Biltsche 
Meertje, Oranje Nassaulaan en Rembrandtplein in Bilthoven

•  Dinsdag 12 november voor de locaties Berlagelaan drie-
hoek, Jachtlaan en Sperwerlaan in Bilthoven en de Vijver-
laan in Groenekan 

Informatie
Insprekers kunnen zich aanmelden via raadsgriffi e@debilt.nl of tel. 030 
2289164. Een overzicht van de beoogde bouwlocaties en de achterlig-
gende documenten zijn te vinden op debilt.nl/woningbouw. 

De inspraakavonden vinden plaats op het gemeentehuis aan de Soest-
dijkseweg Zuid 173 in Bilthoven en beginnen om 20.00 uur. Zodra de 
capaciteit van de ruimte is bereikt, zullen er geen mensen meer worden 
toegelaten met het oog op de veiligheid.
Ouders en scholen wordt verzocht deze avonden niet met kinderen te 
bezoeken. Alle bijeenkomsten zullen live te volgen zijn via de website 
debilt.raadsinformatie.nl.

Vertegenwoordigers van 26 organisaties zetten zich in op deze markt.

Naomi van der Meijden (l) assisteert wethouder Anne Brommersma bij 
de loting.

TV of wasmachine
kapot?
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

20/10 • 10.30u - Mevr. ds. Marjolein 
Cevaal - Erbrink 

Pr. Gem. Zuiderkapel
20/10 • 09.30u - Ds. P. Vernooij

20/10 • 18.30u - Ds. P.H. van Trigt

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/10 • 10.30u - Dienst met 

Lauk Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

20/10 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
20/10 • 10.30u - Eucharistieviering

M. Meneses

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

20/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
20/10 • 16.30u - Ds. H. van Veen 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

20/10 • 10.00u - Ds. G. de Fijter 
20/10 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

20/10 • 10.00u - ds. Gert Landman

R.K. St. Michaelkerk
20/10 • 10.00 uur - Gezinsviering 

J. Vroom 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
20/10 • 10.00u - spreker 

Adri van der Mast 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
20/10 • 15.30u - Drs. J. Mulder 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

20/10 • 10.00u + 18.30u - Kandidaat 
W. Korving 

Onderwegkerk Blauwkapel
20/10 • 10.30u - Mevr. ds. N. Meynen

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/10 • 11.00u - Ds. J. Huttenga
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/10 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel
20/10 • 18.30u - Ds. A.P. Voets 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

20/10 • 10.00u en 18.30u - Ds. W.J. op 
‘t Hof

PKN - Ontmoetingskerk
20/10 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
20/10 • 10.30u - Communieviering PGV 

J. van Stralen 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/10 • 10.00u - Ds. J. Baan 
20/10 • 18.30u - T.A. Viezee

PKN - Herv. Kerk
20/10 • 10.00u - Ds. J. Prosman 

20/10 • 18.30u - Ds. P. Baas  

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

Mantelzorgbijeenkomst 

Het Ontmoetingscentrum Rin-
nebeek, Laurensweg 11 in de 
Bilt organiseert op donderdag 
17 oktober van 10.30 tot 12.00 
uur een mantelzorgbijeenkomst 
met het thema ’Stilstaan bij 
jezelf’. De bijeenkomst zal 
bestaan uit korte meditatie-
en reflectie-oefeningen en 
gesprek. Deelname is gratis, 
informatie en aanmelding: tel. 
06 20640523, w.sturkenboom@
debilthuysen.nl. 

Kunstlezing

Kunsthistorica Mirelle Nunes 
houdt, in aansluiting op de ten-
toonstelling in het Stedelijk 
Museum Amsterdam, een lezing 
over bekende kunstenaars als 
Marc Chagall, Pablo Picasso en 
Piet Mondriaan. 17 oktober in 
de Expozaal, Julianalaan 22 te 
Bilthoven. oor meer informatie 
kijk op www.kunstuitzeist.nl of 
bel 06-50489752.

Verstandig bankieren

Steunpunt Mantelzorg organi-
seert op vrijdag 18 oktober om 
10.30 uur een bijeenkomst over 
verstandig bankieren bij het 
ouder worden. Wilfred Smit, 
directeur particulieren en priva-
te banking geeft gerichte infor-
matie over financiële aspecten 

die daarbij een rol gaan spelen. 
Mantelzorgers en andere geïn-
teresseerden zijn van harte wel-
kom. Er is ruimte voor vragen 
en persoonlijke situatie. De toe-
gang is gratis. S.v.p. aanmelden 
via tel. 030 7271556 of e-mail 
mantelzorg@mensdebilt.nl 

Jazz in KOOS

Op zaterdag 19 oktober om 
13.30 uur geeft Jimmy Hueting 
Combo een jazzconcert in het 
Nivon Koos Vorrinkhuis mid-
den in de bossen van Lage 
Vuursche. Jimmy Hueting is 
een van de beste drummers 
van Nederland: winnaar van de 
Erasmus Jazz Prijs. Hij speelt 
o.a. in het Dick de Graaf New 
Quartet en heeft een band Jo 
Goes Hunting. Jazz in KOOS is 

Verrassing voor 
bewoners schutsmantel

Op zaterdag 12 oktober werden de bewoners van Dijkstate in 
Maartensdijk en Schutsmantel in Bilthoven aangenaam verrast met 
een muzikaal optreden door leden van Toneel & Cabaretgroep Sojater. 
Met enthousiasme werden liederen uit vervlogen tijden ten gehore 
gebracht en door de aanwezigen soms zachtjes, soms luidkeels 
meegezongen. Er was plezier, ontroering, een lach en soms een traan: 
‘Dit zouden jullie vaker moeten doen’, zeiden bewoners maar ook 
leden van Sojater zelf. 
                 (Harry Van de Berg)

Biltse Streekmarkt
Wat van ver komt, is lekker, zo luidt het gezegde, en zo is het ook 
vaak: weinigen zouden nog de ananas, de avocado of zelfs maar de 
zongerijpte Italiaanse tomaat willen missen, maar duurzaam zijn 
ze natuurlijk allemaal niet. 

Bovendien is wat dichtbij groeit en bloeit ook vaak verrassend… dik-
wijls kennen we de pracht en rijkdom van onze ‘dorpsgenoten’ nauwe-
lijks en is hun ontdekking een heerlijke openbaring. Afgelopen vrij-
dagmiddag werd de Biltse Streekmarkt gehouden in de Dorpsstraat, 
waarbij de liefde en veelkleurigheid van De Bilt in het oog sprong: 
een lokale ondernemer bood haar prachtige kleding van hergebruikte 
producten aan, hobbyisten presenteerden hun heerlijke huisgebakken 
broden en lokale boeren stalden hun groenten en fruit uit. Wat van ver 
komt blijft lekker, maar dichtbij staan vaak de prachtigste bloemen in 
het distelveld...                 [Peter Schlamilch]

in het Koos Vorrinkhuis, Kou-
delaan 16 te Lage Vuursche. 
Kaartverkoop aan de zaal

Mama Lokaal Bilthoven 

Mama Lokaal is een ontmoe-
tingsplek voor moeders met 
kinderen tot 4 jaar. Vaders, 
opa’s en oma’s of andere ver-
zorgenden zijn ook welkom. 
Elke woensdagochtend om 
10.00 uur in de Bibliotheek 
Idea Bilthoven is er de moge-
lijkheid om vrijblijvend binnen 
te lopen en andere ouders te 
ontmoeten. 

Spaarkring

Stichting Cash2Grow promoot 
spaarkringen voor mensen met 
een krappe beurs zodat ze soci-
aal en financieel weerbaarder 
worden. In een spaarkring, 
inspireer je elkaar om geld 
opzij te zetten voor een doel 
dat je zelf kiest. Het sparen 
kan met hele kleine bedragen. 
De groep beheert het geld en 
na 9 maanden krijgt ieder zijn 
haar spaargeld in handen. Het 

is een interactieve workshop. 
De introductiebijeenkomst is 17 
oktober en de start, bij voldoen-
de belangstelling op 24 oktober 
van 13.00 tot 15.00 uur in WVT, 
Talinglaan 10 Bilthoven. Meer 
informatie is te vinden op www.
cash2grow.nl. Aanmelden via: 
debilt@spaarkring.nl

Brocante in het Groen 

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

Baby en peuter yoga  

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

CODE ORANJE 
Het gemeentebestuur De Bilt 

1999 - 2019
Door Ebbe Rost van Tonningen

Verkoop via: 
Bilthovense Boekhandel

Plus Supermarkt (De Leijen)
Primera (Maartensdijk)
The Read Shop (De Bilt)
Vierklank (Groenekan)

Fractievoorzitter VVD
verlaat Biltse politiek

door Guus Geebel

Fractievoorzitter Leontine Kok neemt anderhalf jaar nadat ze voor de VVD in de 
gemeenteraad van De Bilt werd gekozen teleurgesteld afscheid van de raad. Zij mist politieke 

gezamenlijkheid. Collegepartij VVD is met vijf zetels de grootste fractie in de raad.

Na de verkiezingen nam Leontine 
Kok al gauw het fractievoorzitter-
schap over van lijsttrekker Fred 
van Lemmen. Als fractievoorzit-
ter vroeg zij met haar fractie aan-
dacht voor het verbeteren van de 
manier waarop besluiten tot stand 
komen. Het voorstel voor de wo-
ningbouwlocaties dat onlangs werd 
gepresenteerd, maakte het belang 
hiervan voor haar nog duidelijker. 
Zij noemt de belangrijkste taak van 
het college en de gemeenteraad 
het nemen van zorgvuldig voorbe-
reide beslissingen. Binnen de hui-
dige setting ziet Leontine Kok voor 
zichzelf geen mogelijkheden meer 
om hierin het verschil te maken. Ze 
mist het gezamenlijk gaan voor het 
maximaal haalbare.

Serieus nemen
‘Het is een dagtaak om alle partijen 
en het college op weg te helpen 
naar besluitvorming waarin ook het 
andere geluid zorgvuldig wordt ge-

hoord. Die tijd heb ik helaas niet en 
daarom neem ik voor nu afscheid 
van de Biltse politiek’, aldus Le-
ontine Kok. Zij zegt dat het gebrek 
aan vertrouwen in de gemeente en 
de politiek onder inwoners en on-
dernemers voor haar aanleiding was 
om raadslid te worden. Zij wilde 
bewerkstelligen dat inwoners meer 
serieus genomen zouden worden en  
ze zegt in haar rol als VVD-fractie-
voorzitter steeds gewerkt te hebben 
aan een breed draagvlak voor ver-
schillende onderwerpen. ‘Er zijn 
stappen gezet, maar de dialoog tus-
sen inwoners en de gemeente heeft 
nog meer aandacht nodig. Met 
name het ophalen van de wijsheid 
uit het ‘andere geluid’ is daarbij 
belangrijk. Zowel onder inwoners 
en ondernemers, als ook onder de 
raadsleden. Daar waar het college 
soms vasthoudt aan één overtuiging 
zou wat mij betreft meer de kennis 
en ervaring in de gemeenteraad op-
gehaald moeten worden.’

Geduld en tijd
De VVD-fractie vindt dat om de de-
mocratie optimaal te laten werken 
de besluitvorming in de gemeente 
De Bilt echt anders moet. ‘Daar-
bij is ook een gemeenteraad nodig 
waarin oppositie en coalitie meer 
gemeenschappelijk optrekken. Dat 
ontbreekt op dit moment.’ Leontine 
Kok vindt dat er een fractievoorzit-
ter nodig is die er nog harder aan 
kan trekken om die verbeteringen 
werkelijkheid te laten worden. 
‘Iemand met veel geduld en tijd.’ 
Ondanks dat Kok een fulltimebaan 
dichter bij huis heeft gevonden, ziet 
zij op dit moment geen mogelijkhe-
den de politiek en haar fulltimebaan 
te combineren. Zij hoopt dat haar 
vertrek tevens een aanmoediging 
is naar een betere samenwerking.  
Totdat haar vervanging is geregeld 
zal Leontine Kok nog deel uitma-
ken van de VVD-fractie. Henric de 
Jong Schouwenburg volgt haar op 
als fractievoorzitter.

Leontine Kok neemt na anderhalf jaar afscheid van de raad.

Burgemeester op bezoek
bij VPTZ de Biltse kernen

Dinsdagavond 8 oktober bracht burgemeester Sjoerd Potters een werkbezoek aan VPTZ 
de Biltse kernen. In aanwezigheid van 15 vrijwilligers, coördinator Geza Mobers 

en een afvaardiging van het bestuur, ging hij in gesprek over de motivatie 
en het werk van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. 

Vrijwilligers van VPTZ de Biltse 
kernen bieden in gemeente De Bilt 
ondersteuning bij patiënten thuis 
en waken ook in verpleeg- en ver-
zorgingshuizen. Het werd de bur-
gemeester duidelijk dat zij in heel 
uiteenlopende situaties terechtko-
men. Zo kan het gaan om onder-
steuning van korte duur omdat de 
situatie snel verslechtert, 24-uurs-
zorg wordt geregeld of de patiënt 
verhuist naar een hospice.

Inkijk in levensloop
Ook zijn er situaties met langere 
ondersteuning waarbij een band 
met de patiënt en diens naasten 
kan worden opgebouwd. Vrijwil-
ligers krijgen dan een inkijk in de 

levensloop van de patiënt en diens 
familie. Als betrokken buitenstaan-
der wordt de vrijwilliger dikwijls in 
vertrouwen genomen door zowel 
patiënt als naasten. Patiënten moe-
ten soms even wennen aan een vrij-
williger, en voelen zich gastheer of 
gastvrouw. 
Een vrijwilliger is echter geen be-
zoek. Ze bieden zorg en nabijheid 
als het nodig is, maar gaan ook rus-
tig met een boek in een hoekje van 
de kamer zitten. 

Veilige sfeer
De burgemeester heeft kunnen er-
varen, dat in het vrijwilligersteam 
een veilige sfeer heerst, waar in 
openheid en vertrouwen ervaringen 

en emoties worden gedeeld en waar 
tegelijkertijd ook ruimte is voor hu-
mor en luchtigheid. Er is oog voor 
zelfzorg van de vrijwilligers. Hier-
bij onderstreepte de burgemees-
ter, dat het aangeven van grenzen 
juist ook in het werk van de VPTZ 
van essentieel belang is wil je wat 
voor een ander kunnen betekenen. 
Potters deelde ook eigen verlies-
ervaringen en gaf aan hoe belang-
rijk ondersteuning is in het intense 
proces van afscheid nemen. Hij be-
noemde hoe waardevol dit vrijwil-
ligerswerk is in onze gemeente en 
wenste dat patiënten en mantelzor-
gers de VPTZ weten te vinden voor 
ondersteuning. Voor meer informa-
tie zie www.vptz-debiltsekernen.nl

Burgemeester Sjoerd Potters luistert aandachtig naar de ervaringen van VPTZ-vrijwilligers.

Tarieven waterschapsbelasting 
gaan wijzigen

Op 9 oktober heeft het Algemeen Bestuur van het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ingestemd met de 
kostentoedelingsverordening. Wat betekent dat voor burgers? 

Om de taken van het waterschap uit te kunnen voeren wordt water-
schapsbelasting betaald. Er zijn twee typen heffingen: de zuiverings-
heffing is er voor de zuivering van het afvalwater en de watersysteem-
heffing is er voor de meeste andere kosten, zoals het onderhoud van 
dijken, gemalen, het peilbeheer, aan- en afvoer van water, natuurvrien-
delijke oevers en vistrappen. 

Toedeling
Diederik van der Molen, lid van het Algemeen Bestuur, licht toe: ‘Met 
de kostentoedelingsverordening bepaalt het waterschap in welke mate 
categorieën bijdragen aan de watersysteemheffing. Belangrijke cate-
gorieën zijn ‘ingezetenen’, ‘ongebouwd’ en ‘gebouwd’. Een inwoner 
van de stad betaalt een deel als ingezetene en een deel ‘gebouwd’, ge-
baseerd op de waarde van huizen (via de WOZ-waarde). Als agrariër 
betaalt men ook een bijdrage voor ‘ongebouwd’, gebaseerd op het op-
pervlak aan agrarische grond’.  

Afspraak
Het Algemeen Bestuur heeft afgesproken om de onderliggende cijfers 
elke 2 jaar te actualiseren. Daardoor worden de kostenaandelen van de 
categorie ‘ingezetenen’, ‘ongebouwd’ en ‘gebouwd’ gewijzigd in res-
pectievelijk 41,0% (nu nog 39,0%), 8,0% (nu nog 9,9%) en 50,9% (nu 
nog 51,0%). De gewijzigde percentages vloeien voort uit een actualisa-
tie van het inwonertal per km2, de waarde-gegevens en de oppervlak-
ten. Het is een ingewikkelde berekening, maar het komt er op neer dat 

in het nieuwe voorstel inwoners 
van de stad een groter deel van 
de heffing gaan betalen en dat het 
aandeel van agrariërs omlaag gaat. 
Het herzien van de kostentoede-
lingsverordening is technisch en 
volgt uit afgesproken regels en ac-
tuele gegevens. Alle partijen heb-
ben er mee ingestemd. Pas in de-
cember worden de daadwerkelijke 
tarieven vastgesteld. 

Diederik van der Molen: 
‘Agrariërs gaan minder 
waterschapsbelasting betalen.’
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Gehakte biefstukjes

Tartaartjes

500
GRAM 5.98

6
STUKS 6.-

500
GRAM 5.50

Kipshoarma

Speklappen
gekruid of naturel 

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 17 oktober
t/m woensdag 23 oktober

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 5.98

Gebakken boterhamworst 
Gegrilde kalfsrollade 
Gebraden entrecote 

Kip-walnoot salade
Pulled chicken salade 
Filet Americain  

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

1
KILO 11.-

RIBLAPPEN OF 
HACHEE VLEES      

GEGRILDE 
KIPPENBOUTEN

Weekend voordeel

STOMPETOREN 
JONGE KAAS

BOEREN ZACHT 
BELEGEN 

500
GRAM 5.98 500

GRAM 6.25

100
GRAM 1.98

Runder cordonbleu, 
Gehakt cordonbleu, 
Kip cordonbleu 

4 + 1
GRATIS

4 
STUKS 5.-

VLEESWAREN TRIO

ROOKWORSTEN!
Voor de 8 e keer op rij met 
goud bekroond! 5

VOOR 10.-

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober.

Groot assortiment
Wilde paddestoelen
o.a 
Girolle, cantharellen 
jaune/grise, cepes, 
pied du mouton.

Verse truffels 
in het assortiment!

Heerlijke zoete 
Latitea Pruimen
Heel kilo € 2,99

Hazelnoot – schuim 
Taart 
Nu € 15,95
Uit eigen bakkerij
Financiers
Pak nu € 3,99

Alle Lasagnes  
€ 1,25

100 gram

Vers gesneden
Hutspot

€ 0,99
500 gram

Uit eigen keuken…
Verse Appelmoes

€ 1,99
Per bakje

Desem
Speltbrood  
Nu € 2,99
De echte Franse
Baquette
Nu € 1,59

Kapucijnersschotel  
€ 1,35

100 gram

Boeuff Bourguignon 
met rode kool en aardappelpuree

€ 1,59
100 gram

Pasta
met kip en paddenstoelen

€ 1,35
100 gram

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Vers gesneden
Snijboontjes
Zak 400 gram  € 1,49
Grote Hollandse
Bloemkool
Per stuk € 0,99

Vitamines!!!
Verse Fruitsalades,
o.a.
Roodfruit-salade
Tropische-fruitsalade
Meloenmix
Sweet Ananas
2 bakjes naar keuze  € 4,99

21
10

22
10

23
10

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissier Van onze bakker
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Bewonersbijeenkomst
Hollandsche Rading

Woensdag 9 oktober was er een bewonersbijeenkomst van Samen Voor Hollandsche Rading 
in het Dorpshuis in Hollandsche Rading. In aanwezigheid van gebiedsmakelaar Bas van 

Hell (gemeente De Bilt) was er aandacht voor verkeersmaatregelingen in het dorp en voor 
ontwikkelingen m.b.t. het groen in het dorp.

Er werd verder gesproken over de 
gehouden enquête onder de be-
woners m.b.t. het resultaat van de 
verbreding van de A27. Over dit 
laatste gaat straks een te vormen 
werkgroep van bewoners in ge-
sprek met RWS.
 
Groen licht
Er was discussie met de gebied-
smakelaar van de gemeente over 
het stukje Vuursche Dreef, van de 
stoplichten tot aan de spoorweg-
overgang; na de wegaanpassing 
wordt de hoge betonrand aan de 
noordzijde van de weg als gevaar-
lijk gezien m.n. voor fietsers. Deze 
rand maakt het wel onmogelijk om 
daar nog te parkeren. De suggestie 

werd gedaan, die betonrand wat 
naar het noorden op te schuiven 
om de weg op dat stuk wat breder 
te maken. Ook werd de mogelijk-
heid genoemd de verkeerslichten, 
die het dorp-uit regelen langer op 
groen te laten staan om in ieder ge-
val de doorstroming vanuit het dorp 
te verbeteren. De gemeente geeft 
aan de huidige situatie op haar ef-
fecten nader te zullen evalueren en 
in ieder geval te zorgen voor op de 
weg getekende fietssymbolen om 
de fietspaden op de weg duidelijker 
aan te geven.

Spoorlaan 
Een enkeling klaagt erover, dat er 
in het dorp, ondanks dat het een 

30 km.-gebied is te hard door au-
tomobilisten wordt gereden. De 
geplaatste bloembakken hebben op 
het eerste stuk van de Spoorlaan de 
snelheid eruit gehaald, maar som-
migen ervaren deze als gevaarlijk. 
Gedacht wordt aan mogelijkheden 
deze bakken duidelijker te marke-
ren bij rijden in het donker en aan 
de westzijde een looppad te cre-
eren, zodat voetgangers daar niet 
over straat hoeven te lopen. Er zijn 
overigens bewoners die de voor-
keur geven aan drempels voor de 
hele straat, zoals deze in de Den-
nenlaan liggen.  

Japanse Duizendknoop
Er is 1,5 miljoen euro (landelijk) 
beschikbaar voor de bestrijding 
van deze woekerplant met een rode 
steel die slecht tegen schaduw en 
heet water kan. De bestrijding er-
van in deze regio wordt gemoni-
tord. In het kader van Hollandsche 
Rading Zzzoemt wordt gemeld 
dat er bij-vriendelijk op gemeen-
tegrond wordt ingezaaid en dat er 
3.000 bollen zijn gepoot in plant-
soenen. De verkoop van bijenplan-
ten in mei is succesvol verlopen; 
deze wordt volgend jaar herhaald. 
Met de provincie wordt overlegd 
om de bermen niet teveel te maaien 
en in 2020 begint de aanleg van een 
6,5 ha. nieuw natuurgebied. 

Rijksweg
Het resultaat van de door Samen 
voor Hollandsche Rading gehou-
den enquête over de beleving van 
bewoners na de verbreding van de 
A27 staat op de site van www.hol-
landscherading.com. De conclusies 
werden op deze dorpsavond door-
genomen: Een meerderheid van de 
bewoners vindt de geluidsoverlast 
van de weg verminderd, er wordt 
door bewoners geklaagd over de 
hoge lichtmasten en de felle ledver-
lichting (ook inwoners van Groene-
kan klagen hierover) en het aanzien 
van het viaduct ervaren de meeste 
inwoners als verbeterd. Aandacht 
wordt gevraagd voor de beplanting 
aan en bij het viaduct; het droge 
voorjaar levert mogelijk problemen 
op bij deze jonge aanplant. De sloot 
aan de oostzijde van de weg wordt 
niet onderhouden en de afwatering 
van de A27 levert problemen op. 
Het gevolg van één en ander is dat 
er nu veel ratten bij de tuinen van 

bewoners gesignaleerd worden. 
Mogelijk dat in het kader van de 
stikstofdiscussie de snelheid op de 
A27 teruggebracht kan worden naar 
100 km. De naamgeving van het vi-
aduct is verkeerd gekozen; ook dit 
zal opnieuw worden aangekaart bij 
RWS, want dit levert gevaar op bij 
het aanrijden van hulpdiensten. Om-
dat RWS en 3Angle de komende 
jaren het onderhoud van de weg en 
van de nabije omgeving verzorgen, 
zal een werkgroep met hen in over-
leg treden om te trachten de huidige 
knelpunten op te lossen. 

KPN
De werkzaamheden van KPN bij de 
kruising Vuursche Dreef / Dennen-
laan hebben er toe geleid dat veel 
inwoners geen telefoon, internet en 
tv hadden en hebben, maar ook dat 
daar veel kaalslag is gepleegd. Met 
de gemeente wordt overlegd om 
deze plek weer goed in te richten. 
 (Kees Floor)

Het aanzien van het viaduct ervaren de meeste inwoners als verbeterd. 
(foto Adri Gersen)

In aanwezigheid van gebiedsmakelaar Bas van Hell (gemeente De Bilt) 
wordt er overlegd. (foto Adri Gersen)

Toen, Thans & Toekomst 
Vrijdag 11 oktober was er in De Kelder van de Bilthovense Boekhandel (Julianalaan) een goed 
bezochte feestelijke maar ook speciale presentatie van het boek ‘Groet uit De Bilt en Bilthoven’ 

van Werry Crone; het boek heeft als subtitel ‘Toen, Thans & Toekomst’. 

Om die titel te benadrukken wa-
ren er drie burgemeesters aanwe-
zig: oud-burgemeester Alexander 
Tchernoff, huidig eerste burger 
Sjoerd Potters en Carmen Braak, 
de eerste kinderburgemeester van 
De Bilt. De muzikale inleiding ver-
zorgden de zusjes Amber en Ame-
lie met vioolcomposities van o.a. 
Beethoven en Bach. Het veeltallige 
publiek was verrast door hun pre-
sentatie, waarbij zij geen partituren 
gebruikten. 

Voorwoord 
Alexander Tchernoff heeft het voor-
woord van dit boek geschreven. Hij 

gaf een boeiende uiteenzetting over 
hoe hij het boek ‘gelezen’ heeft; 
er staan immers alleen foto’s in, 
waarbij gebruik is gemaakt van het 
archief van De Historische Kring 
d’Oude School. Te zien zijn foto’s 
uit het heden, naast die van een ver 
verleden. Door die confrontatie be-
sefte hij hoe vaak hij gedachteloos 
ergens langs liep. Maar ook hoe 
sommige plekken goed bewaard 
zijn gebleven en andere totaal ver-
anderd zijn. Het fraai vormgegeven 
boek geeft een goede impressie van 
de kernen De Bilt en Bilthoven en 
de plekken waar men zuinig op zou 
kunnen zijn. 

Speelplekken
In een gesprek met de drie burge-
meesters werd hen gevraagd of zij 
in hun jeugd veel buiten gespeeld 
hebben. Zowel Tchernoff als Pot-
ters vertelden dat zij dat inderdaad 
deden. Tchernoff benadrukte nog 
eens hoe belangrijk het is om ge-
noeg speelgelegenheden in de buurt 
te hebben. Voor jongeren, maar 
ook voor ouderen, die er bijvoor-
beeld gymnastiek kunnen doen. 
Kinderburgemeester Carmen (10 
jaar) speelt nog steeds veel buiten. 
Zij wil zich in haar functie vooral 
inzetten op het thema ‘Buiten spe-
len’. Zij praat daarover met de bur-
gemeester en de gemeenteraad.

Lezersactie
De boekpresentatie in deze fraaie 
locatie, met de inbreng van drie 
burgemeesters en de muzikale om-
lijsting zorgden voor een boeiende 
middag. Aan de aankondiging van 
de presentatie was een lezersac-
tie verbonden waarbij kans werd 
gemaakt op een gratis exemplaar. 
Onder de vele belangstellen wer-
den vijf winnaars uitgeloot. Werry 
Crone vertelde na afloop daarover: 
‘De gelukkige winnaars zijn alle-
maal langs geweest; ik heb ze met 
plezier een boek gegeven. Ik hoop 
dat het leuke ambassadeurs van het 
boek zullen zijn’. (Frans Poot)De zusjes Amber en Amelie verzorgen de muzikale inleiding.

Gemeentesecretaris 
verlaat De Bilt

 
Erik Wietses legt zijn taken als gemeentesecretaris en 

algemeen directeur van de gemeente De Bilt neer.
Tussen het college en de gemeentesecretaris is verschil

van inzicht ontstaan over de besturing van de organisatie.

Het huidige college met rechts 
Erik Wietses. (foto nov. 2018 van 
Guus Geebel)

Het college en Wietses hebben 
in goed overleg besloten om uit 
elkaar te gaan. Bestuur en or-
ganisatie zullen op een nader te 
bepalen moment afscheid van de 
gemeentesecretaris nemen. 

De continuïteit in de bedrijfsvoe-
ring en ondersteuning van het 
college is geborgd. De overige 
twee leden van de directie nemen 
de taken van de gemeentesecre-
taris tijdelijk waar. De intentie is 
om op zo kort mogelijke termijn 
in de opvolging te voorzien.



  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

IS UW TUIN KLAAR VOOR DE HERFST?
DIT IS HET MOMENT OM TE INVESTEREN IN TUINMACHINES VAN TOPKWALITEIT.

GENIET VAN DE STIHL ACTIES! VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

OPGERUIMD STAAT NETJES

BENZINEBLADBLAZER
BG 56

€ 279
i.p.v. € 329

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

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)

MENS is ook…
Mantelzorgwaardering 2019
Zorgt u meer dan 8 uur per week en langer 
dan 3 maanden voor uw naaste? Dan bent u 
mantelzorger! Gemeente De Bilt waardeert uw 
inzet en biedt daarom de Mantelzorgwaardering 
aan. Kijk voor alle voorwaarden en het 
aanmeldingsformulier op onze website. Het 
formulier is ook telefonisch of per mail op te 
vragen, 030-7271556, mantelzorg@mensdebilt.nl.

Maatjesproject
Vindt u het leuk om samen met iemand iets te 
ondernemen? Misschien is het maatjesproject 
dan iets voor u. Het maatjesproject van MENS De 
Bilt verbindt mensen met elkaar om samen leuke 
dingen te ondernemen. Het gaat om heel gewone 
zaken zoals wandelen,  boodschappen doen, een 
kopje koffie drinken, enz.. Wat er gedaan wordt, 
hangt af van de interesses van zowel de aanvrager 
als de vrijwilliger. Mail met maatjes@mensdebilt.nl

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

Wij zijn genomineerd voor de mooie titel:

Om deze mooie titel te verkrijgen,
hebben wij uw stem nodig.

STEM OP ONS

via www.OndernemerVanWijdemeren.nl

Wij rekenen op uw gewaardeerde steun/stem.

Voor uw rietendak mag u op ons rekenen!

VanEttekovenRietdekkers.nl

6

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis
Gratis geboorteadvertentie in De Vierklank

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten 

Hip
&

Trendy

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Al meer dan 100 jaar leveren we als hovenier in De 
Bilt een bijdrage aan een groenere wereld in De Bilt 
en omstreken. Met de aandacht en passie uit groot-
vaders tijd en de technieken van nu... [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Vink Witgoed BV
Midden in Westbroek is de grootste 
witgoedleverancier van de gemeente 
De Bilt gevestigd. Ouderwetse 
service en betrokken medewerkers 
maken Vink Witgoed...   [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Slagerij Van Loo
U kunt bij ons terecht voor vlees, 
vleeswaren, specialiteiten en onze 
uitgebreide traiteurafdeling. en 
natuurlijk voor catering tot in de 
puntjes verzorgd op...  [lees meer]

Weet jij wat Kapper Hans 
met de mest 

van zijn paarden doet?
Is hij wel CO2-bestendig?

Voor info bel 212455

2 SPECULAASBROKKEN

DADEL/VIJGENBROOD

NU 
€ 5,25

van € 4,75 

NU € 3,95

De bakker maakt Brokken

een heerlijk donker meergranen-
brood gevuld met rozijnen, 
dadels, vijgen en 
hazelnoten

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



Mens zegt het 
met beelden

Beelden zeggen meer dan woorden was de gedachtegang van Eve-
lien Ribbens, directeur Mens De Bilt, toen ze in gang zette dat er 
filmpjes over het werk van Mens De Bilt gemaakt gingen worden.

Op het Lustrum van Mens De Bilt, in november 2018 zei ze: ‘Als ik bij 
een verpleeghuis zou werken zou ik niemand hoeven uit te leggen wat 
we nu eigenlijk doen. Bij een welzijnsorganisatie moet je dat wel. Juist 
omdat het zulk divers werk is en soms wat onzichtbaar’. 

Op dat Lustrum werden de eer- ste drie filmpjes al vertoond en ze 
waren meteen een groot succes. Mensen in de zaal, ook de mensen 
die best goed wisten wat Mens De Bilt zoal doet kregen toch een mooi 
inkijkje in het werk van de orga-
nisatie.

Erik Jan en Richard, vrijwilligers 
bij RTV De Bilt wilden de klus 
graag uitvoeren. In goed over-
leg zijn de beide mannen aan de 
slag gegaan. Ze liepen mee met 
allerlei activiteiten en bedachten 
wat mooi en beeldend was om te 
filmen. Ze kregen met heel veel 
medewerkers van Mens De Bilt 
te maken en ook inwoners van De 
Bilt waren bereid mee te werken 
aan de filmpjes.
Na veel opnames en geknip en ge-
plak in die opnames zijn de film-
pjes af. Negen films van een mi-
nuut of twee, drie die de komende 
weken via site van De Vierklank 
zijn te bekijken, maar ook op RTV 
De Bilt vertoond worden. Deze 
week de jongerenwerkers die de 
jongeren, die op straat rondhan-
gen, aanspreken en de jeugdsoos. 
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Dorps, groen en veilig!
Collegepartijen 

VVD, GL, D66, CDA 
maken onze 

dorpen kapot! 
Woningbouw in het 

groen, terwijl Schapen-
weide industrie krijgt!

Hoorzitting 1 dag vooraf
afgezegd: angst voor de
burger! Blinde paniek! 
Kijk op forzadebilt.nl

voor alle info! 
Kom naar de nieuwe hoorzittingen 

op 28/10 en 5 en 12/11! 
Kom op voor onze dorpen! 
info@forzadebilt

advertentie

Burgemeester op bezoek 
bij honderdjarige 

door Guus Geebel

Jan Geijteman geniet zichtbaar als burgemeester Sjoerd Potters hem op donderdag 10 oktober in 
woonzorgcentrum d’Amandelboom met bloemen komt feliciteren met zijn honderdste verjaardag. 

Geijteman werd op 10 oktober 1919 in IJmuiden geboren en groeide daar op als oudste 
kind in een gezin met een broer die is overleden en een zus die nu 88 jaar is. 

Geijteman werd administrateur bij 
een cosmetisch bedrijf. Hij trouwde 
in de oorlog op 2 november 1944 in 
Scherpenzeel waarheen de familie 
geëvacueerd was en bij een christe-
lijk gezin inwoonde. Hij was in de 
oorlog opgeroepen om in Duitsland 
te gaan werken, maar toen ze aan de 
deur kwamen om hem te halen dook 
hij onder. Na Scherpenzeel gingen 
ze inwonen in Santpoort. In 1950 
kregen ze een woning in IJmuiden 
en in 1958 verhuisde het gezin naar 
Amersfoort. Het echtpaar kreeg 
vijf kinderen waarvan een zoon op 
vijftigjarige leedtijd gestorven is. 
In zijn vrije tijd was Jan Geijteman 
actief voor de kerk en het kerkkoor 
waarvoor hij administratief werk 
verrichtte. Dat deed hij ook voor 
het bedrijf van zijn broer en het be-
drijf van zijn zoon. Zijn vrouw was 

huisvrouw, zorgde voor de vijf kin-
deren en regelde dat thuis alles op 
orde was. Ze hield van borduren en 
om op visite te gaan of mensen te 
ontvangen.

Druk
‘Het voelt niet bijzonder om honderd 
te zijn, alleen ben ik gauw moe’, 
zegt Jan Geijteman. ‘Het is leuk om 
de kinderen en kleinkinderen te ont-
moeten maar ze hebben het tegen-
woordig allemaal druk.’ Hij heeft 
wel een computercursus gedaan en 
gemaild, maar dat doet hij niet meer. 
Ook de krant leest hij niet meer 
zo intensief als vroeger. ‘Het is nu 
meer koppensnellen.’ Jan Geijteman 
kwam in 2008 in d’Amandelboom 
wonen. Zijn vrouw verbleef toen in 
zorgcentrum De Wijngaard waar hij 
altijd met de auto naartoe ging. Zij 

overleed tien jaar geleden op bijna 
negentigjarige leeftijd. 

Vis
Hoogtepunten in zijn leven noemt 
hij in de eerste plaats zijn vrouw 
en kinderen. ‘Ik kijk terug op een 
mooi leven maar er waren ook diep-
tepunten, zoals het verlies van een 
zoon.’ Als advies aan mensen om 
honderd te worden zegt hij: ‘Gebo-
ren worden in IJmuiden en veel vis 
eten.’ Hij vindt het fijn als bezoek 
vis voor hem meebrengt. Twee jaar 
geleden brak hij zijn heup waar-
door hij rolstoelgebonden werd. 
Er waren felicitaties van Koning 
Willem-Alexander en de Utrechtse 
Commissaris van de Koning. Op 12 
oktober werd het feest nogmaals in 
d’Amandelboom gevierd, nu met 
alle kinderen en kleinkinderen erbij. 

De honderdjarige Jan Geijteman met burgemeester Sjoerd Potters.

Mens brengt jongerenwerk in beeld.

Bram Hund wint Senioren 
Midgetgolftoernooi

Op dinsdag 8 oktober werd op de midgetgolfbaan aan de Julianalaan in Bilthoven het jaarlijkse 
Senioren Midgetgolftoernooi gehouden. Onder de 20 deelnemers, die twee rondjes deden, 
waren vijf bekers te verdelen. Daarnaast kregen de beste man en vrouw een wisselbeker. 

Sportwethouder Madeleine Bakker reikte de prijzen uit.

Het toernooi is het hoogtepunt van 
het seizoen voor de senioren die 
van begin april tot eind oktober 
wekelijks van 10.00 tot 12.00 uur 
zonder competitie-element met el-
kaar midgetgolfen,. Het jaarlijkse 
toernooi is de enige wedstrijd en 
werd voor de 49ste keer gehouden. 
Baaneigenaar Erik Polders spon-
sort het toernooi. Toernooiwinnaar 
werd Bram Hund. Harry Boonstra 
werd tweede, derde Jaap Noorlan-
der, vierde Corry Kok en vijfde Ria 
Jansen.   [HvdB] De toernooideelnemers met vooraan gehurkt winnaar Bram Hund en op de 

linker flank baaneigenaar Erik Polders naast wethouder Madeleine Bakker.

Veel belangstelling aan de 
cultuurtafel waar uitstapjes 
gepland worden.

Markt Samen Leuke Dingen Doen
Zaterdagmiddag was de Markt te gast in het Lichtruim, aansluitend aan de daar eerder gehouden 

Vrijwilligersbanenmarkt.

Er was - mogelijk mede daardoor - 
weer een ruime belangstelling van 
bezoekers, die een maatje zochten 
om samen iets te ondernemen. Er 
ontstonden o.a. matches om samen 
een tochtje te maken in een scoot-
mobiel, te fietsen, samen kaarten 
te maken of een ‘terrasje pakken’. 
De Kunst en Cultuurgroep De Bilt 
trok veel belangstelling en ziet een 
groeiend ledental. Deze groep is 
tijdens de Markt eerder dit jaar in 
april opgericht. Ook voor Eet Mee 
was er een flinke belangstelling, 
wat resulteerde in meerdere mat-
ches.      (Frans Poot)



8

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 9 oktober t/m di 5 november 2019

BIOLOGISCH VLEES, VIS, 
KIP OF VEGA*
Schaal 70-500 gram

*Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel 
aanwezige varianten

*Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel *Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel *Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel 

25%
KORTING

MAGERE RUNDERLAPPEN
Iers of Europees
Per kilo

898

2e
HALVE
PRIJS*

KOOPMANS 
ZOETE BAKMIXEN
M.u.v. alle pannenkoekenmixen
2 verpakkingen à 175-550 gram

BIOLOGISCHE 
AARDAPPELEN, GROENTEN, 
FRUIT, PADDENSTOELEN 
OF KRUIDEN*
M.u.v. biologische stamppotgroente Per 
verpakking

25%
KORTINGKORTING

*Acties gelden uitsluitend voor de in de winkel 
aanwezige varianten

BARTON & GUESTIER 
WIJNEN
2 flessen à 750 ml

 2 VOOR

8 498 

Geen 18, geen alcohol

JUMBO ROOMBOTER 
APPELTAARTJE
Per stuk

299299

SENSEO KOFFIEPADS
3 verpakkingen à 36 pads

 3 VOOR

1000

3 VOOR

450

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak à 500 gram, 
blauwe bessen bakje à 125 gram, 
Migo peren schaal à 4 stuks of 
mandarijnen net à 750 gram

3 VOOR
504

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.*

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31
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Wim van Os onderscheiden
met Normandië Invasie Fluitkoord

door Guus Geebel

Zaterdag 23 juli 2005 ging de toen 62-jarige Wim van Os met zijn SRV-winkelwagen voor 
het laatst op pad om zijn klanten te bedienen. Dat hij er veertien jaar geleden mee ophield 

betekende niet dat hij stopte met werken, want hij werkt nu nog steeds drie dagen per week. 

Een week nadat hij zijn werk als 
SRV-man had beëindigd kwam er 
iets heel bijzonders op zijn pad, 
waar hij graag wat over wil vertel-
len. ‘Ik werd door mijn zoon geat-
tendeerd op een aantal verkoop-
middagen in Bennekom en daar 
zijn we toen naar toe gegaan. Er 
waren politiehonden, parachutisten 
en ik zag ook Peloton 48 optreden, 
een exercitie- en showpeloton van 
de krijgsmacht. Daar was ik erg van 
onder de indruk, want ik zag zo’n 
vijftig man op een voetbalveld links 
en rechts uit de flank gaan en met 
een wapen verschillende handelin-
gen verrichten. Geïnteresseerd ging 
ik er heen en ze haalden me over 
om erbij te komen. Ik was net ge-
stopt als SRV-man en had dus tijd.’

Band of Liberation 
Peloton 48 is het enige show- en 
exercitiepeloton in Nederland. Het 
peloton verzorgt optredens bij her-

denkingen en op Veteranendag in 
Den Haag. ‘We worden twee keer 
per maand in De Haag getraind en 
werken met Lee-Enfield geweren. 
Het peloton bestaat voor de helft 
uit militairen en de helft burgers. 
Er zijn tien optredens per jaar en 
deelnemers gaan ermee door tot 
ze niet meer kunnen. Toen ik een 
paar maanden bij Peloton 48 zat 
werd ik gevraagd door het militaire 
muziekkorps Band of Liberation, 
om met vier anderen met een vlag 
voorop te lopen. De muzikanten 
hebben allemaal een muziekinstru-
ment bespeeld en maken nu op een 
leuke manier muziek’, vertelt Wim 
van Os enthousiast. 
‘Met veteranendag lopen we met 
patroontassen, een pukkel en in 
eerste grijs. Verder zijn we in veel 
plaatsen bij militaire begrafenissen 
en herdenkingen. De commandant 
probeert er zoveel mogelijk mensen 
bij te betrekken.’ 

Militaire dienst
Wim van Os doet het allemaal met 
volle overgave, nu al meer dan 
veertien jaar. Van Os is afkomstig 
van een boerderij in Benschop. Hij 
vervulde zijn militaire dienstplicht 
als infanterist bij het Garderegi-
ment Fuseliers Prinses Irene. Na 
vier maanden opleiding in Vught 
ging hij naar de Westenbergkazerne 
in Deventer. ‘Ik heb 21 maanden 
gediend en heb samen met mijn 
slapie, een legionair van dertig jaar, 
nog een keer drie dagen prestatie-
verlof gekregen. Dat verdienden we 
omdat het een kapitein opgevallen 
was dat we altijd de eersten waren 
om vroeg te sporten. Ik heb een 
mooie tijd in dienst gehad.’ 

Inzet
Maandagmiddag 7 oktober ontving 
Wim van Os in Oirschot in bijzijn 
van zijn dochter het Normandië 
Invasie Fluitkoord. Hij kreeg de 

onderscheiding omdat hij al als 
dienstplichtig militair bij Prinses 
Irene had gediend en voor zijn in-
zet bij Peloton 48 en de Band of 
Liberation. ‘Vijftig man kregen de 
onderscheiding. Vijf waren over-
leden en de nabestaanden ontvin-
gen postuum de onderscheiding. 
We stonden daarna met 45 man 
in drie rotten van vijftien, en daar 
stond ik tussen. Ik kreeg het koord 
voor mijn inzet. Mijn uniform was 
keurig geperst en mijn emblemen 
glommen als een gek. De comman-
dant, een luitenant-generaal, zei dat 
ik het super goed voor elkaar had. 
Ik was trots maar ik had er ook 
een heleboel voor gedaan.’ Maan-
dagavond heeft de commandant de 
uitreiking op de schietbaan in Den 
Haag nog een keer gedaan. ‘Ik was 
de enige van Peloton 48. De ande-
ren waren op andere wijze bij de 
invasie in Normandië betrokken.’ 
Als Peloton 48 optreedt loopt Wim 
van Os nu als enige met het Invasie 
Fluitkoord. 

Koning Willem Alexander
‘We zijn aanwezig bij Veteranen-
dag in De Haag waar 75 groepen 

lopen. Koning Willem-Alexander 
staat daar op een podium en als 
we daar langskomen commandeert 
onze commandant: halt en sta stil. 
Wij doen dan de originele klap. 
Mensen horen als we er aankomen, 
het is echt ouderwetse exercitie.’ 

Wim van Os heeft vijftien keer op 
Veteranendag meegelopen. ‘Wil-
lem-Alexander heeft voor mij vijf-
tien keer in de houding gestaan. 
Voor het peloton dus’, zegt hij la-
chend. ‘Veteranendag in Den Haag 
is een pure militaire aangelegen-
heid. Als je daar loopt is het of de 
mensen je vanachter de dranghek-
ken verder dragen.’ Hij vindt het 
wel inspannend. ‘Met Open Mo-
numentendag traden we op bij de 
Kromhoutkazerne in Utrecht.’ Wim 
van Os is één keer als vlaggendra-
ger met de Band of Liberation in 
Normandië geweest. 

‘Het begon dus bijna aansluitend 
aan het stoppen als SRV-man en ik 
in Bennekom Peloton 48 zag optre-
den. Ik ging een praatje maken en 
werd meteen gevraagd om erbij te 
komen. Ik was meteen verkocht.’

Wim van Os in een perfect geperst uniform met blinkend koperwerk.

Snoeimiddag Oude Biltsche Meertje
Zaterdag 12 oktober konden vrijwilligers de handen weer uit de mouwen steken en het 

terrein - bekend als Oude Biltsche Meertje - (locatie Klaphekweg / Gregoriuslaan, naast de 
Theresiaschool) onderhouden.

Het terrein vraagt om regelmatig 
onderhoud en al sinds enkele ja-
ren wordt dat gedaan door mensen 
die het Oude Biltsche Meertje een 
warm hart toedragen en het terrein 
graag mooi en groen willen houden. 
Het onderhoud houdt voornamelijk 
het snoeien van struiken en takken 
in. Gemeente De Bilt doet het gro-
vere werk en haalt het snoeiafval 
op. [HvdB]

In de stromende regen gaan de 
snoeiwerkzaamheden gewoon door.

Een groen leven, een groen afscheid...

In de week van ‘Duurzaam De Bilt’ was er veel belangstelling in de PCB uitvaartwinkel voor een milieuvriendelijke 
uitvaart. Naast de bekende ‘groene’ kist’ was er ook veel informatie over duurzame uitvaart-producten en 
diensten.

Proefritten
Op woensdag 9 oktober in de Week van de Duurzaamheid kon er bij 
het Gemeentehuis in De Bilt een proefrit gemaakt worden in één van de 
zeven automodellen of op elektrische fietsen. Het evenement werd ge-
organiseerd door Gemeente De Bilt en de ANWB. In het begin was het 
nog wat rustig, maar later op de middag waren er veel geïnteresseerde 
bezoekers en testrijders. Er waren voldoende experts van de ANWB om 
alle vragen te beantwoorden en om mee te rijden tijdens de proefritten. 

Janny Smits is één van de testrijders.

Bezorgers van Tafeltje Dekje
voeren dikwijls ook een gesprekje
maar als naar het schijnt
de subsidie verdwijnt
komt aan tafel nu een leeg plekje

Guus Geebel Limerick
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LAMSKOTELETTEN
Uit Nieuw Zeeland! Van de rug gesneden, mooie malse
magere, eventueel gekruid voor u!
Ca. 4 tot 6 min. kort fel bakken! 100 gram 2,25

RUNDER RIBLAPPEN
Lekker Lokaal! Grof van draad en iets doorregen; super
voor draadjes vlees en voor uw hachee; met recept!
Ca. 2½ tot 3 uur stoven 100 gram 1,40

KIPFILET CORDONBLEU
Pure kipfilet gevuld met kaas & ham en daarna rondom
gepaneerd met een heerlijke kruidenpaneer....
Zachtjes braden in ruim boter; ca 10 - 12 min. 100 gram 1,50

RUNDER RIBEYE
Van de Utrechtse Heuvelrug: lekker en lokaal! Mooi 
gemarmerd en super mals; smelt op de tong!!
Kort rosé bakken en daarna toefje kruidenboter100 gram 2,75

MINI BEENHAM
Huis gemaakt met bijv. knoflook of whisky, of op z'n 
Provencaals, U mag het zeggen. U kunt deze wellen of
lekker in de oven braden op 150°C 100 gram 1,40

De beste kwaliteit
van de op één na 

beste slager

Lekkere herfst aanbiedingen:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel!
Aanbiedingen geldig van maandag 14 oktober t/m zaterdag 19 oktober.

Zetfouten voorbehouden.

RUNDER BIEFBURGERS
100% rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug 3 stuks 4,20
GEHAKT STAAFJES
Panklaar gekruid en gepaneerd, zachtjes braden.. 3 stuks 3,30

TAMME KONIJNEN ACHTERBOUTEN
Om lekker zachtjes te stoven met mooie witte wijn
en een kruidnageltje; heerlijk mager en mals...
ca. 90 min. zachtjes stoven 500 gram 7,75
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Feestelijke koffi eochtend ‘De Evenaar’

Op zondag 13 oktober werd weer een koffi eochtend georganiseerd in 
fl atgebouw 'De Evenaar' aan de Kometenlaan in Bilthoven. Het was de 6e keer in de 

afgelopen 3 jaar. Het doel van de koffi eochtend is sociale contacten leggen en onderhouden.

Tijdens de koffi eochtend kon ie-
dereen allerlei heerlijke zelfge-
bakken hapjes, gegarneerde cake, 
verschillende soorten lekkernijen 
eten en natuurlijk de koffi e maar 
ook thee, sapjes en water drin-
ken. Omdat het de 6de keer was 
dat deze ochtend werd georgani-
seerd, wilde Mulki als een van de 
organisatoren iedereen verrassen 
met vers gebakken patat. Pinipa 
heeft de heerlijke patat gebak-
ken. Iedereen genoot hiervan en 
de aanwezige kinderen waren erg 
verrast.

De koffi eochtend was druk be-
zocht: mensen kwamen om even 
kennis te maken of om bij te klet-
sen. In totaal zijn er ongeveer 45 
verschillende mensen geweest. Er 
waren ook actieve oud-bewoners 
aanwezig die meehielpen met de 

organisatie. Dat maakte het extra 
gezellig. Anastacia verzorgde de 
posters en Bea heeft onder andere 
in de vroege ochtend al koffi e ge-

zet. Om 14.00 uur was het koffi e-
moment afgelopen en is er geza-
menlijk opgeruimd.
 (Marco van der Grient)

's Avonds worden de voorbereidingen voor de koffi eochtend getroffen.

Koffi econcert
In Huize Gaudeamus in Biltho-
ven is ieder seizoen een serie 
Koffi econcerten op elke eerste 
zondag van de maand om 12.00 
uur. Uitvoerenden zijn jonge mu-
sici en masterclass-studenten van 
de Nederlandse conservatoria. 
Het koffi econcert op 6 oktober 
werd verzorgd door masterclass-
studenten van/en Misha Fomin.

Voorzitter van Huize Gaudeamus, 
Hans de Zwart richt een 
dankwoord tot Misha Fomin 
(midden) en zijn studenten van zijn 
Masterclass. (foto Frans Poot)

3-daagse Kunst Expositie 
Op 18 oktober is de jaarlijkse BeeKk in Beeld expositie bij Kunst in de Kelder in 

Bilthoven. Dit jaar hebben zich 21 BeeKk-kunstenaars aangemeld, die hier voor het eerst 
zullen exposeren met o.a. keramiek, schilderijen, beelden, tekeningen, glaskunst, grafi ek, 

fotografi e, leerkunst en zangkunst. 

Op vrijdag 18 oktober opent wethouder Dolf Smo-
lenaers deze expositie om 19.30 uur, met vervol-
gens muzikale optredens van multi-kunst-talent 
Helene Kalisvaart. In het aansluitend weekend (19 
en 20 oktober) is de expositie geopend van 11.00 

tot 17.00 uur op zaterdag en van 12.00 tot 17.00 
uur op zondag. 

Kunst in de Kelder bevindt zich onder De Biltho-
vense Boekhandel, Julianalaan 1, Bilthoven.

Aan de Keukentafel in De Vierstee

Donderdagavond 10 oktober waren er weer veel deelnemers bij het samen-eten-project in De Vierstee in 
Maartensdijk. Het eten was voortreffelijk, tegen een redelijke prijs. De deelnemers hadden het zichtbaar 
naar hun zin. (Frans Poot)
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Miljeugd, duurzaamheid op school
In de Week van de duurzaamheid gingen Nina, Robin en Adore, leerlingen van 

Kindergemeenschap De Werkplaats in Bilthoven, het gesprek aan om te kijken hoe de school 
duurzamer gemaakt kan worden. Zij zijn van mening, dat wanneer je op jonge leeftijd bewust 

bent van je invloed op het milieu, er een nieuwe milieubewuste generatie kan opstaan. 

Nina, Robin en Adore zijn eindexa-
menleerlingen, 17 jaar en lid van 
Miljeugd; een beweging waarmee 
zij de school duurzamer willen ma-
ken. Nina vertelt: ‘Vorig jaar stond 
er een oproep in de nieuwsbrief van 
school om je te melden wanneer je 
wat wilde doen voor het klimaat. 
Daardoor kwamen we met zo’n 
vijf mensen op het idee Miljeugd te 
beginnen. Nu komen we met onge-
veer 20 leerlingen vanuit verschil-
lende klassen tweewekelijks samen 
om projecten over duurzaamheid 
binnen onze school uit te rollen’. 
 
Vleesverkoop 
Robin licht toe: ‘We bedenken ac-
ties hoe we de school duurzamer 
kunnen maken. Dat varieert van 
het besparen van energie tot minder 
vleesverkoop in de kantine. Ook 
hebben we laatst een kledingruil-
beurs georganiseerd in samenwer-
king met andere scholen’. Adore 
vertelt over het Sinterklaasfeest van 
vorig jaar: ‘Normaal bestelden we 
met de klas altijd pizza’s op 5 de-
cember. Dit keer zorgden we voor 
een milieuvriendelijke besteding 
van ons budget, zoals herbruikbare 
broodzakjes en bidons en de moge-
lijkheid om een kip te adopteren. 
Gaaf toch!’ 

Enthousiast 
De drie dames brengen anderen in 
beweging door mond-tot-mond-
reclame. Dat is het effectiefst. Ook 
vragen ze de betrokken docenten 
leerlingen naar hen door te sturen. 
Verder coördineren ze acties en in-
formeren ze de scholieren, zoals bij 
de landelijke klimaatstakingen. Dit 

doen ze door het verspreiden van 
e-mails en het plakken van posters 
in de school. Naast enthousiaste 
leerlingen werken ze samen met 
facilitaire zaken en de gemeente. 
Die partijen hebben ze nodig bij-
voorbeeld op het gebied van afval-
scheiding. 

Duurzaamheid
Nina’: ‘Het gaat slecht met de aarde 
wanneer we doorgaan met consu-
meren als Amerikanen en het uit-
breiden van vliegvelden. We heb-
ben sterk het gevoel dat het moet 
veranderen’. Adore vervolgt: ‘Door 
al op jonge leeftijd bewust te zijn 
van onze invloed op het milieu kan 
er een nieuwe milieubewuste gene-
ratie opstaan’. Robin onderschrijft 
dit en vult aan: ‘Als je meer let op 
wat je in het dagelijks leven doet, 
word je er ook meer bewust van. 
We kunnen best wat meer com-

fort opgeven’. Alle drie vinden dat 
deelname aan Miljeugd hen nieuwe 
inzichten oplevert. Robin verklaart: 
‘Ik wist eerst niet eens dat er zo 
veel vlees in de kantine aangeboden 
werd. En onder mijn vrienden kan 
ik echt wel drammen over het dra-
gen van duurzame kleding. Thuis 
hebben we het er ook meer over. Ik 
merk dat met Miljeugd er gewoon 
nog meer te halen valt op het gebied 
van duurzaamheid’. 

Tips 
De drie dames adviseren vroeg te 
beginnen met milieubewust zijn, 
bijvoorbeeld op de basisschool: ‘En 
zorg er dan voor dat zowel leerlin-
gen, docenten als de directeur be-
trokken zijn’. Zelf gaan ze vier keer 
per jaar overleggen met de rector: 
‘Zo informeren we elkaar en weten 
we wat er mogelijk is’.
  (Aukje Henneman)

V.l.n.r.: Nina, Adore en Robin van Miljeugd.

Bewoners Waterweg De Bilt
willen duurzamer wonen

Veel animo voor bijeenkomst straatgenoten: ‘Een top-idee, dit!’

Zondag 6 oktober was het druk in ‘De Oude Winkel’ op de Waterweg in De Bilt. Op initiatief 
en uitnodiging van drie buren bogen zich ruim 50 straatgenoten over de vraag: hoe kunnen we 

onze huizen verduurzamen en wat kunnen we gezamenlijk doen.

Isoleren, zonnepanelen, gasloos, 
warmtepomp, wat kan er wel en 
niet in een huis van zo’n 100 jaar 
oud? En hoe betaal je het, wat le-

vert het op en hoe regel je het alle-
maal? Drie buren uit de Waterweg 
bedachten, dat door het er samen 
eens over te hebben, niet iedereen 

zelf het wiel hoeft uit te vinden. 
Daarom organiseerden ze een bij-
eenkomst voor alle straatgenoten. 
En daar bleek genoeg animo voor, 
zelfs meer dan er plaats was in de 
zaal. Er was heel veel informatie, 
veel ruimte voor vragen en een plan 
hoe hiermee verder te gaan. 

Informatie en expertise gedeeld
Een belangrijk onderdeel van de 
middag was de presentatie van 
BENG! (vrijwilligersorganisatie 
voor een energieneutraal De Bilt) 
met deskundige en praktische in-
formatie en antwoorden op de vele 
vragen. Verder spraken er verschil-
lende straatgenoten met speciale 
deskundigheid op het gebied van 
duurzaamheid en brachten anderen 
hun eigen ervaringen in. Zo was er 
zowel informatie over ‘waar begin 
je’ als over ‘wat kan er nog meer’ 
en werden veel concrete tips ge-
deeld. ‘Dat nieuw dubbel glas zo-

veel scheelt met oud dubbel glas, ik 
had geen idee’, was een opmerking. 
En ook: ‘O ja natuurlijk, radiatorfo-
lie, dat kan ik zo doen’.

Met straatgenoten
Om dit juist met straatgenoten te 
doen is de organisatoren goed be-
vallen. Initiatiefnemers Alies Vos 
en Iris Birnie daarover: ‘Eerst 
dachten we breder, maar met de ei-
gen straat bleek heel overzichtelijk 
en praktisch te zijn. Je komt elkaar 
toch al tegen, de drempel is lager 
en de sfeer is vanzelf informeel. De 
uitnodiging aan wat lantaarnpalen 
werkte goed als reminder’.

Hoe verder
De aanwezigen werden uitgeno-
digd om via intekenlijsten (mail)
groepjes te vormen over een thema, 
zoals dubbel glas, vloerisolatie en 
een sedumdak. De deelnemers aan 
die groepen kunnen samen moge-
lijkheden onderzoeken, ervaring 
delen en offertes aanvragen. En col-
lectief inkopen voor een gunstiger 
prijs. Op alle onderwerpen werd 
flink ingetekend, met zonnepanelen 
ruim op kop. 
Voor de eigen straat zoiets organi-
seren? Voor informatie: energieke.
waterweg@gmail.com

(Alies Vos)

De aanwezigen stemmen in met vervolgacties. 

De Kievit sluit 
Kinderboekenweek af
Na twee weken hard gewerkt te hebben aan het thema 

‘Reis mee!’ sluiten de leerlingen van De Kievit deze weken, 
die in het teken staan van leesbevordering, af met een rit 

in een heuse Londense dubbel-dekker-bus.

‘s Ochtends was er door de hele school een voorleescircuit, waarbij de 
kinderen konden luisteren naar verhalen voorgelezen door de ouders, 
onder het genot van warme chocolademelk en een speculaasje. Aanslui-
tend gingen de kinderen naar buiten waar er eerst gedanst werd op het 
nummer Reis mee! van Kinderen voor kinderen. Daarna als klap op de 
vuurpijl werd er een rondrit gemaakt met een echte Londense Dubbel-
dekker-bus. Een belevenis die de kinderen niet snel zullen vergeten!

(Rosalie Alfons)

Verkleed als reizigers sluiten leerlingen van obs De Kievit de 
kinderboekenweek af met een rondrit in een Londense dubbel-dekker.

Kinderen krijgen
toegang tot dierenweide

Eind september overhandigde het bestuur van Stichting 
Dierenweide Maartensdijk sleutels van de weide aan 

Arjan Dam van de Martin Luther Kingschool (MLK) en 
Mirella Saffrie van Topkids kinderopvang. 

Met de sleutel kunnen de kinderen van de MLK en van de kinderop-
vang met hun begeleiders vrij de dierenweide gaan bezoeken. Dit kan 
zowel voor ontspanning, maar ook in het kader van het onderwijs. Van-
uit de kinderopvang is hierbij zelfs de mogelijkheid uitgesproken om 
kleine klusjes op en rond de weide uit te voeren; een optie die dankbaar 
werd aanvaard. 

Leerlingen van basisgroep 1 van de Martin Luther Kingschool nemen 
een kijkje bij hun vriendjes. [foto Henk van de Bunt] 



Deze acties zijn geldig van woensdag 16 t/m dinsdag 22 oktober 2019. Zet- en drukfouten voorbehouden.

BIJ AANKOOP VAN ONDERSTAANDE ACTIEPRODUCTEN

HOGE KORTING OP HET EXCLUSIEVE 
VAN DER VALK BADTEXTIEL.

3.99
HANDDOEK
50 x 100 CM
NORMAAL 9.95

6.99
BADLAKEN
70 x 140 CM
NORMAAL 17.50

60%
KORTING

60%
KORTING

Deze acties zijn geldig van woensdag 16 t/m dinsdag 22 oktober 2019. Zet- en drukfouten voorbehouden.

 Pepsi, SiSi of 7UP 
 8 fl essen van 1.5 liter 
Van /11.12 - /14.64

8 FLESSEN

 5.99 
3 STUKS

4 .99 
 Calvé pindakaas 
of pindakaasrepen
3 pakken met 4 stuks of 
potten van 350 gram
 Van /8.04 - /10.77

KORTING 

OPLOPEND 

TOT MEER DAN 

50%
KIJK IN ONZE FOLDER VOOR NOG MEER ACTIEPRODUCTEN

HOOGVLIET.COM
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GEMEENTENIEUWS
week 42 ¾  16 oktober 2019

Hulp bij energie besparen

Op JouwHuisSlimmer.nl, het energieloket 
van 15 gemeenten in de regio Utrecht, is 
‘Mijn Huis’ online gegaan. ‘Mijn Huis’ is de 
online hulp voor energiebesparing en ver-
duurzamen van de woning. Hiermee kunt u 
zelf bespaarkansen ontdekken. Via Mijn Huis 
komt u ook makkelijk in contact met lokale 
energieadviseurs, energieambassadeurs en 
bedrijven.

Wegafsluitingen 
Utrechtseweg (N237)
De provincie Utrecht is bezig met de aanleg 
van de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel 
onder de Utrechtseweg (N237) in De Bilt. De 
weg is nog twee nachten afgesloten tussen 
de kruising Wilhelminalaan en de kruising 
Universiteitsweg (N412). Het gaat om de 
nachten van 5 en 6 november van 20.00 tot 
6.00 uur. Meer informatie vindt u op: www.
provincie-utrecht.nl en zoek dan op N237.

Licht uit tijdens 15e Nacht 
van de Nacht!
De gemeente De Bilt doet weer mee aan de 
‘Nacht van de Nacht’ door de lichten op het 
gemeentehuis Jagtlust over anderhalve week 
gedurende het gehele weekend, en in het bij-
zonder op zaterdagavond 26 oktober, te do-
ven. Enerzijds om aandacht te vragen voor de 
besparing van energie en vermindering van 
CO2-uitstoot, anderzijds om de lichthinder 
voor mens en natuur te beperken. Doet u ook 
(weer) mee? Zie voor meer informatie: 
www.nachtvandenacht.nl.

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuwe en gewijzigde geplande werkzaamheden. Kijk voor het meest 
actuele, volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven:  Steenen Camer, rioolrenovatiewerkzaamheden tot 6 december 2019.
Bilthoven:   Melkweg, rioolrenovatiewerkzaamheden en wegafsluiting tot  

31 oktober 2019.
Bilthoven:   Jan Steenlaan en Rembrandtlaan, asfalteringswerkzaamheden tot eind  

oktober 2019.
Bilthoven:   Julianalaan kruising Prins Bernhardlaan: verandering fietspaden,  

alleen hinder voor gebruikers fietspad van 7 t/m 21 oktober 2019.
De Bilt:   Utrechtseweg, aanleg fietstunnel en onderhoud wegonderhoud,  

tot 29 november.
Groenekan:   Koningin Wilhelminaweg 438 t/m 460, beschoeiingswerkzaamheden tot  

1 november.
Groenekan:  Voordorpsedijk: snoeien bomen van 28 t/m 30 oktober 2019.

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het  
wegdek en de riolering uitgevoerd.
  

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 31 oktober vanaf 19.30 uur in de Mathildezaal 
van het gemeentehuis in Bilthoven. Naast het Vragenhalfuur, de Lijst Ingekomen Stukken 
en eventuele moties vreemd aan de agenda zijn de onderwerpen (onder voorbehoud):

• Vaststellen Najaarsnota 2019
• Vaststellen bestemmingsplan Gezichtslaan 99 te Bilthoven
• Vaststellen Nota Grondbeleid
•  Vaststellen Wijzigen Algemeen Delegatiebesluit De Bilt 2012 alsmede herbenoemen 

leden Raad van Toezicht en goedkeuren statuten Stichting openbaar onderwijs Wereld-
kidz

• Goedkeuren Ontwerp-jaarrekening 2018 van Stichting openbaar onderwijs Wereldkidz

De gemeenteraad vergadert op 7 november a.s. over de Programmabegroting 2020. 

De agenda en bijbehorende stukken van de raads- en commissievergaderingen vindt  
u op debilt.raadsinformatie.nl. Hier kunt u alle raads- en commissievergaderingen live 
volgen.

Wilt u de raad spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Meldt u dan aan 
voor het ‘informeel contact’, voorafgaand aan de vergadering van de commissies op 12 
en 14 november. Dat kan door een e-mail te sturen naar raadsgriffie@debilt.nl of bel 
(030) 228 91 64. Ook met vragen over de agenda of de stukken kunt u bij de griffie  
terecht.  
 

Bladcampagne start medio november
Op maandag 11 november start de bladcampagne. De bladruimers werken, wan-
neer de weersomstandigheden het toelaten, door tot 20 december 2019. 

Wanneer?
Op www.debilt.nl/bladcampagne vindt u een 
gedetailleerde kaart waarop u kunt zien in 
welke week uw straat aan de beurt is. Zo 
weet u vooraf wanneer u eventueel uw auto 
elders of op eigen terrein moet parkeren en 
kunt u uw blad op tijd langs de weg  in de 
berm deponeren. Dat mag vanaf een week 
van tevoren.
 
Waar op letten?
Let er op dat de bladhopen geen takken, 
hekjes van gaas en andere verontreinigingen 
bevatten en dat u de bladhoop niet tegen 
een boom of uw erfafscheiding aan maakt. 

Zo voorkomt u, dat de boom of uw eigendom 
beschadigd raakt bij het ruimen. De ge-
meente vraagt u ook om overhangend groen 
uit uw tuin tijdig te snoeien en uw auto in de 
week, dat de bladzuigers bij u in de straat 
komen, tijdelijk op een andere plek te parke-
ren. Zo kunnen wij goed ruimen en raakt uw 
auto niet onnodig besmeurd. Eerst komt een 
vrachtwagen langs om de bladhopen op te 
halen. Daarna volgen de bladzuigwagens. 

De bladcampagne komt één keer langs. 
Daarna kunt u dus geen blad meer langs de 
straat deponeren en moet u het zelf afvoe-
ren. De gemeente plaatst geen bladkorven.

Nationale Duurzame Huizen Route        
Duurzaam wonen in de praktijk erva-
ren? Tijdens de Duurzame Huizen Rou-
te op zaterdag 2 en 9 november stellen 
eigenaren hun woning open.

Wat komt er allemaal kijken bij het verduur-
zamen van je woning en waar begin je? Het 
bezoeken van een woning tijdens de Duur-
zame Huizen Route is een goede eerste stap 
om kennis op te doen. In heel Nederland 
stellen huiseigenaren hun woning open en 
vertellen over hun aanpak, ervaringen en de 
keuzes die zij hebben gemaakt. Met een gro-
te variatie in woningen en soorten maatrege-
len is de huizenroute een aanrader voor ie-
dereen die zijn woning wil verduurzamen. 

Een bezoek aan een woning en de uitwisse-
ling met de bewoners geeft veel nieuwe 
ideeën hoe je tot een goede aanpak komt 
voor je eigen woning. Kijk op www.duurza-
mehuizenroute.nl/debilt voor deelnemende 
woningen bij u in de buurt en meld je aan.

Reisdocumenten nodig? 
Maak op tijd een afspraak

Om u goed en snel van dienst te kunnen zijn 
werken wij uitsluitend op afspraak. U kunt 
via www.debilt.nl/afspraak online een af-
spraak maken. Doet u dit ruim van tevoren, 
dan heeft u meer kans dat u hiervoor een 
tijdstip kunt kiezen dat u goed uitkomt. U 
ontvangt een bevestiging van de afspraak 
per e-mail. Ook krijgt u een dag van tevoren 
nog een herinnering. Heeft u geen internet? 
Dan kunt u ook telefonisch een afspraak ma-
ken via telefoonnummer: 030 - 228 94 11.



BEKENDMAKING
week 42 n  16 oktober 2019

Wet milieubeheer 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken, gelet op het bepaal-
de in de Wet milieubeheer (Wm) en de Al-
gemene wet bestuursrecht (Awb), bekend 
dat zij een verzoek tot het opleggen van 
maatwerkvoorschriften hebben ontvangen:

ontvangstdatum verzoek: 29 september 2019
inrichting:   New York Pizza De Bilt
adres:   Hessenweg 188 De Bilt
betreft:   lozen van afvalwater zonder 

voorafgaande geleiding door een 
 vetafscheider en slibvangput

Ter inzage
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wen-
den tot de afdeling Juridische zaken en Ver-
gunningverlening van de Omgevingsdienst 
regio Utrecht (telefoonnummer: 088 – 022 
50 00).

Het verzoek tot het opleggen van maat-
werkvoorschriften ligt niet ter inzage en 
hier is geen bezwaar of beroep tegen moge-
lijk.
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BILTHOVEN - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van 
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is 
minder waar, stelt estate planner Rob Bär van Erfrechtplan. 
Volgens hem kan het opstellen van een testament mensen veel 
familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van 
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op 
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in 
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een 
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn 
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Rob Bär. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen 
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende 
mensen”, gaat Rob Bär verder. “Binnen de huidige generatie 
vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een kapitaal in 
geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel een eigen 
huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover 
(eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van 
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. 
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de 
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in 
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende 
ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Rob Bär uit dat 
bij het ontbreken van een testament, het overlijden van een 
partner tot een �nancieel drama voor de achterblijvers kan leiden. 
“De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van 
erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de 
erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht 
maanden na het overlijden van een partner ligt de blauwe 
envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat 
uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

Rob Bär kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor in 
�nanciële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, 
dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”  

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Rob Bär ook. 
“Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten of dat 
de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een 
testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, 
dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. 
Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal 
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service 
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan 
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de 
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een 
concept-testament in begrijpelijke taal. 

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant 
naar de notaris om het de�nitieve testament te laten bezegelen. 
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen 
ook. ” 

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in 
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s 
voorkomen, legt Rob Bär uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen 
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de 
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld 
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaan-
den en partners komen”, zegt Rob Bär tot slot. “Laat staan het 
onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je 
niemand toe.” 

Dinsdag 22 oktober om 19:30 uur geeft Rob Bär een lezing over 
de noodzaak van een actueel testament en levenstestament. U 
kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven op 
www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.

Locatie:   Theater Het Lichtruim
  Planetenplein 2
  3721 LH Bilthoven
Datum:  dinsdag 22 oktober 2019
Aanvang: 19:30 uur

Inschrijven kan via:  www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

Estate planner Rob Bär geeft 22 oktober een heldere lezing in Theater Het Lichtruim

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

ADVERTORIAL

TZ A2 is afgelopen zaterdag kampioen geworden. De laatste 
wedstrijd werd gespeeld tegen Koveni. Met een eindstand van 
2-10 is het team verdiend kampioen geworden. 
V.l.n.r. Eline de Kruijff, Yanniek van Wijk, Sander Woudstra, 
Merijn Snippe, Jasper Veenendaal, Lennard van Vulpen, 
Matthias de Heer, Stephanie Willemse en Naomi Kweekel. 
Trainers achter: Reinier Enschede en Daan Boshuis

Na een spannende poulefase speelde Tweemaal Zes B2 
afgelopen zaterdag hun kampioenswedstrijd tegen DOS 
Westbroek. Na een vliegende start werd de voorsprong 
niet meer uit handen gegeven en de wedstrijd uiteindelijk 
gewonnen met 4-13. v.l.n.r. boven (coach) Paul Meerstadt, 
Erik Top, Jorik Meijerink, Tom de Kruijff, Yarno de Heer. 
Onder v.l.n.r.: Marit Takke, Senna Lake, Amy Lake, Shanine 
Meerstadt, en (coach) Sterre Thijs

Afgelopen zaterdag is Tweemaal Zes C1 kampioen geworden. 
In de laatste wedstrijd van het veldseizoen werd er thuis 
gespeeld tegen Tiel. Er werd gemakkelijk met 11-5 gewonnen, 
waardoor het kampioenschap kon worden gevierd. V.l.n.r. 
boven: Jo Anne, Naomi, Jasper (coach) Pien, Jurian, Aaron, 
Iske (coach) en onder: Esly, Merle, Marthe, Manouk, Amber.

Kampioenen bij Tweemaal Zes
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Selecteer de opleidingen
Weet uw kind al welke studierichting het best past, dan zou u opleidingen 

kunnen bezoeken die aan elkaar verwant zijn. Maar als uw kind nog geen 

idee heeft, kies dan voor totaal verschillende opleidingen. 

Zoek informatie op
Informatie over de opleiding vindt u op www. studiekeuze123.nl: een onaf-

hankelijke site van Ministerie van Onderwijs. Hierop staat ook wanneer de 

open dag is zodat u een goede planning kunt maken.

Bedenk vragen
Bedenk wat uw kind in ieder geval wil weten van een bepaalde opleiding: 

Waar leidt de opleiding voor op? Hoe wordt er lesgegeven? Wat zijn de 

struikelvakken? 

Doe zelf een stapje terug en observeer
Laat uw kind de vragen stellen. Het soort vragen dat uw kind stelt, geeft 

inzicht in de fase van het studiekeuzeproces waarin uw kind zich bevindt. 

Kijk ook goed waar uw kind enthousiast van wordt.

Bezoek meerdere open dagen
U kunt de opleidingsinstituten dan beter met elkaar vergelijken. Let bij-

voorbeeld op de sfeer en hoe uw kind wordt benaderd. Maar pas op: een 

open dag is natuurlijk niet representatief.

Neem folders mee
Neem deze samen met uw kind thuis eens rustig door en zet de voor- en 

nadelen en de eventuele vragen 

die er nog zijn op een rij. Kunnen 

jullie hier al iets uit concluderen?

Evalueer de dag
Neem de dag nog even kort met uw 

kind door. Voelde je je op je gemak? 

Wat sprak je aan? Dit zijn zomaar 

wat vragen die u zou kunnen stellen. 

Komt u er niet uit of wilt u hulp, neem 

dan gerust contact met mij op.

Als studiekeuzecoach zie ik dat veel jongeren moeite hebben met 

het maken van een studiekeuze. Het maken van een studiekeuze is 

een heel proces. Binnenkort zijn er weer open dagen en daarom heb 

ik enkele tips voor u als u met uw kind meegaat. 

Samen naar een open dag

Martha van Delden - workshops of 1 op 1
Bilthoven - 0655308088 - martha@studiekeuzeacademie.nl

www.studiekeuzeacademie.nl

advertentie

Aftrap HNL Fashion

Donderdag 10 oktober, tijdens de Week van de Duurzaamheid, trapten 
leerlingen van Het Nieuwe Lyceum (HNL) af met HNL-Fashion, een 
wervelende modeshow. HNL-Fashion zelf start in de activiteitenweek op 
maandag 4 november en duurt drie dagen. Het doel is om leerlingen te 
laten nadenken over duurzame kledingaankopen. [Walter Eijndhoven]

KNMI verzorgt gastlessen
aan Biltse scholieren

door Walter Eijndhoven 

Donderdag 10 oktober, op de Dag van de Duurzaamheid, luisterden zo’n 180 leerlingen naar 
het Kids College over het werk van het KNMI in De Bilt. Zij luisterden met volle aandacht naar 

onderwerpen zoals het verschil tussen weer en klimaat, over de huidige verandering van het 
klimaat en hoe daarmee om te gaan.

Rob Sluijter, meteoroloog en on-
derzoeker bij het KNMI, wist de 
scholieren goed bij de les te houden 
met zijn verhaal over het klimaat. 
Hoe het klimaat een paar honderd 
jaar geleden eruit zag, de verande-
ring van het huidige klimaat en hoe 
dit er in de toekomst mogelijk zal 
uitzien. 
‘Wat is eigenlijk het verschill tus-
sen weer en klimaat?’, was de eer-
ste vraag die Sluijter stelde aan het 
jonge gezelschap. ‘Het weer is zo-
als de atmosfeer op dit moment is. 
Je kunt op één bepaalde plek kijken 
naar de temperatuur, luchtvochtig-

heid en neerslag. Het klimaat wordt 
gemeten over een langere periode. 
Vaak wordt hierbij uitgegaan van 
dertig jaar, over een groter gebied’. 
Niet alleen de instrumenten van het 
KNMI meten het weer, maar ook de 
350 meetstations in Nederland en 
ook vliegtuigen en schepen meten 
het weer tijdens hun vlucht/ vaart 
en geven deze gegevens door aan 
het KNMI.

Klimaat
Sluijter: ‘Denk bij het klimaat al-
tijd aan de zon. In de winter staat 
de zon laag aan de hemel en is het 

dus kouder. In de zomer is het pre-
cies andersom. De zon staat hoog 
en is het dus warm’. Veel leerlingen 
vielen stil bij het horen van extreme 
temperaturen in Nederland ( zomer 
2019: 40,7 graden en ooit, in 1944 
in Winterswijk -27,4 graden). ‘We-
reldwijd zijn de temperaturen na-
tuurlijk veel extremer’, laat Sluijter 
weten. ‘In Death Valley in Amerika 
is ooit 56,7 graden gemeten. Op de 
Zuidpool -93,2 graden. Uiteraard 
zijn deze gegevens van de laatste 
eeuwen. Over temperaturen van 
veel langer geleden kunnen wij al-
leen gissen. Tijdens de ijstijden zal 
de temperatuur veel lager zijn ge-
weest dan de afgelopen eeuwen. 
Miljoenen jaren geleden kende Ne-
derland zelfs een tropisch klimaat, 
met hoge temperaturen en hoge 
luchtvochtigheid’.

Ook de neerslaghoeveelheid werd 
genoemd door Sluijter. Veel kids 
gingen ervan uit dat in Nederland 
meer dan 1.000 liter water viel per 
vierkante meter. Sluijter: ‘per jaar 
valt tegenwoordig 850 liter wa-
ter per vierkante meter. Dit is 850 
milimeter per jaar, maar het kan 
nog veel natter. De natste plaats op 
aarde is Mawsynram in India, met 

11.872 liter water per vierkante me-
ter, ofwel 11.872 mm per jaar’. 

Broeikaseffect
Het klimaat verandert. Door lucht-
vervuiling in de atmosfeer, het 
dunne laagje lucht tot tien kilo-
meter hoogte, kan de warme lucht 
niet meer ontsnappen en wordt het 
steeds warmer op aarde. Sluijter: 
‘Wij noemen dit het broeikaseffect. 
Sinds 1880 (begin van de Industriële 
Revolutie) wordt het steeds warmer 
op aarde. Gelukkig zien steeds meer 
mensen het gevaar hiervan in en 
vooral jongeren komen in opstand 
tegen de opwarming van de aarde. 
De Zweedse Gretha Thunberg is 

hier een mooi voorbeeld van’. Veel 
jongeren vragen zich af wat hierte-
gen te doen is. Eigenlijk is het ant-
woord heel simpel, volgens Sluijter. 
‘Ga op de fiets, pak de trein, laat die 
auto staan, eet liefst geen, of zo wei-
nig mogelijk vlees en stook het huis 
minder warm. Wellicht warmt de 
aarde dan minder op dan voorspeld’.
Donderdag 17 oktober zijn alle 
Biltse scholieren te gast bij het 
KNMI, een uitzondering. Tijdens 
deze dag wordt niet alleen ingegaan 
op de verandering van het klimaat, 
maar ook op andere werkzaamhe-
den van het KNMI, zoals het voor-
spellen van aardbevingen en vul-
kaanuitbarstingen. 

Biltse scholieren luisteren aandachtig naar het verhaal over het klimaat.

Rover Crofts Groep bouwt zendtoren
door Walter Eijndhoven

Alweer voor de 62e keer vindt zaterdag 19 en zondag 20 oktober de Jamboree on the Air 
(JOTA) plaats. Tijdens dit grootse evenement proberen scouts van over de hele wereld contact 
met elkaar te leggen via zelfgemaakte zendtorens. De Rover Crofts Groep uit Bilthoven staat in 

Nederland bekend om haar hoge JOTA torens.

De JOTA is een communicatieweek-
end, waarbij verschillende technie-
ken worden gebruikt om te commu-
niceren. Wereldwijd proberen scouts 
met elkaar in verbinding te komen 
met behulp van amateurradio’s.

Kappen
‘Tijdens de ‘Jamboree on the Air’ 
proberen wij met andere scouting-
groepen van over de hele wereld in 
contact te komen’, vertelt Stefan 
van der Grift, van de Rover Crofts 
Groep. ‘Vrijdag 11 oktober begon-
nen wij met het bouwen van de 25 
meter hoge toren. Daarbovenop 
komt dan nog de antenne van 15 
meter hoog’. Maar voor het zover 
was, moesten de scouts nog bomen 

kappen in het bos. Samen met de 
boswachter werden enige bomen 
uitgezocht en omgekapt. Stefan: 
‘Natuurlijk kappen wij niet zomaar 
bomen in het bos. Dit gaat echt in 
samenspraak met de boswachter. 
Na het kappen versleepten wij de 
bomen naar ons terrein in het Hei-
depark en kon het werk beginnen’. 

Uitzicht
Drie dagen lang wordt met een 
aantal scouts hard gewerkt aan de 
toren, van 8.00 uur ‘s ochtends tot 
maximaal 22.00 uur ‘s avonds. ‘Vo-
rige jaren maakten wij, met behulp 
van hout en touw, twee spanten die 
op de grond zijn uitgelegd en aan 
elkaar worden verbonden als de 

toren rechtop staat. Dit jaar heb-
ben wij een iets andere manier van 
bouwen, waarbij wij de toren nu al 
kantelen en deze daarna omhoog 
hijsen’, legt Stefan uit. ‘Donderdag 
komt de antenne op de toren en is 
alles klaar voor het weekend’.
Tijdens de JOTA klimmen wij in 
de toren en van daaruit heb je een 
mooi uitzicht. De toren heeft een 
platform op 25 meter hoog en je 
kijkt over de bomen naar Baarn, 
Hilversum, Amersfoort, Utrecht en 
Zeist’.

Regio
Het echte weekend vindt plaats op 
19 en 20 oktober. Dan proberen 
alle scoutinggroepen met elkaar in 
contact te komen door middel van 
radiosignalen, die via antennes op 
de toren worden verstuurd en ont-
vangen. Op zaterdag 19 oktober or-
ganiseert de Rover Crofts Groep een 
activiteit voor scoutinggroepen uit 
de hele regio, de gehele Utrechtse 
Heuvelrug, waarbij de JOTA na-
tuurlijk centraal staat en ‘s avonds 
volgt een barbeque. Zondagmiddag 
hebben scoutingleden de kans om 
gezekerd en onder toezicht naar het 
observatieplatform te klimmen. Na 
alle activiteiten in het weekend blijft 
de toren nog een week staan, waarna 
deze weer wordt afgebroken. Uiteindelijk wordt de toren 25 meter hoog.
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Tap DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

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

Tap

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

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

Voor een fanta
stisch

dagje uit!
Voor een fanta

stisch

PHILIPS
OLED tv
55OLED854/12
OLED tv
Android
55 inch
4K ultra HD

NU 1.999,-

NIEUW!
Philips Ambilight tv's
Philips OLED tv's

weteringsdebilt@electroworld.nl
Hessenweg 194 D-E | De Bilt | 030 207 4 204
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Tweemaal Zes houdt punten
in Maartensdijk

Afgelopen zaterdag trad Tweemaal Zes aan tegen Antilopen op het eigen veld in Maartensdijk. 
Door een sterk startende verdediging aan TZ-zijde kon het aanvalsvak goed toewerken naar de 

eerste voorsprong, die pas na acht minuten behaald werd. 

Een gelijk opgaand spel volgde. TZ 
had moeite om zelf de korf te vin-
den maar wist tegelijkertijd het de 
tegenstander in hun spel ook lastig 
te maken. Dit zorgde ervoor dat de 
doelpunten bij hen ook uitbleven. 
De rust werd bereikt met een 5-5 
stand op het scorebord.

De tweede helft startte zoals de eer-
ste geëindigd was en de doelpunten 
voor en tegen werden afgewisseld 
tot 9-9. Hierna volgde een periode 
waarin TZ vier keer achter elkaar 
scoorde en een ruimere voorsprong 
op wist te bouwen. Deze werd niet 
meer uit handen gegeven. Mede 

door het vasthouden van het door-
zettingsvermogen en de vechtlust, 
voornamelijk in de verdediging, 
heeft TZ de tweede winst van dit 
seizoen kunnen boeken (14-10). 
Volgende week reist TZ af naar 
Kampen voor de wedstrijd tegen 
Wit-Blauw.  (Linda van Utrecht)

TZ haalt haar tweede winstpartij over de streep.

Dos F1 kampioen

Zaterdag is de F1 (Senna, Benjamin, Esmee, Rhodé en Julia) van 
TZ kampioen geworden. Met uitslagen als 15-1, 21-4, 15-5 zijn ze 
ongeslagen kampioen van hun poule. Echt spannend zijn de wedstrijden 
niet geweest, maar voor deze jonge spelers was het wel leuk. (Hester 
Ploeg - van Laatum)

Nieuwe voetbalsterren van SVM
door Henk van de Bunt

Ze luisteren naar de namen Julian, Guus, Sam, Vince, Sarah, Vigo, Casper en Lucas. En ze zijn 
nog geen twee turven hoog. Toch lopen ze al in de mooiste shirtjes van Real Madrid, Barcelona, 

FC Utrecht en Ajax. En ook dromen ze al van onvergetelijke avonturen met de bal. 

Ze zijn soms nog maar net vijf 
jaar en draaien door de week mee 
in groep 2 van één van de basis-
scholen van Maartensdijk. Het zijn 
de sterren van de toekomst die als 
kabouters hun eerste trainingen 
krijgen op het voetbalveld aan de 
Dierenriem in Maartensdijk. 

Dartelen
Zaterdagochtend om 9.00 uur is 

de belangrijkste tijd van de week, 
want dan mogen ze dartelen, spe-
len, schieten, scoren en tikkertje 
doen. Want dat is voetbal bij SVM 
voor kinderen van vijf of zes jaar. 
Het gaat niet om de prestatie, het 
draait allemaal om het plezier en 
om de ontdekking, dat je in sport 
beter kunt worden door te leren van 
elkaar. Zo is dat vroege tijdstip in 
het weekend een leerschool voor 

hun leven: samen ben je sterker. 
Ze worden begeleid en getraind 
door Marc Hegeman (oud-eerste 
elftal) en Leo Fijen (liefhebber en 
grootvader). Samen beleven ze veel 
plezier aan dit uur en samen nodi-
gen ze andere kinderen uit: kom 
op zaterdagochtend naar SVM en 
doe mee. Meisjes en jongens, want 
iedereen telt mee en in iedereen 
schuilt een nieuwe voetbalster.

De nieuwe helden van SVM. 

Voetbalclinic bij SVM 
Op woensdag 23 oktober van 12.00 tot 16.00 uur organiseert SVM  een 
open middag voor SVM-leden en niet-leden onder de 18 jaar. Je bent 
van harte welkom om mee te doen aan de verschillende voetbalclinics 
gegeven door professionals,  zoals SVM(-hoofd)trainer Kevin Ligter-
moet, oud-speler en ex-spitsentrainer van FC Utrecht Hans van de Haar 
en Asleigh Weerden en Sisca Folkertsma, beiden lid van het Neder-
lands dames-elftal.

Het wordt een leerzame en vooral leuke middag, dus meld je snel aan, 
want vol = vol! Niet-SVM leden kunnen mailen naar technischecom-
missie@svmmaartensdijk.nl. Wanneer er nog plek is, ontvang je een 
bevestiging van aanmelding. Het is wel handig als je al een beetje met 
een bal overweg kunt. SVM-leden kunnen zich aanmelden bij hun 
teamleider.

Appelcompost
Snoep verstandig, eet een appel. 

Langs de weg in Westbroek staan daarom heel wat tafeltjes met appels 
en peren te koop in een zakje. De boomgaard biedt dit jaar volop oogst 
voor overheerlijke appeltaart, appelcompote of sap. En daarna hoor je de 
mee-eters vanuit de verte al aankomen. Onder oorverdovend gekwetter 
valt een spreeuwenwolk uit de lucht aan op de overgebleven appels. In 
een ommezien is de boom leeg. Insecten verwerken de restanten van de 
rijke oogst op de grond tot compost. Voeding voor de appelboom voor 
komend jaar.                    (Karien Scholten)

Rijke appeloogst
Verstandig snoep, taart en sap
Tot appelcompost
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• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jezus zegt: Ik geef Mijn schapen Eeuwig Leven en zij zul-
len zeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze 
uit Mijn hand roven! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

Gratis hoortest dagen in Loosdrecht. Wilt u een hoortest 
omdat u de laatste tijd klachten krijgt dat u slecht verstaat? 
Dat kan tijdens de gratis hoortest dagen van HOORMENU 
i.s.m. Buffing Optiek & Audiologie op de Nootweg 59 in 
Loosdrecht. Screening is deskundig, discreet en wordt ver-
richt in onze speciaal ingerichte audioruimte door een gedi-
plomeerd audicien sTaR geregistreerd. Alleen op afspraak 035 
2400123, www.hoormenu.nl. Maak een afspraak!

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

Nageldroger UV-lamp, 36W 
met timer nog in de doos. 
Voor prof.- en thuisgebruik 
€7,50. Tel: 06-44822861

Wereld van IJs. Het fascine-
rende leven van de poolge-
bieden €1,-. Tel: 06-14040516

10 sesam boeken over 
Wereldgeschiedenis, prijs is 
voor alle 10 samen €2,-. Tel: 
06-14040516

Rituelen in Religieus 
Nederland. Zoals Jodendom, 
Christendom, Islam, 
Hindoeïsme en Boeddhisme 
€2,-. Tel: 06-14040516

Burberry damesregenjas mt40 
€50,-. Tel. 06-48850620 omg. 
Bilthoven.

Biedermeier eettafel (uit-
schuifbaar) €50,-. Tel. 
06-48850620 omg. Bilthoven.

Stripboeken "Urbanus" 20 
stuks in 1 koop € 15,00. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Complete LOI cursus Duits 
€ 20,00 Tel. 06-21415798/ 
06-45937138

Elektrische Voetenwarmer 
in perfecte staat € 7,50. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138 

Mooie licht eiken box verstel-
bare bodem met lade. Bopita 
€50,-. Wipstoel prenatal €10,-
. Tel. 0346-212040

Dekbedhoes geel bobbibeer 
130 x 100 cm, onderlaken geel 
60 x 120 cm, alleen gewassen 
€15,-. Tel. 06-50602672 

Roze hoeslaken, nieuw 70 
x 150 cm €5,-. Moltonhoes 
nieuw, 70 x 150 cm €5,-. Beide 
Prenatal Tel. 06-50602672

Leuke knuffel v. Mickymouse 
circa 45 cm €5,-. Tel. 
06-50602672

Fietsen/ brommers
Te koop HERENFIETS 
KOGA izgs zilverkleurig incl. 
kabelslot in tasje + km teller + 
bidon. vraagprijs  €250,-. Tel. 
0346 820744.

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

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

Wij zijn groen! Jij ook? 
Hendriksen HOVENIERS in 
Hollandsche Rading zoekt 
nieuwe collega’s! Wij hebben 
nog ruimte voor leerlingen, 
zij-instromers en hoveniers. 
Zie onze vacatures op www.
hendriksenhoveniers.nl of bel 
06 – 11 84 71 01.

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

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

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

PEDICURE Janet. Provoet 
gediplomeerd met 15 jaar 

ervaring. Voor al uw voetpro-
blemen. Ik kom graag bij u 
thuis, ook s 'avonds. Bel voor 
info of een afspraak met Janet 
de Lange 06-29060003

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) 

Al 1 jaar een begrip  
i n  L o o s d r e c h t : 
KRINGLOOPWINKEL Vide. 
Open woe-zat 10-17 uur.

Herfstfeest
Ter gelegenheid van de opening van het seizoen is er bij Beerschoten herfst-
feest  op zondag  20 oktober. Tussen 12.00 en 16.00 uur zijn er leuke activi-
teiten, zoals broodjes bakken in de vuurkorf, oud-hollandse kinderspelen, een 
speurtocht hoeperderpoep en rijden met de groenkoets. Het informatiecen-
trum (Holle Bilt 6, De Bilt) is open van 11.00 tot 16.30 uur. Naast al deze acti-
viteiten zijn er ook twee wandelexcursies: één over het landgoed Beerschoten 
en één in het Panbos. Voor info zie website van Utrechts Landschap (onder 
activiteiten).

Tijdens het herfstfeest op Beerschoten worden er leuke activiteiten 
georganiseerd.

Op ’t bankje
Huppelend komt een meisje van een jaar of tien 
aangelopen. Achter haar een oudere vrouw met 
een rollator die duidelijk moeite heeft het kind 
bij te houden. Als ze bij het bankje komt ploft ze 
vermoeid neer. ‘Hè hè, dat kind is niet bij te hou-
den’, zegt ze als ze op adem gekomen is. ‘Roos, 
kom hier ‘, roept ze naar het kind dat al wat meters 
verder is. Rustig komt het kind naar het bankje en 
gaat naast de vrouw zitten. ‘Oma kan niet zo snel 
lopen als jij hoor’, zegt ze. Het meisje kijkt wat 
schuldbewust, maar kan er natuurlijk ook niets 
aan doen dat ze zo beweeglijk is. De vrouw vertelt 
dat Roos bij haar logeert omdat haar moeder, haar 
dochter, op het punt staat te bevallen. Het wordt 
een thuisbevalling en daarom heeft zij nu de zorg 
over Roos. ‘Mijn man en ik vinden het wel leuk 
om haar in huis te hebben, maar ik merk dat ik heel 
erg bezorgd ben dat haar iets overkomt. Bij mijn 
eigen kinderen dacht ik als ze vielen, die staan wel 
weer op, maar met kleinkinderen is dat toch anders. 
Je bent veel bezorgder en dat geeft toch een on-
rustig gevoel. Ik denk niet dat kinderen nu anders 
zijn, maar je bent als oudere toch meer bewust van 
eventuele gevaren’, zegt ze terwijl ze haar klein-
dochter een knuffel geeft. ‘Roos is heel nieuwsgie-
rig en ze wil bijvoorbeeld alles weten over bijen. 
Ze heeft gehoord dat veel bijen doodgaan omdat 
er niet voldoende bloemen zijn.’ Roos luistert 
aandachtig en zegt dat bijen niet alleen nuttig zijn 
omdat ze honing maken, maar dat ze ook zorgen 
voor de bestuiving van gewassen. ‘Dus ook voor 
boeren zijn ze heel belangrijk.’ Oma kijkt liefdevol 
glimlachend naar haar kleindochter. ‘Ik vind het 
zo fijn dat jonge mensen zich zorgen maken over 
het milieu. Het is tenslotte hun toekomst’, zegt 
ze. ‘In onze tuin heeft Roos zaadjes van bloemen 

waar bijen van houden gezaaid en we zien er altijd 
veel bijen. Roos heeft al gezegd dat ze later iets 
met insecten wil gaan studeren, maar voorlopig zit 
nu ze nog in groep 8 van de basisschool. Ze heeft 
nog even de tijd om een beslissing te nemen. Mijn 
man en ik volgen haar enthousiast. Haar broertje 
Boris is heel anders. Die houdt van sport en andere 
dingen interesseren hem nauwelijks. Hij logeert 
nu bij zijn andere opa en oma.’ Ik vraag Roos hoe 
zij het vindt er een broertje of zusje bij te krijgen. 
Het blijkt dat het al bekend is. Het wordt een zusje 
en daar is ze heel blij mee. ‘Met een zusje kun je 
tenminste leuk spelen. Mijn broertje is altijd heel 
bazig, maar we hebben niet vaak ruzie. Als ik 
ergens mee zit wil hij me altijd helpen. Toen ik een 
tijdje geleden gepest werd heeft hij tegen de pesters 
gezegd dat ze op moesten houden, omdat hij ze an-
ders wel terug zou pesten. Misschien is dat niet de 
juiste oplossing, maar het hielp wel. Ik denk dat ze 
een beetje bang voor hem waren’, zegt Roos. Oma 
is inmiddels al weer wat uitgerust en bereid om 
verder te gaan. Roos slaat een arm om haar heen 
en zegt: ‘Oma, je bent lief, sorry dat ik er niet aan 
gedacht heb dat je al wat ouder bent. Je ziet er ook 
zo jong uit en dan denk ik 
dat je alles nog kunt. Maar 
ik hou heel veel van je 
hoor.’ Het klinkt allemaal 
heel liefdevol en ik weet 
zeker dat het tussen oma 
en kleindochter wel goed 
zit.

Maerten   
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Koplopers tegen elkaar
Zaterdag ontving SVM het Utrechtse Elinkwijk, medekoploper in de 4de klasse G van de KNVB. 

SVM startte de wedstrijd zonder de geblesseerden Max Koetze, Mike Boshuis en Stijn Orsel.

De eerste 15 minuten werd SVM 
‘overlopen’; een schot tegen de 
lat, een buitenspeldoelpunt en di-
verse goede aanvallen kwamen op 
SVM goalie Boris van ‘t Land af. 
In de 21e minuut is er een aanval 
op rechts via een voorzet van Mike, 
waarna Jordy van der Lee de 1-0 
scoort en de Maartensdijkers tegen 
de verhouding in op voorsprong ko-
men. Hierna raakt SVM iets beter in 
zijn spel en krijgt wat meer kansen. 
In de 34e minuut krijgt Danny de 
Bie een gele kaart in een tot dan toe 
sportief treffen. In de 36e minuut 
soleert Jordy naar alleen voor de 
Utrechtse doelman en kan zelfs de 
2-0 op het scorebord verschijnen..

In de tweede helft komt Elinkwijk 
als een pijl uit de startblokken; 
diverse aanvallen komen op het 
SVM-doel af en in de 56e minuut 
maakt Elinkwijk de aansluitende 
treffer door een kopbal van dichtbij. 
Een minuutje later krijgt Jordy geel 
en valt zes minuten later gebles-
seerd uit. In de 65ste minuut krijgt 
Elinkwijk een strafschop; in eerste 
instantie stopt Boris deze maar door 
te vroeg inlopen van een Maartens-
dijker krijgt Elinkwijk een herkan-
sing (2-2). 

De supporters van SVM weten dat 
het nu wel erg zwaar gaat worden 
voor hun club: in de 74e minuut 

maakt Danny strafbaar hands in 
het strafschopgebied, ontvangt zijn 
tweede gele kaart (dus rood), ver-
zilvert Elinkwijk deze kans (2-3) 
en dienen de gastheren met 10 man 
verder te gaan. 

Trainer-coach Kevin brengt nog 
twee wissels (Jorn Brefeld en Jel-
le van der Tol) maar alle inzet en 
moeite is vergeefs, wanneer Elink-
wijk in de 89ste minuut de beslis-
sende 2-4 maakt. 

Volgende week gaat SVM uit naar 
EDO (U); ook een ploeg die boven-
in mee doet.

Een fel gevecht om de bal.  (foto Nanne de Vries)

FC De Bilt geeft punten weg
Op een druilige zaterdagmiddag kwam Woudenberg op bezoek bij FC De Bilt. Twee ploegen die slecht 
aan de competitie zijn begonnen en heel hard toe waren aan een overwinning. De toeschouwers op de 

goed gevulde tribune zagen een matige wedstrijd met Woudenberg als terechte winnaar.

In de eerste helft ging het gelijk op; 
beide ploegen speelden nerveus en 
maakten veel fouten. Halverwege 
de eerste helft scoorde Woudenberg 
de 0-1. Daarna kreeg FC De Bilt 
enkele levensgrote kansen, maar 
de stand bleef ongewijzigd tot aan 
de rust. Heel vervelend was het dat 
Mike van Kraaij ongelukkig ge-
blesseerd raakte. 

De tweede helft was op zich beter 
en FC De Bilt streed voor de gelijk-
maker. Die had zeker kunnen vallen. 
De weer herstelde Jelle Vliek schoot 
eerst voorlangs en even later kopte 
hij de bal net niet in de korte hoek. 
Kort daarna scoorde Woudenberg 

uit een omschakeling een goed doel-
punt: 0-2. De twitteraars kregen geen 
kans om alleen dit doelpunt te mel-

den, want binnen een minuut moest 
ook de 0-3 in de tweet vermeld wor-
den. De wedstrijd was beslist.

FC De Bilt zette alles op alles voor de gelijkmaker, maar het mocht niet 
baten. (foto Henk Willemsen)

Kick-off Rugbyseizoen

Traditioneel start het rugby seizoen eind september; dit jaar mocht Stichtsche het seizoen starten in Amersfoort 
bij Rugby Club Eemland. Met alle nieuwe kinderen erbij stonden er op de kick-off dag voor dit seizoen drie 
eigen teams met begeleiding klaar. Dat bleef niet onopgemerkt op de velden van Eemland toen ruim 30 kinderen 
de Squeeze yell van de Stichtsche Wolven lieten horen. 

DOS stijgt naar 
tweede plek

In de laatste thuiswedstrijd schotelde DOS het publiek haar beste 
wedstrijd tot nog toe voor. Een ruime overwinning was het ver-
diende resultaat.

Daar leek het in eerste instantie overigens niet op. Wit Blauw schoot 
in de openingsfase erg zuiver en pakte een 2-5 voorsprong. Gelukkig 
raakte DOS niet in paniek en bleef aanvallend met overtuiging spelen. 
Bij een 4-6 achterstand produceerde DOS nog voor rust een geweldige 
inhaalrace. De thuisclub scoorde maar liefst 11 maal op rij zonder te-
gentreffer van de tegenstander. DOS speelde met veel beweging zowel 
bij de schutters als in de korfzone en haalde een zeer hoog spelniveau. 
Wit Blauw was de draad volledig kwijt. Het enige wapenfeit werd net 
voor rust via de strafworpstip genoteerd.

In de kleedkamer spraken de spelers af om in de tweede helft niet stil 
te vallen en de 15-7 ruststand verder uit te bouwen. Stilvallen deed 
DOS zeker niet, maar verder uitbouwen lukte ook niet. De voorsprong 
kwam geen moment in gevaar en DOS hield volledig controle over de 
wedstrijd. Dat er uiteindelijk 24 doelpunten werden gescoord in slechte 
weersomstandigheden was prima, maar coach Van Brenk was vooral 
tevreden over de uitvoering. Door de 24-16 overwinning wisselt DOS 
stuivertje met Wit Blauw op de ranglijst en stijgt naar de tweede plek. 
Aanstaande zaterdag speelt DOS tegen Antilopen. De wedstrijd in 
Leusden begint om 16.00 uur.

DOS won de laatste thuiswedstrijd van de eerste helft van het 
veldseizoen overtuigend.

Dubbelkampioenen bij 
TV Kraaienveld

Op zondag 13 oktober werkte Het Kraaienveld in Westbroek de finales 
en troostfinales van de dubbelkampioenschappen dames en heren af. 

De helft van de finalisten stond voor het eerst in een finale. Onder hen 
trok Jo Elbertse de meeste aandacht: hij is 75 en speelt al jaren bij Het 
Kraaienveld. Met uitgekiend netspel had hij een flink aandeel in het 
bereiken van dit hoogtepunt in zijn ‘tenniscarrière’. De beker moest hij 
echter aan anderen laten.       (Jan Maassen)

Bij de dames waren Erica Lam 
en Wendy Baas, mede door hun 
ervaring op open toernooien 
in De Bilt en omstreken, hun 
tegenstanders ruimschoots de 
baas.

Winnaars bij de heren werden 
Peter van Dijk en Ard Lokmeijer. 
Beiden ook debutant als finalist, 
maar ijzersterk in de finale. 
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Kerstmenu staat online!

Woe.
16-10
Do.

17-10
Vr.

18-10
Za.

19-10
Zo.

20-10

Wildstoof, rode kool, 
puree en stoofpeer

Gebakken 
kabeljauwfilet 
met dillesaus

Ravioli
met spinazie en ricotta

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
23-10
Do.

24-10
Vr.

25-10
Za.

26-10
Zo.

27-10

Gebakken
eendenborst-filet 

met jus van stoofappel

Duo van roodbaarsfilet
en zeebaarsfilet

met witte-wijnsaus

Herfstragout 
van bos paddenstoelen 

en stoofpeer

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Stichting Groenekans Landschap 
viert 45-jarig jubileum

Met een afwisselend en informatief programma vierde de Stichting Groenkans Landschap aan de 
vooravond van dierendag haar 45 jarig jubileum. Die datum was niet toevallig gekozen want als 

thema voor het feest was de keuze gevallen op het onderwerp ‘(nacht)dieren in de omgeving’.

Het feest werd gehouden in het ver-
nieuwde clubhuis van TC Voordaan 
in Groenekan en werd geopend door 
voorzitter Frans de Graaf; het was 
meteen al een extra bijzondere dag 
voor het Groenekans Landschap: 
‘In aanwezigheid van een notaris 
werden de eigendomspapieren van 
een nieuw perceel overhandigd; een 
perceel gelegen achter de plek aan 
de Lindenlaan in Groenekan, waar 
momenteel twee huizen gebouwd 
worden. Hierdoor kreeg de stichting 
officieel een vierde terrein in bezit. 

Roofdier
Vervolgens vertelde roofdierspeci-
alist en Groenekanner Jaap Mulder 

over onder andere het foerageerge-
drag van das Sil en das Kees. Hij liet 
daarbij de kilometers lange routes 
zien die de dieren ’s nachts afleggen 
op zoek naar voedsel. Aansluitend 
was er een kleine excursie naar het 
pas verworven perceel, waar onder 
andere een nieuw aangelegde das-
senburcht, die nog wacht op bewo-
ners, te bewonderen viel. 

Heerlijk
Na de soep, salades en quiches 
volgde een presentatie van Willy 
Douma over haar projecten voor 
Biltsheerlijk. Twee leerlingen van 
basisschool De Nijepoort lazen een 
zelf geschreven en geweldig span-

nend verhaal over dassen voor. Dat 
was niet de enige bijdrage van de 
school want overal waren prachtige 
tekeningen en werkstukken over de 
natuur te bewonderen.

Lichtjes
Voor een tweede excursie moest ie-
dereen de lichtjes in het donkere bos 
volgen naar een ander perceel van 
het Groenekans Landschap (De Bos-
hoek), waar op een open plek dorps-
genoot Eric Diepstraten bezield ver-
telde over vogels die in Groenekan 
en omgeving voorkomen. Terug in 
het clubhuis was er nog tijd over 
voor koffie en napraten.   
   (Marijke Heezen) Op excursie naar het nieuwe perceel. (foto Laurens Huisman)

Boerenprotest
Maandagochtend gingen ruim 35 
trekkers uit Achttienhoven-West-
broek via de A 27 naar het Provin-
ciehuis. Boeren uit de omgeving 
verzamelden zich op de Kors-
sesteeg. Jonge boeren, oudere boe-

ren en een hele jonge toekomstige 
opvolger. 
Het natura 2000-gebied ligt heel 
dicht bij. De boeren zijn bang dat 
door het stikstofbesluit in Acht-
tienhoven Westbroek niet meer 

geboerd kan worden. Wie moet er 
zonder onze boeren voor zorgen 
dat het unieke middeleeuwse sla-
genlandschap en het gebied van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie be-
houden blijft?     (Douwe Tijsma)

Biltsheerlijk ontvangt 
het Groene Lintje 2019

Uit handen van GroenLinks-fractievoorzitter Henk Zandvliet ont-
ving de Stichting Biltsheerlijk op 11 oktober het Groene Lintje 2019 
aan het begin van de Biltse Streekmarkt; ditmaal deel uitmakend 
van de Week van de Duurzaamheid. 

Biltsheerlijk zet zich in voor het vergroten van de beschikbaarheid van 
in de eigen omgeving geproduceerd gezond en milieuvriendelijk voed-
sel voor iedereen. Daartoe heeft de stichting onder meer een aantal 
fietsroutes langs lokale producenten ontwikkeld. Ook is Biltsheerlijk 
de initiatiefnemer van zowel de streekmarkt als het Plukdoolhof bij kin-
derboerderij De Schaapskooi. 

Waardering
Het Groene Lintje is een initi-
atief van de lokale afdeling van 
GroenLinks en is bedoeld als een 
blijk van waardering voor een 
bijzondere inzet voor een duur-
zame Biltse samenleving. Naast 
Biltsheerlijk waren dit jaar nog 
anderen genomineerd: het Recy-
cleLAB dat werkt aan het ont-
wikkelen van mode en design op 
basis van het (her-)gebruik van 
restmaterialen en Tuinderij Eyc-
kenstein (achter Dorpsweg 264 in 
Maartensdijk), waar al meer dan 
tien jaar een grote diversiteit aan 
biologische groenten wordt ge-
teeld. Alle inwoners van De Bilt 
konden hun stem uitbrengen via 
de website van GroenLinks en 
uiteindelijk koos 45% voor Bilts-
heerlijk.                   [HvdB]

De uitreiking aan Joanne Ronhaar, Willy Douma en Maaike Noorlander 
van Biltsheerlijk.

Officiële opening Plukdoolhof
door Walter Eijndhoven

Na maanden van hard werken, opende wethouder Anne Brommersma op zaterdag 12 oktober het 
eerste Nederlandse Plukdoolhof op het terrein van Kinderboerderij De Schaapskooi 

in Bilthoven. Veel vrijwilligers plantten circa 2.000 bomen en struiken. In deze 
tuin komt educatie samen met natuurbeleving en duurzaamheid.

Stichting Biltsheerlijk en vrijwilli-
gers van Reinaerde gingen vrijdag 
29 maart met elkaar aan de slag, 
om samen een mooi Plukdoolhof 
te maken op het terrein van De 
Schaapskooi. Tot aan de zomer 
werden 2.000 bomen en struiken 
geplant, waarvan 350 appelbomen. 
De paden in het doolhof zijn 2,50 
meter breed met een verstevigde 
grasmat in de paden, zodat ook een 
berijdbaar pad van een meter breed 
ontstaat voor mindervaliden. Ieder-
een is dus van harte welkom.

Natuurbeleving
Door het beantwoorden van vragen 
en opdrachten uit te voeren, loopt 
de bezoeker steeds dieper het dool-
hof in. Naast natuurbeleving is ook 
educatie een belangrijk item binnen 
het doolhof. Bij het onjuist uitvoeren 
van een opdracht loopt de bezoeker 
een doodlopend pad in en moet deze 
weer terug. Bij het goed uitvoeren 
van opdrachten kom je uiteindelijk 

in het midden van de doolhof terecht.

Magneet
In het Plukdoolhof worden, be-
halve bomen, ook struiken met 
eetbare vruchten, bloemen en bla-
deren geplant, bedoeld voor de be-
zoeker en voor de kinderboerderij, 
met als thema’s: natuur, voeding 
en gezondheid. Volgens Stichting 

BiltsHeerlijk kan het Plukdoolhof 
uitgroeien tot een magneet met po-
sitieve uitstraling op natuur, voe-
ding en gezondheid. Een aanvulling 
op de faciliteiten van de Kinder-
boerderij, een aanvulling voor de 
gemeente en een uniek project in 
Nederland. Het Plukdoolhof is voor 
iedereen toegankelijk, op de tijden 
dat de kinderboerderij open is. 

Na maandenlang hard werken opende wethouder Brommersma het eerste 
Plukdoolhof van Nederland.

Boeren verzamelen zich voor hun protestrit naar het provinciehuis. Woensdag 16 oktober wordt er door de 
boeren bij het Wombats terrein aan de voordorpsedijk geprotesteerd.
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