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Buurtbemiddeling De Bilt
viert tienjarig bestaan

door Guus Geebel

Donderdag 10 oktober wordt in de Mathildezaal van het gemeentehuis van  
15.00 tot 17.30 uur het tweede lustrum van Buurtbemiddeling De Bilt gevierd 

met een feestelijk en inhoudelijk programma. Behalve genodigden zijn ook  
belangstellenden na aanmelding op buurtbemiddeling@meanderomnium.nl welkom.

Buurtbemiddeling De Bilt is met 
Bunnik en Zeist verbonden aan de 
welzijnsorganisatie Stichting Me-
anderOmnium in Zeist. Wilbert 
van den Hoeven is Coördinator 
Buurtbemiddeling van de stichting. 
Buurtbemiddeling is een laagdrem-
pelige voorziening die buren helpt 
bij het oplossen van conflicten met 
behulp van vrijwillige bemidde-
laars. Uiteindelijk zoeken de buren 
zelf oplossingen. In De Bilt begon 
het project Buurtbemiddeling in 
2009. 

Hannie Dorr en Anke van Mourik 
zijn buurtbemiddelaars die er vanaf 
de start in De Bilt bij zijn. Hannie 
Dorr zit in de jubileumcommissie 
voor het tienjarig bestaan. Zij ver-
telt dat de viering vooral bedoeld is 
voor mensen waar zij in hun buurt-
bemiddelingswerk mee te maken 
hebben. Zij noemt Woonstichting 

SSW, de politie, Mens De Bilt, 
politici, bestuurders en huidige en 
voormalige bemiddelaars. 

Communicatie
Het team De Bilt telt rond veertien 
vrijwilligers. ‘Er zijn de afgelopen 
tijd wat mensen afgevallen en bij-
gekomen maar omdat we het met 
z’n tweeën doen kunnen we een 
ervaren bemiddelaar altijd aan een 
nieuwkomer koppelen. Nieuwko-
mers krijgen eerst een training.’ 
Hannie Dorr denkt dat ongeveer de 
helft van de buurtbemiddelaars een 
mediation opleiding heeft gevolgd. 
Zelf was zij in haar werk ook met 
mediation bezig. Anke van Mourik 
deed een communicatieopleiding 
en is daarin nog steeds werkzaam. 
Vorig jaar is het Biltse team bij rond 
zestig praktijkgevallen betrokken 
geweest. Hannie bij zes gevallen en 
Anke iets minder. Landelijk komt 

zeventig procent tot een oplossing. 
‘Het komt niet altijd helemaal goed, 
maar als het lukt de communicatie 
te herstellen is dat al vaak een heel 
punt’, vertelt Hannie. ‘Soms is een 
gesprek met de aangever van een 
conflict al voldoende en zeggen ze 
dat ze het zelf gaan oplossen. In 
principe hebben we een gesprek 
met beide partijen apart.’

Veranderingen
Van Woonstichting SSW kregen we 
in het begin alleen gevallen waar 
ze zelf waren vastgelopen, maar 
nu krijgen we die in een heel vroeg 
stadium. In gevallen waar het tot 
een rechtszaak komt komen we er 
niet tussen. Anke van Mourik er-
vaart dat er anders dan in het begin 
tegenwoordig meer andere proble-
men spelen dan alleen geluidsover-
last. ‘Dat komt ook omdat mensen 
minder gauw worden opgenomen 

in instellingen. Daardoor krijg je 
gevallen als psychoses en waan-
ideeën. Die liggen wat lastiger en 
zijn moeilijker te bemiddelen. We 
volgen ook cursussen die betrek-
king hebben op conflicten. Zo heb-
ben we cursussen over agressie en 
eenzaamheid gehad.’ Bewoners uit 
de gemeente kunnen gratis gebruik 
maken van Buurtbemiddeling De 
Bilt. 

Luisteren
Het verschil met een programma 
als ‘De rijdende rechter’ is dat bij 

buurtbemiddeling het probleem 
tussen de mensen ligt en dat de 
oplossing bij de mensen vandaan 
moet komen. ‘Ons voornaamste 
doel is het contact herstellen. Dat 
is eigenlijk het allerbelangrijkste, 
juist omdat je ziet dat mensen zo 
lijden omdat er geen contact is. 
Luisteren zonder oordelen is het be-
langrijkste. Mensen moeten je ook 
snel gaan vertrouwen. Als een be-
middeling is afgerond bellen we na 
zes weken en ronden we het af.’  De 
vrijwilligers hebben allemaal een 
achtergrond die past bij dit werk.

Anke van Mourik en Hannie Dorr (rechts) buurtbemiddelaars van het 
eerste uur.

Wethouder opent 
nieuw zwembad Brandenburg

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 28 september opende wethouder Madeleine Bakker-Smit het nieuwe zwembad 
Brandenburg in Bilthoven. Voor de officiële opening vonden al de hele week diverse activiteiten 

plaats, zwemlessen, discozwemmen, aquajoggen en Ouder & Kind zwemmen. Natuurlijk 
konden gasten ook al de nodige baantjes trekken of gewoon recreatief zwemmen. 

Wethouder Madeleine Bakker-Smit 
is trots op het uiteindelijke resul-
taat. ‘Gemeente De Bilt heeft weer 

een mooi zwembad binnen haar 
grenzen’, vertelt zij. De aanleg van 
het nieuwe bad heeft wat zweet-
druppels gekost, maar nu beschikt 
het dorp weer over een splinter-
nieuw, zesbaans zwembad met een 
beweegbare bodem en scheidings-
wand. Diverse groepen zwemmers 
kunnen tegelijkertijd gebruik ma-
ken van het 25 bij 15 meter grote 
zwembad, zonder elkaar in de weg 
te zwemmen. 

Woningen
Na het aftellen van de laatste secon-
den voor de eerste duik opende een 
groep zwemmers officieel het nieu-
we zwembad. In de middag kon-
den bezoekers hun laatste rondjes 
trekken in het oude bad voordat het 
wordt gesloopt. Uiteindelijk komen 
op deze locatie woningen te staan. 

Zondag 29 september konden be-
zoekers meedoen aan allerlei ac-

tiviteiten. Ook werden diverse de-
monstraties gegeven. Het nieuwe 
zwembad bevindt zich op de locatie 
van de voormalige beachvollybal-

velden aan de Leyenseweg 129 in 
Bilthoven. Voor meer informatie 
over het zwembad: www.zwem-
badbrandenburg.nl

Van de bouwer krijgt Brandenburg een AED.

Een groep zwemmers opent officieel het zwembad.
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

06/10 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
06/10 • 09.30u - Ds. P.H. van Trigt

06/10 • 18.30u - Ds. J. Belder

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
06/10 • 10.30u - ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

06/10 • 10.00u - spreker Peter Kerkhove

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
06/10 • 10.30u - Gezinsviering W. Sarot

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

06/10 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
06/10 • 16.30u - Ds. H.J. Room 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

06/10 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 
Viering Heilig Avondmaal 

06/10 • 19.00u - Ds. L.W. Smelt, 
Dankzegging Heilig Avondmaal

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 
06/10 • 10.00u -  

Proponent Bram Wassenaar

R.K. St. Michaelkerk
06/10 • 10.00 uur - Communieviering  

F. Diepstraten en I. Elsevier

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
06/10 • 10.00u -  

Israël zondag m.m.v. ALEH 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
06/10 • 15.30u - Ds. C. Hoogerwerf 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

06/10 • 10.00u en 18.30u - Ds. H. Juffer 
 

Onderwegkerk Blauwkapel
06/10 • 10.30u - Pastor G. Krul

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

06/10 • 11.00u - Mevr. L. Spelberg
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

06/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
06/10 • 18.30u - Ds. G.H. Vlijm 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
06/10 • 10.00u en 18.30u -  

Ds. N. den Ouden
09/10 • 19.30u  - Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
06/10 • 09.30u - Mevr. L. Spelberg

St. Maartenskerk
06/10 • 10.30u -  

Communieviering PGV G. Lenssinck

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

06/10 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee 
06/10 • 18.30u - Dhr. C. Hoogendoorn

PKN - Herv. Kerk
06/10 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

06/10 • 18.30u - Ds. A.D. Goijert 

Opbrengst collecte

Van 8 tot en met 14 septem-
ber is er door vrijwilligers van 
het Prinses Beatrix Spierfonds 
gecollecteerd in Maartensdijk en 
Hollandsche Rading. Samen heb-
ben zij een prachtige opbrengst 
van € 1691,31 opgehaald voor 
wetenschappelijk onderzoek naar 
spierziekten. 

Sterk met Pijn 

Ken je iemand met chronische 
pijn of heb je zelf chronisch 
pijn? Ben je op zoek naar tips, 
erkenning en herkenning van de 
klachten? De cursus ‘Sterk met 
Pijn’ komt naar Maartensdijk. 
Introductie vrijdag 4 oktober van 
15.00 tot 17.00 uur in zaal van 
Dijckstate. Toegang gratis. Aan-
melden via inge@sterkmetpijn.nl

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-
dienst vindt plaats op vrijdag 4 
oktober om 19.30 uur in Dijck-
state aan het Maertensplein in 
Maartensdijk. De voorganger in 
deze dienst is kerkelijk werker 
Jan Grootendorst. Na de viering 
is er gelegenheid om koffie te 
drinken en met elkaar te praten. 
Jan Grootendorst is telefonisch te 
bereiken (0346 212904) als u om 
vervoer verlegen zit.

Konijn in de spotlights 

Iedere eerste zaterdag van de 
maand geeft dierverzorger Tom 
de Vries een presentatie op kin-
derboerderij De Schaapskooi, 
Melkweg 1b, Bilthoven. Tussen 
11.00 en 16.00 uur is de kin-
derboerderij geopend en wordt 
de presentatie meerdere keren 
gegeven. Op 5 oktober staat het 
konijn in de spotlights.

Expositie in Oosterlichtkerk

Tot en met 10 november wordt 
in de Oosterlichtkerk Eerste 
Brandenburgerweg 34, Bilthoven 
werk geëxposeerd van de Pools-
Nederlandse beeldend kunste-
naar mw. Monika Strugarek. Te 
bezichtigen op vrijdagen tussen 
11.00 en 13.00 uur en op zonda-
gen tussen 11.30 en 13.00 uur in 
de Oosterlichtkerk. Info Jannie 
Catsburg, tel. 030 2203091.

Pianorecital in Woudkapel 

Zaterdag 5 oktober spelen Misha 
Fomin en studenten van de Mas-
terclass een gevarieerd program-
ma met werken van Beethoven 
Liszt, Chopin en Rachmaninov in 
De Woudkapel in Bilthoven. Een 
inleiding op het concert wordt 
verzorgd door de musicoloog 
Emanuel Overbeeke. Meer info 
op www.beethoven2027.nl. Een 
les bijwonen kan ook, aanmelden 
via beethoven2027@gmail.com

Workshop de duurzame held

Tijdens de week van de duur-
zaamheid kun je gratis deelne-
men aan de workshop De duurza-
me held bij Bibliotheek Idea op 5 
oktober van 14.30 tot 15.30 uur. 
In deze workshop neemt Kim 
Reek je, aan de hand van per-

soonlijke voorbeelden, mee naar 
een inspirerende visie voor de 
toekomst. Het is een interactieve 
workshop waarbij helder wordt 
welke bijdrage jij kunt leveren. 

Ketevan Sharumashvili 
in Theater Het Lichtruim

Zondag 6 oktober begint in The-
ater Het Lichtruim, Planeten-
plein 2, Bilthoven de derde editie 
van de Internationale Pianoserie 
van Kunstenhuis De Bilt-Zeist. 
Ketevan Sharumashvili is de eer-
ste van zes uitmuntende pianis-
ten, die hier dit seizoen optre-
den. Op de eerste zondag van de 
maanden oktober t/m december 
en februari t/m april, aanvang 
steevast 15.00 uur. Kijk op www.
theaterhetlichtruim.nl voor info 
en het reserveren van kaarten.

Nieuwe expositie in Galerie Mi 

Op zondag 6 oktober van 14.00 
uur tot 17.30 uur vernissage van 
een geheel nieuwe expositie in 
Galerie Mi, Beethovenlaan 13 
in Bilthoven.  De expositie is 
te bezichtigen t/m 24 november. 
www.galeriemi.nl

Wandelexcursie

Utrechts Landschap organi-
seert op zondag 6 oktober een 
wandelexcursie over Landgoed 
Houdringe. Huize Houdringe 
is in 1779 gebouwd. Rondom 
het huis is de tuin deels in de 
Engelse landschapstijl en deels 
in de Franse barokstijl aangelegd. 
De start is om 14.00 uur vanuit 
Paviljoen Beerschoten, gelegen 
aan de Holle Bilt 6, De Bilt 
en duurt anderhalf tot twee uur. 
Vooraf aanmelden is nodig kan 
op de website van Utrechts Land-
schap en deelname is gratis.

In Between Café De Bilt

In Between Café De Bilt orga-
niseert op 7 oktober van 8.45 
- 11.15 uur een netwerkbijeen-
komst voor werkzoekenden. Voor 
die bijeenkomsten worden spre-
kers uitgenodigd die de werkzoe-
kenden een steun in de rug willen 
geven in hun zoektocht naar werk. 
Deelname is gratis in Wijkres-
taurant Bij De Tijd, Kamerlingh 
Onnesweg 14 in De Bilt 

Verschil dementie 
en vergeetachtig

Dinsdag 8 oktober is er een 
Alzheimer Café in het restau-
rant in woon- en zorgcentrum 
De Koperwiek, Koperwieklaan 

3 in Bilthoven waarbij dit keer 
het verschil tussen dementie en 
vergeetachtigheid centraal staat. 
Aanvang 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Voor vragen (ook over 
evt. vervoer): Alida Melkert, tel. 
030 6562977. 

Klein Harmonie Orkest 

Vrijdag 8 november geven het 
Opleidingsorkest van harmonie 
l’Echo des Montagnes uit Tilburg 
en het Klein Harmonie Orkest 
van de Koninklijke Biltse Har-
monie uur een uitwisselingscon-
cert in De Bilt. Het Klein Har-
monieorkest van de KBH o.l.v. 
Joost Visser zal enkele nummers, 
waaronder muziek uit Mamma 
Mia en het winnende songfesti-
valnummer Arcade spelen. Mee-
zingen mag. Het concert vindt 
plaat in De Harmonie, Jasmijn-
laan 6B in De Bilt. Toegang is 
gratis. 

Bustocht met de PCOB

Dinsdag 8 oktober gaat de bus-
tocht van de PCOB naar Elburg. 
Met koffie en lunch en een 
bezoek aan de grootste expositie 
van zandsculpturen in overdekte 
hallen. Vertrek rond 09.00 uur 
vanaf d’Amandelboom, Noord 
Houdringelaan, Bilthoven. De 
verwachte thuiskomst is rond 
18.30 uur. Informatie en aanmel-
den via Henny Ockhuijsen, tel. 
030 2202458 of hennyockhuij-
senhus@hotmail.com.

Lift je leven 

Maak op 8 oktober van 19.00 
tot 21.30 uur kennis met het 
Lift Je Leven-programma. Onder 
het motto ‘goed met geld, goed 
met groen, goed in je vel’ wordt 
samen met anderen aan de slag 
gegaan om meer grip op geld 
te krijgen en een gezonder en 
duurzamer leven. De introduc-
tieworkshop is gratis, net als de 
cursus van 12 bijeenkomsten van 
2,5 uur die een week later start. 
Locatie is servicecentrum MENS 

De Bilt. Meer info en aanmelden 
kan via https://www.duurzaam-
debilt.nl/agenda/lift-je-leven/

Bridgedrive voor  
Connect bij Music

Voor de 22e keer organiseert Sor-
optimistclub De Bilt-Bilthoven 
een bridgedrive voor het goede 
doel. Met de opbrengst van deze 
middag wordt dit jaar Connect by 
Music ondersteund. De organisa-
tie biedt muziektherapie aan voor 
getraumatiseerde vluchtelingen 
op Lesbos en het vasteland van 
Griekenland. De bridgedrive is op 
woensdag 9 oktober van 13.30 tot 
17.00 uur in De Woudkapel, Beet-
hovenlaan 21 te Bilthoven Aan-
melden kan bij Marianne Evers 
(tel. 06 533080 52 of e-mail mari-
anne.evers@planet.nl) 

Ledenavond Vrouwen van Nu

Op 9 oktober heeft de vereniging 
Vrouwen van Nu, afd. Maartens-
dijk haar ledenavond met het 
onderwerp: Stamboomonderzoek 
of genealogie. Angelique Haje-
nius neemt haar gehoor mee in 
haar fascinerende hobby: Wat is 
stamboomonderzoek, hoe doe je 
dat en waarom? Aanvang 19.30 
uur in het parochiegebouw De 
Mantel naast de St. Maartenskerk 
aan de Maartensdijkse Nachte-
gaallaan. Leden gratis toegang. 
Info via Hannekestein@xs4all.nl

Kunstlezing Rembrandt 

Op donderdag 10 oktober geeft 
Mathijs Meinderts een lezing 
over Rembrandt. Hij neemt zijn 
gehoor mee langs het bijzon-
dere werk en leven van Rem-
brandt. Een verhaal van voor- en 
tegenspoed, van licht en donker 
en bovenal van vakmanschap.
Meinderts is een vat vol kennis 
die op meeslepende wijze kan 
vertellen over kunst. De lezing 
is in Theater Het Lichtruim, Pla-
netenplein 2, aanvang 20.00 uur.  
Meer informatie en aanmelden: 
www.ideacultuur.nl/bibliotheek

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
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Crowdfunding levert 
Bilthoven Noord 6 AED’s op

door Henk van de Bunt

In Bilthoven-Noord is nu binnen elke 500m een AED 24 uur per dag beschikbaar. 
Bewonersvereniging Bilthoven Noord heeft samen met Hartslag De Bilt, een 

succesvolle crowdfundingsactie ondernomen. Dankzij de vele donateurs is er 
19.000 euro opgehaald, waarmee 6 AED’s konden worden gefinancierd. 

Eigenaren van al aanwezige AED’s 
binnen de wijk zijn bereid gevon-
den hun apparaat beschikbaar te 
stellen en in een buitenkast op te 
hangen bij hun bedrijf of woonhuis. 
Bilthoven-Noord is vanaf nu voor-
zien van in totaal 12 AED’s, waar-
mee overal in de wijk binnen een 
straal van 500 meter een apparaat 
24 uur per dag beschikbaar is. Een 
mooi staaltje van gemeenschapszin. 

Netwerk 
Ina Duthler (bestuurslid van de 
Bewonersvereniging Bilthoven-
Noord BBN): ‘Met alleen appara-
ten zijn we er nog niet. Er zijn ook 
burgerhulpverleners nodig om met 
de AED’s te kunnen reanimeren. 
BBN heeft daarvoor vier trainings-
avonden georganiseerd. De cursus-
sen hebben inmiddels plaatsgevon-
den, met dank aan de Woudkapel, 
die cursusruimte beschikbaar heeft 
gesteld. En hulde aan de cursisten, 
die twee avonden hebben leren 

reanimeren en het certificaat heb-
ben ontvangen. Er zijn echter nog 
onvoldoende burgerhulpverleners, 
die zich hebben ingeschreven in het 
burgerhulpverleningsnetwerk Hart-
slag Nu. Vandaar een oproep aan 
een ieder die kan reanimeren zich 
in te schrijven op www.hartslagnu.
nl. In dit hulpverleningsnetwerk 
zijn onze AED’s aangemeld en ook 
de meldkamer van de ambulance-
dienst maakt gebruik van dit net-
werk’.

In gebruik
Zaterdag 28 september was het 
startsein voor het AED-netwerk in 
de wijk; met de donateurs en wijk-
bewoners werd dit gevierd op Nati-
onale Burendag bij de Spar aan de 
Bilderdijklaan, waar met een druk 
op de knop door wethouder Made-
leine Bakker-Smit de laatste AED 
in gebruik werd genomen: ‘Grote 
dank aan bewonersvereniging Bilt-
hoven Noord en Hartslag De Bilt en 

alle inwoners en bedrijven, die de 
plaatsing van  AED’ s in Bilthoven 
Noord hebben mogelijk gemaakt. 
Dit initiatief zorgt voor een grotere 
overlevingskans bij hartfalen door 
in de buurt een AED te hebben. 
Juist op de Nationale Burendag 
is dit een prachtig voorbeeld voor 
zorg voor elkaar in de buurt, moge-
lijk gemaakt door diezelfde buurt’. 

De voorzitter van Hartslag De Bilt 
Jan Maurits De Beij en Ralph Ja-
cobs (secretaris van BBN) vertel-
den daar in het kort iets over de 
inspanningen die werden geleverd, 
om tot dit mooie resultaat te gera-
ken. Ook werd er een AED gede-
monstreerd, was er voorlichtings-
materiaal beschikbaar en liepen er 
herkenbaar deskundigen rond om 
vragen te beantwoorden. Iedereen 
was dankbaar voor de koffie, thee 
en taart van Jan en Klarinda Mons 
van de Spar, die het geheel facili-
teerden. 

Alle betrokkenen dankbaar en tevreden poserend bij de zojuist in gebruik genomen AED.

Interpellatiedebat over 
ontwikkeling Kwinkelier fase 4

door Guus Geebel

Op verzoek van Johan Slootweg (SGP) hield de gemeenteraad op 26 september een 
interpellatiedebat over het verstrekken van informatie over het alternatieve plan

van bewoners Julianalaan 28-40 over ontwikkeling Kwinkelier fase 4. 

Slootweg stelt het college een aan-
tal vragen over ontwikkelingen in 
Bilthoven Centrum. Wethouder 
Landwehr antwoordt dat de ge-
meenteraad een bestemmingsplan 
en een beeldkwaliteitsplan heeft 
vastgesteld. ‘Vervolgens is er een 
private partij gecontracteerd om 
die plannen uit te voeren. Daar zijn 
hele trajecten aan vooraf gegaan 
ook met participatie. Nu zijn er om-
wonenden geweest die het niet eens 
zijn met de uitvoering. Op grond 
daarvan heeft de private partij, de 
ontwikkelaar, een onafhankelijk ar-
chitectenbureau ingezet die de zaak 
heeft onderzocht. Daar staan wij als 

overheid buiten. Omwonenden zijn 
het daar ook niet mee eens.’

Haalbaar
‘Er heeft een gesprek plaatsgevon-
den van de onafhankelijke architect 
JHK, met de architect van Lisman. 
Die kwamen tot de conclusie dat 
het voor de bedrijfsvoering van 
de private ontwikkelaar technisch 
voor hen financieel niet haalbaar 
was. Dat wil niet zeggen dat het 
technisch onmogelijk is, maar het 
gaat om de bedrijfsvoering van een 
private partij. Daar kunnen wij geen 
Wob-verzoek bij neerleggen. De 
ontwikkelaar is zelf verantwoorde-

lijk voor de planvorming. Hij kan 
niet worden verplicht tot realisatie 
van zijn plan of een alternatief plan 
van een ander.’ De wethouder vindt 
het vervelend dat er zoveel ondui-
delijkheid is ontstaan en hij betreurt 
dat. 

Bestemmingsplan
Slootweg dient een motie in waarin 
de raad uitspreekt geen schriftelijke 
informatie te hebben ontvangen 
waaruit blijkt dat het alternatief van 
de omwonenden niet haalbaar zou 
zijn. De motie vraagt het college de 
ontwikkelaar uitdrukkelijk te vra-
gen om de omwonenden en het al-

Johan Slootweg krijgt geen meerderheid voor zijn motie.  

Basistraining 
vrijwilliger terminale zorg

Begin 2020 organiseert VPTZ de Biltse kernen een 
basistraining voor vrijwilligers in de palliatieve terminale 

zorg. Deelnemers worden opgeleid om één of meerdere 
dagdelen per week ondersteuning te bieden in de laatste 

levensfase van ongeneeslijk zieke patiënten en ouderen om 
mantelzorgers te ontlasten. 

VPTZ vrijwilligers brengen rust, bieden een luisterend oor, helpen bij 
eten, drinken en toiletbezoek. Ook een handmassage of een wandeling 
behoort tot de mogelijkheden. Vrijwilligers zijn er voor de patiënt en 
diens naasten, thuis en in zorginstellingen. Tijdens de inzetten worden 
zij begeleid door de coördinator. Bij de maandelijkse thema-avonden 
is er aandacht voor scholing, verdieping en worden ervaringen gedeeld 
met andere vrijwilligers. 

Vrijwilliger
Om vrijwilliger bij de VPTZ te worden is werkervaring in de verzor-
ging of verpleging prettig maar niet vereist. Wel een open houding, be-
trokkenheid en gevoel voor wat nodig is. Wie geïnteresseerd is in dit 
bijzondere en dankbare vrijwilligerswerk kan op 12 oktober van 9.30 
tot 12.30 uur een bezoek brengen aan de vrijwilligersbanenmarkt in Het 
Lichtruim, of contact opnemen met Geza Mobers, coördinator VPTZ de 
Biltse kernen (tel. 06 13429515 of www.vptz-debiltsekernen.nl).

Bloemenpracht
op de Grote Beer

De bewoonster heeft de toegang tot haar woning met veel zorg verfraaid 
met een ware bloemenzee. Voor menig voorbijganger een lust voor het 
oog. (Frans Poot)

Volop genieten, proeven en beleven
Hessenweg-Looydijk gaat het je geven
5 oktober, Smaak van De Bilt
is bij iedereen heel erg gewild
het is grote klasse, dat is niet overdreven

Guus Geebel Limerick

ternatief van de omwonenden voor 
fase 4 Kwinkelier te betrekken bij 
de planontwikkeling als voorwaar-
de voor vaststelling bestemmings-
plan. ‘Dus als de ontwikkelaar ze er 
niet bij betrekt betekent dat dat de 

raad er uitermate kritisch op zal zijn 
bij de vaststelling van het bestem-
mingsplan.’ De motie is verworpen.
Ook een motie van treurnis inge-
diend door Forza De Bilt wordt 
verworpen.



Slavinken

Filet rollade

Australische sucade 

4
STUKS 10.-

500
GRAM 9.98

500
GRAM 5.98

Black Angus burgers 

Kipfilet 
naturel of gemarineerd

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 3 oktober
t/m woensdag 9 oktober

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Gegrilde kiprollade
Boeren achterham

Filet Americain
Kip kerrie salade
Beenham salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

1
KILO 8.98

SHOARMA

GRILLWORST + 
LEVERWORST 

DEENSE BRODEN

Vrijdag en Zaterdag voordeel

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

HERFSTMELANGE
500

GRAM 6.50 500
GRAM 6.50

500
GRAM 6.50

2
VOOR 7.-

Alle vlugklaar
zoals slavinken, rundervinken, 
hamburgers en verse worstjes

4 + 1
GRATIS

4
STUKS 5.-

VLEESWAREN TRIO

Gebraden rosbief

SAMEN
VOOR 7.50

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober.

Rechtstreeks van onze 
teler In Italië ……… 
Schitterende
Muskaat druiven

Nu heel kilo € 2,99

Chocolade taart met 
framboos/vanille
Nu € 15,95
Uit eigen bakkerij
Onze bekende
boterkoek
Nu € 2,99

Moussaka
€ 1,49

100 gram

Bildtstar aardappels
Nu 2de zak GRATIS…!!!!!

€ 3,95
zak 2,5 kilo

Nieuwe oogst
Jonagold handappels

€ 1,49
Heel kilo

Desem
Donker 
meergranen brood  
Nu € 2,49
Onze bekende 
kaasbol
Nu € 3,49

Er is weer …… 
Zuurkoolschotel 
met gehakt, worst en jachtsaus

€ 1,49
100 gram

Rundergoulash 
met groenterijst

€ 1,49
100 gram

Fettuccine  
met gebakken gamba’s en curry

€ 1,75
100 gram

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Mooie grote
Hollandse
Bloemkool
Nu € 1,00
Nieuwe oogst
Spaanse 
komkommers
Nu 2 stuks € 1,00

Heerlijke
Zoete sappige
Pruimen (laetitia)
Heel kilo € 2,99
Nieuwe oogst 
Osteen mango’s 
Per stuk € 1,99

07
10

08
10

09
10

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissier Van onze bakker
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advertentie

Drie burgemeesters 
bij Bilthovense boekhandel

door Henk van de Bunt

Vrijdag 11 oktober wordt het boek, getiteld ‘Groet uit De Bilt en Bilthoven - 
een eeuw verstreken’ bij de Bilthovense Boekhandel (in de Kelder) gepresenteerd.
Het is een verzameling ansichtkaarten van een eeuw - veelal prachtig ingekleurd - 

en van dezelfde plekken is de huidige situatie gefotografeerd. 

Het boek zal vrijdag 11 oktober 
om 16.00 uur in ontvangst worden 
genomen door drie burgemeesters: 
de huidige burgemeester Sjoerd 
Potters, de (allereerste) kinder-
burgemeester Carmen Braak en 
oud-burgemeester (1991 - 2007) 
mr. Alexander Tchernoff. Laatst-
genoemde heeft het voorwoord ge-
schreven. Zijn enthousiasme prik-
kelt en getuigt van liefde voor De 
Bilt en Bilthoven. 

Samensteller
Werry Crone, samensteller van het 
boek werkte hiervoor samen met 
Historische Kring d’Oude School, 
die een representatieve selectie aan 
oude ansichten beschikbaar heeft 
gesteld. Crone vertelt: ‘Samen met 
Roel Rozenburg van de uitgeverij, 
maak ik reeds meer dan tien jaar tus-
sen de bedrijven door, toen-en-thans 
boeken. We verzamelen ansicht-
kaarten van een eeuw oud, veelal 
prachtig ingekleurd en zoeken de 
plekken terug om de huidige situatie 
te fotograferen. Voor De Bilt zijn 
wij een samenwerking aangegaan 
met de Historische Kring, d’Oude 
School. De vereniging heeft een in-

drukwekkende collectie ansichten. 
Een representatieve selectie hebben 
wij mogen reproduceren voor onze 
uitgave. En de foto’s van de situaties 
anno nu geven wij op onze beurt aan 
de Historische Kring ten behoeve 
van het archief. 

Fietstocht
Met dit boek in de hand is het vol-
gens Crone mogelijk om een fiets-
tocht te maken langs de locaties, die 
in het boek vermeld staan: ‘Zo op 
het eerste gezicht zou het niet on-
logisch zijn om te verwachten, dat 
de Emmalaan aansluit op het Em-
maplein. In menig gemeente tref je 

deze situatie aan. In deze gemeente 
moet je ruim drie kilometer over-
bruggen om van de ene plek naar de 
andere te komen. Dat heeft alles te 
maken met de ontstaansgeschiede-
nis van de gemeente, die inmiddels 
zes kernen omvat. En hoewel de 
kern De Bilt kan bogen op een his-
torie die terug gaat tot de twaalfde 
eeuw, start de fietstocht bij het sta-
tion in Bilthoven. Het Emmaplein, 
dat tot 1933 Stationsplein heette, 
is in de huidige vorm het resultaat 
van de aanleg van de spooronder-
doorgangen, die tussen 2012 en 
2015 gestalte kregen. De eerste 
winkels werden hier tussen 1919 
en 1925 ingericht. Het station be-
tekende een impuls om het gebied 
te ontwikkelen en met de recente 
veranderingen zal die ontwikkeling 
een nieuwe belangrijke fase ingaan. 
Via de Boslaan langs de Boskapel 
en via de Koperwieklaan en de 
Sperwerlaan gaat de tocht via de 
Julianalaan naar het winkelhart van 
Bilthoven. Terug op het Emmaplein 
kunnen we onze fietstocht comple-
teren door een uitstapje te maken 
naar de villaparken ten noorden 
van de spoorlijn. Ook hier startte de 
ontwikkeling van Bilthoven nadat 
in 1863 spoorlijn en station offici-
eel in gebruik werden genomen’. 

Volgorde
Groet uit De Bilt en Bilthoven is 
een prachtige uitgave met een har-
de, linnen kaft en 160 pagina’s vol 
beelden van toen en nu. Daarnaast 
bevat het een fietstocht langs plek-
ken, die in het boek voorkomen. 
Deze fietstocht bepaalt tevens de 
volgorde van de kaarten. De toe-
gang tot de presentatie is vrij. Het 
wordt op prijs gesteld indien u zich 
vooraf aanmeldt via info@bilt-
hovenseboekhandel.nl of tel. 030 
2281014.

Lezersactie
Het boek Groet uit De Bilt en 
Bilthoven is vanaf oktober te 
koop. Onder lezers van De Vier-
klank wordt een aantal exempla-
ren verloot. Stuur een mail naar 
info@vierklank.nl met in het 
onderwerp Groet uit De Bilt en 
Bilthoven. Tijdens de inloop van 
de presentatie op vrijdag 11 okto-
ber bij de Bilthovense Boekhan-
del kunnen de winnaars hun boek 
ophalen.

Op het Emmaplein werd na de aanleg van de spoorlijn en de realisatie 
van een halteplaats in 1864 een stations-koffiehuis geopend. De naam 
Emmaplein was toen nog niet in gebruik. De weg die de spoorwegovergang 
kruiste werd Soestdijksche straatweg genoemd.

Het Emmaplein is in de huidige vorm het resultaat van de aanleg van de 
spooronderdoorgangen.

In Memoriam 
Op 20 september 2019 overleed op ruim honderdjarige leeftijd Hans Hellendoorn. 

Weinigen zullen zijn naam nog kennen. Toch heeft Hans Hellendoorn 
een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van onze gemeente. 

In de nadagen van de Tweede We-
reldoorlog, in september 1944 - het 
zuiden van Nederland was al be-
vrijd - werden in opdracht van de 
Nederlandse regering in Londen de 
afzonderlijke verzetsbewegingen 
samengevoegd in een organisatie: 
de Binnenlandse Strijdkrachten. 
De leiding over de BS in De Bilt en 
Maartensdijk kregen Maas Gees-
teranus en Hans Hellendoorn. De 
laatste over het zogenaamd strij-
dend gedeelte. Hans Hellendoorn 
woonde in die tijd in Bilthoven. 

Weergegevens
Wanneer de Duitsers marcheerden 
op het schoolterrein van de gevor-
derde Van Dijckschool kon hij er 
vanuit zijn zolderraam naar kijken. 
En toen aan het begin van de oorlog 

de huisarts op de Soestdijkseweg, 
Meindert Brouwer inlichtingen 
verzamelde om door te seinen naar 
Londen, leverde hij de weergege-
vens, belangrijk voor de bombarde-
mentsvluchten naar Duitsland. Na 
de oorlog maakte hij met Brouwer 
en Maas Geesteranus deel uit van 
de voorlopige gemeenteraad van 
De Bilt.

Opdracht
In 2014 interviewde ik hem voor 
mijn boek over de Tweede Wereld-
oorlog in Bilthoven en De Bilt. Hij 
had ons gesprek zeer zorgvuldig 
voorbereid, overtuigd van het be-
lang van het vastleggen van de ge-
schiedenis van de oorlog. Toen ik 
wegging gaf hij me wat hij zelf nog 
bewaard had: de kaarten met daar-

op de namen van zijn manschappen 
destijds, ruim honderd man, een 
klein leger; stempels; en banden 
om over de arm van je uniform te 
dragen. ‘Ik ben te oud om het nog 
te bewaren, mijn kinderen zijn er 
niet in geïnteresseerd, neem jij hem 
maar mee, dan heeft het een betere 
bestemming’. 
In 2017 heb ik hem nog een keer ge-
sproken. Opnieuw was ik, ondanks 
zijn zichtbare ouderdom, onder de 
indruk van zijn sterke persoonlijk-
heid. ‘Ik heb alles meegemaakt en 
mijn opdracht volbracht’ staat er 
boven zijn overlijdensadvertentie. 
Zo zal hij het leven ook ervaren 
hebben, als een opdracht die vol-
bracht moest worden. 
Hij ruste in vrede.

Bernard Schut

Uit de gemeenteraad 
van 26 april

door Guus Geebel

De raad neemt een moment van stilte in acht ter nagedachtenis aan 
commissielid Evert van Bonzel die plotseling is overleden. 

Benoemingen
Martijn Matse (Bilts Belang) en Paul Gorter (SGP) werden voor hun 
fracties benoemd en geïnstalleerd als commissielid niet zijnde raadslid. 
De raad stemt in met de benoeming van Ingrid Oude Lenferink (Groen-
Links) als raadsrapporteur voor de gemeente De Bilt van de gemeen-
schappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme 
Rijn Heuvelrug (RDWI).

Vragen
Wethouder André Landwehr antwoordt op vragen van Peter Schla-
milch (Forza De Bilt) over de werkzaamheden op de Jan Steenlaan; 
vooral het ontbreken van tijdelijke maatregelen en bescherming van 
fietsers in het bijzonder schoolkinderen. Landwehr zegt dat de marke-
ringen grotendeels zijn aangebracht en dat borden geplaatst zijn bij alle 
drempelverhogingen. Hij betreurt dat het niet gelukt is de werkzaamhe-
den in de zomervakantie af te ronden. Het wordt nu in de herfstvakantie 
afgerond. Er worden geen extra borden geplaatst. 

Schlamilch stelt ook vragen over het beloofde vervolg op de handteke-
ningenactie van Juno (10) en Yfke (9) over de verkeersonveiligheid op 
de Groenekanseweg. Wethouder 
Landwehr zegt binnenkort een 
afspraak te maken. 

Vragen van Menno Boer (SP) over 
problemen bij de thuiszorg wor-
den beantwoordt door wethouder 
Anne Brommersma. Zij betreurt, 
dat bij de thuiszorg een wachtlijst 
is ontstaan. ‘Het is heel moeilijk 
om personeel te vinden en De 
Bilthuysen zet daar veel actie op 
in. ‘Cliënten kunnen geen andere 
aanbieder vragen, wel kunnen ze 
een PGB aanvragen en zelf een 
aanbieder inhuren. Er zijn steeds 
meer mensen die een beroep op 
thuishulp doen en steeds minder 
mensen op de arbeidsmarkt om 
het werk te doen.’

Paul Gorter (SGP) en Martijn Matse (Bilts Belang) rechts, werden 
geïnstalleerd als commissielid.



  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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

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)

Beste buren, 
Na 2,5 maand open te zijn, willen wij jullie bij deze 

uitnodigen voor een borrel op

vrijdag 11 oktober 2019
van 19.00 tot 22.00 uur

Koningin Wilhelminaweg 126, 3738MC MAARTENSDIJK, T: 030 200 41 44
Deze advertentie is uw toegangskaartje dus neem deze mee!

Uitnodiging

GRAND OPENING

MENS is ook…
Mantelzorg en PGB
Het persoonsgebonden budget is 
voor mensen met een chronische 
ziekte of beperking een manier om 
eigen regie te houden en zelf te 
bepalen welke zorgverleners men 
inhuurt. Op deze gratis informatie
bijeenkomst krijgt u voorlichting 
over het PGB. Wat is een PGB, hoe 
werkt het, voor wie en hoe kunt u 
ondersteuning krijgen? 
Dinsdag 8 oktober 19.30  21.30 uur, 
Servicecentrum De Bilt. Aanmelden: 
mantelzorg@mensdebilt.nl

MENS De Bilt in beeld
Vanaf 11 september worden 
er, negen weken lang, films 
uitgezonden op RTV De Bilt over 
het werk van MENS De Bilt. Zo krijgt 
u o.a. een inkijkje in het werk van 
het Sociaal Team, Mantelzorg en het 
Jongerenwerk. De filmpjes zijn ook 
te zien op onze website.

Vragen? 
Loop eens binnen bij 
Servicecentrum De Bilt , 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt, 
0307440595 
of Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96, 0346214161

SPECULAASTAARTJE

POMPOENBROOD

NU 
€ 1,95

VAN € 7,25               NU € 5,95
Rustiek

volgens speciaal 
recept

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

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Op www.vierklank.nl/bedrijven vindt u lokale 
ondernemers die graag voor u aan de slag gaan. 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Oussoren Loon- en verhuurbedrijf
is actief op het gebied van 
machine verhuur voor grondverzet,  
zand- en grondhandel, loonwerk en 
sloopwerk. Wij beschikken onder 
andere over ....  [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Cor van Vliet Hoveniersbedrijf
Vakmanschap en een goede prijs/
kwaliteit verhouding zijn de ken-
merken van hoveniersbedrijf Cor 
van Vliet. We werken met een 
vaste....  [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Oussoren Loon- en verhuurbedrijf
is actief op het gebied van 
machine verhuur voor grondverzet,  
zand- en grondhandel, loonwerk en 
sloopwerk. Wij beschikken onder 
andere over ....  [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Cor van Vliet Hoveniersbedrijf
Vakmanschap en een goede prijs/
kwaliteit verhouding zijn de ken-
merken van hoveniersbedrijf Cor 
van Vliet. We werken met een 
vaste....  [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

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

NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    

Eten bij ‘Aan De Keukentafel’

Vierstee 2.0 opent op 10 oktober de 
deur van het pop-up restaurant om 
gezamenlijk en vooral lekker in de 

Vierstee te eten. Menu en reserveren 
via www.vierstee.nl. reserveren tot 
6 oktober op www.vierstee.nl of bel 
0614-676160.
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Wethouder onder vuur bij zwembaddebat 
door Guus Geebel

Tijdens de raadvergadering van 26 september werd een verzoek van Krischan Hagedoorn 
(PvdA) ingewilligd om een interpellatiedebat te houden over de overschrijding van het financiële 

kader voor het zwembad Brandenburg. Aan het einde van het debat diende hij een motie van 
afkeuring in die na hoofdelijke stemming met 7 stemmen voor en 19 tegen werd verworpen.

‘Bij het verschijnen van het raads-
voorstel PPS (Publiek Private Sa-
menwerking) De Bilt werd voor 
de PvdA duidelijk dat het jaarlijks 
tekort voor de exploitatie van het 
zwembad fors groter is dan de ka-
ders die de raad in 2017 heeft ge-
steld’, aldus Hagedoorn. ‘Dat was 
maximaal 366.000 euro exploi-
tatietekort per jaar.’ Hij noemt de 
overschrijding niet acceptabel en 
vindt dat de raad hierover eerst ge-
informeerd had moeten worden. ‘In 
november 2018 zei wethouder Bak-
ker nog dat de exploitanten de ex-
ploitatie binnen de gestelde kaders 
haalbaar achten.’ Hij constateert dat 
sportexploitant SRO Amersfoort al 
in december 2018 is geselecteerd 
als partner. Hij vraagt zich af of 
de wethouder de raad al niet veel 
eerder had kunnen en moeten infor-
meren over de overschrijding en de 
raad om een nieuw financieel kader 
had moeten vragen zoals zij had be-
loofd. Hagedoorn stelt daarover een 
aantal vragen.

Stuurgroepen
Wethouder Madeleine Bakker 
schetst de lange geschiedenis rond 
de totstandkoming van het zwem-
bad. ‘In oktober 2018 is gesproken 
over hoe we de exploitatie vorm 
zouden gaan geven in een PPS. 
Daarin zijn twee kaders aan het col-
lege meegegeven om in de uitwer-
king mee te nemen. Dat gaat over 
een sociaal kader voor personeel 
van de gemeente werkzaam in de 
drie accommodaties. Daarnaast gaf 
de raad een maatschappelijk kader 
mee, dat over gebruikers ging. ‘Het 
gaat dus over meerdere kaders.’ 
Verschillende stuurgroepen zouden 
moeten samenkomen in een solide 
exploitatieprognose die aan de sa-
menwerking ten grondslag zou 
liggen en de basis voor de besluit-

vorming van de raad zou zijn.’ De 
wethouder zegt dat zij de raad tij-
dig en juist heeft geïnformeerd. Het 
werd in augustus 2019 duidelijk 
waarna we dat in een raadsvoorstel 
hebben vermeld.’ 

Bommetje
Krischan Hagedoorn is niet tevre-
den over de antwoorden van wet-
houder Bakker en dient een motie 
in waarin de indienende partijen 
hun afkeuring uitspreken over nala-
ten van het voorleggen aan de raad 
van de forse overschrijding van 
het exploitatietekort voor zwem-
bad Brandenburg. Fracties geven 
vervolgens hun mening over de 
motie van afkeuring. Peter Schla-
milch (Forza De Bilt) noemt het 
verhaal van de wethouder volledig 
ongeloofwaardig. Pim van de Veer-
donk (Beter De Bilt) vindt dat het 
‘schuurt’, Hij had de overschrij-
ding eerder willen horen. Henk 
Zandvliet (GroenLinks): ‘Zaterdag 
gaat het zwembad open en enkele 
fracties dachten misschien voor het 

opengaat, nu vast een bommetje.’ 
Hij vindt het betoog van de wethou-
der voldoende. 

Informatie
Menno Boer (SP) vindt dat de wet-
houder niet heeft voldaan aan de 
actieve informatieplicht en de infor-
matie  te laat is gekomen. Martijn 
Koren (CDA) constateert dat juist 
wel aan de actieve informatieplicht 
is voldaan. Johan Slootweg (SGP) 
pleit voor een tweede termijn voor 
de wethouder die ze krijgt. Michiel 
van Weele (D66) is verbaasd dat de 
motie er ligt. Wethouder Bakker stelt 
dat er geen overschrijding is van de 
gemeentelijke meerjarenbegroting. 
‘We kunnen de begroting 2020 pas 
opstellen nu we het inzicht hebben 
dat we in augustus hebben verkre-
gen.’ Ze zegt toe om aan de hand van 
de meetings van de stuurgroepen 
aan te geven welke gegevens wan-
neer bekend waren. Voor Slootweg 
is deze toezegging voor dit moment 
voldoende. Hij trekt zijn steun voor 
de motie van afkeuring in.

Wethouder Madeleine Bakker kreeg het af en toe zwaar te verduren.

Mens zegt het met beelden
Beelden zeggen meer dan woorden was de gedachtegang van Evelien Ribbens, directeur Mens 

De Bilt, toen ze in gang zette dat er filmpjes over het werk van Mens De Bilt 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 organi-
satie.

Erik Jan en Richard, vrijwilligers 
bij RTV De Bilt wilden de klus 
graag uitvoeren. In goed overleg 
zijn de beide mannen aan de slag 
gegaan. Ze liepen mee met allerlei 
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 filmpjes 
af. Negen films van een minuut of 

twee, drie die de komende weken 
via site van De Vierklank zijn te 
bekijken, maar ook op RTV De 
Bilt vertoond worden. Deze week 
Steunpunt Mantelzorg op campag-
ne en een huisbezoek aan mevrouw 
Daas.

Mens brengt een huisbezoek in beeld.

Markt Samen 
Leuke Dingen Doen

Zaterdag had Eetcafé Buiten aan de Hessenweg in De Bilt de tuinkamer 
ter beschikking gesteld voor deze Markt. Ook nu weer waren er bezoe-
kers die een maatje zochten om samen iets te ondernemen. Er werden 
afspraken gemaakt om samen te eten, te tekenen, schilderen, een film 
bekijken of een theater bezoeken. Maar ook te gaan wandelen of te gaan 
zwemmen. Er was ook een nieuwkomer in deze gemeente bij die zo een 
sociaal netwerk wilde opbouwen. (Frans Poot)

Tijdens de markt worden leuke contacten gelegd.

Jubilarissen
bij Van Oostrum

Zaterdag 28 september werden vier jubilarissen bij Van Oostrum 
Westbroek B.V. gehuldigd. Ruud de Groot (45 jaar), Willem Lam (40 
jaar), Carl de Wit en Ton Spaan (beiden 35) werden eerst in Westbroek 
in het zonnetje gezet. Daarna werden de jubilarissen en het voltallige 
personeel getrakteerd op een bezoek aan het Nationaal Baggermuseum 
in Sliedrecht naast een tochtje door de Rotterdamse haven en een 
afsluitend diner op de Rotterdamse Euromast.

Ingezonden Mededeling

Mantelzorg en PGB
Steunpunt Mantelzorg organiseert op dinsdag 8 oktober 

om 19.30 uur in Servicecentrum De Bilt, Prof. P.J.W. 
Debijeweg 1 een informatieavond over mantelzorg en het 

Persoonsgebonden Budget (PGB). 

Het PGB is voor mensen met een chronische ziekte of beperking een 
manier om eigen regie te houden en zelf te bepalen welke zorgverle-
ners men inhuurt. Deze avond wordt verzorgd door Mieke Westmeijer, 
voorlichter en trainer bij Per Saldo, de landelijke belangenvereniging 
van budgethouders.

Het PGB is ontstaan vanuit de behoefte aan eigen regie en de gedachte 
dat iemand, die zorg en ondersteuning nodig heeft, zelf het beste in 
kan schatten welke zorg nodig is en welke zorgverlener bij hem/haar 
past. De keuzevrijheid en vooral het maatwerk dat dit oplevert, zijn 
nog altijd de belangrijkste redenen om te kiezen voor een PGB. Het 
biedt ook flexibiliteit én brengt verantwoordelijkheden en verplichtin-
gen met zich mee. Mantelzorgers hebben vaak vragen over de inzet 
van het PGB. De toegang is gratis. Aanmelden s.v.p. via mantelzorg@
mensdebilt.nl of tel. 030 7271556.



Lezing Historische Kring De Bilt
door Henk van de Bunt

Biltenaar Henk Strietman stamt uit een bekende Zeister familie, waarvan de 
verschillende leden in de 20e eeuw handelden in kolen, dranken en groenten. Hij werd 

geboren aan de oever van de Biltse Grift, voor hem de Zeister Vaart. 

Op een lezing van de 
Historische Kring De 
Bilt vertelt hij over zijn 
herinneringen en bele-
venissen als ook de ge-
schiedenis van de plek 
waar hij opgroeide. Hij 
laat zien hoe zijn voor-
ouders daar terechtgeko-
men zijn, exemplarisch 
voor de verhoudingen 
in het Nederland van de 
19e eeuw. Henks verhaal 
ligt in het verlengde van 
de twee jaar geleden uit-
gebrachte documentaire 
‘Bestemming: Haven 
van Zeist’ over de Biltse 
en Zeister Grift. Ook 

neemt Henk de aanwe-
zigen mee naar de hoeve 
van Duitse afstamming 
van zijn familie. Naam-
geving, het bijzondere 
erfrecht en het feodale 
stelsel leveren een spre-
kend verhaal op. Daarin 
staat niet de familie cen-
traal, maar de histori-
sche achtergrond.

Middag
De lezing wordt op 
woensdag 9 oktober om 
14.00 uur gehouden in 
het gebouw van WVT 
aan de Talinglaan 10 in 
Bilthoven. 

Voorheen de Koppeldijk in Zeist met sluisje over de 
Biltse Grift. 

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 

leverancier 

van o.a. 

Family Cards, 

Belarto

en Buromac.
Parel Promotie

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

Informatieavond Zon op VvE:
‘Eerst snappen wat er mogelijk is’

In gemeente De Bilt zijn veel grote platte daken nog ‘leeg’. Appartementseigenaren 
willen vaak best wel zonnepanelen, maar vinden het ook lastig om dit te realiseren. Op 
woensdagavond 9 oktober vertelt deskundige Corien van den Haak hoe zij VvE’s helpt 
om van droom naar daad te komen. Appartementseigenaren in de gemeente zijn van 
harte welkom. Locatie en tijd: WVT-gebouw, Talinglaan 10, Bilthoven. Inloop vanaf 

19.00 uur, start programma 19.30 uur. Aanmelden via e-mail: infoavond@beng2030.nl.

Best lastig: je wilt als VvE bewoner graag zon-
nepanelen maar je weet niet goed hoe je dat aan 
moet pakken. “De noodzaak is groot”, zegt Luuk 
Schouten, appartementseigenaar aan De Akker 
in De Bilt, “Maar hoe kunnen we dat zo gemak-
kelijk mogelijk organiseren? Niemand heeft hier 
veel tijd voor.”
Deskundige Corien van den Haak: “Je hebt door-
zetters nodig die ervoor gaan. Het is een lang 
proces dat begint met echt begrijpen wat er kan. 
Dan kun je het vervolgens goed uitleggen aan de 
andere bewoners.”

Voorkeursvarianten
Want mogelijkheden zijn er genoeg. Je kunt bij-
voorbeeld kiezen voor panelen voor de gezamen-
lijke voorzieningen of voor de appartementen 
zelf. Daarnaast zijn er allerlei vormen van finan-
ciering. Van den Haak: “Soms denkt men dat het 
heel duur is, maar het is echt een overzichtelijk 
verhaal. De investering is er meestal na acht jaar 
uit en je energierekening gaat direct omlaag.”

Bij een eerste onderzoek komen er vaak al één of 
twee voorkeursvarianten bovendrijven. “Het kan 
bijvoorbeeld een idee zijn om per appartement 
ruimte voor een aantal zonnepanelen te reserve-
ren op het dak. De eigenaar kan zelf besluiten of 

en wanneer die panelen voor individueel gebruik 
er komen. Dan hang je jouw besluit niet op aan 
een ander en dat is wel zo sympathiek!”, aldus 
van den Haak. Maar voor andere VvE’s kan het 
logischer zijn om voor de collectieve voorzienin-
gen zonnepanelen neer te leggen. 

Deze bijeenkomst van het groene VvE-platform 
wordt georganiseerd door energiecoöperatie 
BENG! Uw VvE in gemeente De Bilt kan zich 
kosteloos aansluiten. Stuur een mail naar info@
beng2030.nl. Bekijk ook hoe BENG! verder kan 
ondersteunen op www.beng2030.nl.

foto Hans Lebbe, HLP Images

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

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

CASSELER RIB
Lekker bij de zuurkool en andere stamppotten.
Lekker mild gepekeld & huisgerookt; 
Even kort bakken, om en om 100 gram 1,98

HERFST GEBRAAD
Met o.a. smaakvolle malse rosbief, mager rookspek &
een heerlijke kruidenmelange, echte weekend topper!
Ca. 25 min. op 150°C in de oven 100 gram 2,25

KALFS VERSE WORST
100% kalfsvlees; lekker gekruid & gezouten. Met o.a.
verse bieslook, zout & peper; helemaal glutenvrij!
Zachtjes braden ca. 8 tot 10 min. 100 gram 1,95

THAISE KIPWOKBLOKJES
Met o.a. kipfilet, courgette, paprika & Oosterse
kruidenolie. Lekker om te wokken en te roerbakken.
Lekker met rijst, pasta..... 100 gram 1,35

KALFS RIBLAPJES
Om zachtjes te stoven, grof van draad en iets
doorregen Smelt op de tong, zo zacht en smaakvol!
Ca. 90 min. stoven 500 gram 9,98

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Slagers tip van deze week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 30 september t/m zaterdag 5 oktober.

Zetfouten voorbehouden.

CHEESEBURGERS
100% rundvlees met lekkere kruiden & kaasblokjes 100 gram 1,25
RUNDERGEHAKT
Zonder kleurstof of vervangende middelen! 500 gram 3,90

MINI LAMSBOUTJES
Vers uit Nieuw Zeeland; heerlijk mals en mager! 
Zonder been; gemarineerd of naturel; keuze aan u!
Kort rosé bakken en genieten maar... 100 gram 2,98

Donderdagavond en vrijdagavond geopend

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Of wat meer slag en volume 
in uw haar?
Kies dan eens voor onze 
CURLSYS!!!
U bent van harte welkom! 

Stijl haar krijgt een soepelere 
valling en meer beweging. 

Wilt u meer info en voorbeelden 
van voor en na, kijk dan op onze 
website!

CURLSYS creëert:
-  2x zoveel VOLUME
-  2x zoveel slag/krul
-  2x zoveel veerkracht
-  aanzienlijk minder 

pluis

Wilt u dikke 
volle krullen?
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‘Duurzaamheid is ontzettend breed. 
De gemeente heeft ervoor gekozen 
om duurzaamheid wat enger in te 
zetten met onderwerpen als milieu, 
energieverbruik, klimaatadaptatie en 
biodiversiteit. De laatste jaren maken 
we grote klimaatveranderingen mee 
en daarom is ook het sociale aspect 
belangrijk. Duurzaamheid is inmid-
dels een opgave waar veel mensen 
mee bezig zijn. Als je door onze 
gemeente rijdt zie je overal zonne-
panelen op daken liggen. Ik ken 
heel veel mensen die spouwmuren 
isoleren en sommigen leggen warm-
tepompen aan. Bedrijven zijn ermee 
bezig en als gemeente stimuleren 
we dat onder andere door acties en 
samen te werken met energiecoöpe-
ratie BENG!, die we subsidiëren. We 
hebben een eigen verantwoordelijk-
heid voor onze eigen gebouwen. Het 
nieuwe zwembad Brandenburg is het 

duurzaamste zwembad van Neder-
land.’ Daar is Anne Brommersma heel 
trots op. ‘Het beeld wordt nog al eens 
neergezet dat het vooral heel erg 
duur is, maar dat is helemaal niet zo’, 
zegt Dolf Smolenaers. ‘Het verdient 
zichzelf terug, niet alleen in geld, 
maar ook in een beter leefklimaat en 
een comfortabele woning.’

KLIMAATVERANDERING
‘Klimaatadaptatie houdt in dat je 
je voorbereidt op de klimaatveran-

dering. Dat betekent klaar zijn voor 
hoosbuien en hete zomers. ‘Daar 
moeten we maatregelen voor nemen 
waar we al druk mee bezig zijn. We 
roepen inwoners op hun tuin niet te 
verstenen. We hebben een klimaat-
stresstest gedaan waaruit blijkt dat 
de kern De Bilt het meeste last heeft 
van klimaatverandering omdat daar 
erg veel steen is. Het was er afge-
lopen zomer vijf graden warmer dan 
in Bilthoven. De tuinen zijn er kleiner 
en worden vaak bestraat waardoor 
het bij warmte veel warmer wordt 
dan elders. De Bilt ligt ook nog eens 
heel laag, waardoor bij hevige regen 
het water die kant opgaat. Park Aren-
berg is het laagste punt.’

ONTWIKKELINGEN
Dolf Smolenaers vertelt dat Woon-
stichting SSW miljoenen investeert 
in verduurzaming. ‘SSW neemt via de 

huurdersvereniging Woonspraak de 
huurders daarin mee door inzichte-
lijk te maken dat het wat oplevert.’ 
Anne Brommersma noemt zwembad 
Brandenburg een goed voorbeeld van 
creatieve oplossingen. ‘Daar wordt 
een rioolbuis gebruikt om warmte 
van af te halen, waardoor we geen 
gasinstallatie meer nodig hebben. We 
zijn nu in gesprek met het waterschap 
dat een rioolzuiveringsinstallatie 
heeft langs de Groenekanseweg. Er is 
warmte te halen uit zuiverend water 

dat in de sloten in de omgeving wordt 
gestort. De gemeente onderzoekt 
samen met SSW en BENG! of we daar 
een wijk mee kunnen verwarmen. In 
principe zijn daar duizend woningen 
mee te verwarmen.’ 

GEMEENTE
Sweco De Bilt heeft een lichtmast 
ontwikkeld waarvan de lampen alleen 
gaan branden als je er langsfi etst en 
die ook in te stellen zijn in kleuren. 
Als er vleermuizen zijn moet het rood 
zijn op andere momenten moet het 
weer blauw zijn. De provincie heeft 
daarvoor een subsidie verstrekt en 
daar wordt op het fi etspad naar de 
Uithof, waar de gemeente eigenaar 
van is, mee geëxperimenteerd. In het 
onderhoudsprogramma van dit jaar 
voor de brandweerlocaties zijn naast 
nieuwe daken ook zonnepanelen 
voorzien. Op www.duurzaamdebilt.nl 
staan heel veel acties en activiteiten 
die in de gemeente op het gebied 
van duurzaamheid worden onder-
nomen en waar de gemeente ook 
bij aanwezig is. In de oude raadzaal 
in Jagtlust vindt op 10 oktober een 
scholierendebat plaats. . 

WETHOUDERS
Anne Brommersma komt uit Utrecht 
en woont sinds 2006 in Bilthoven. 
Zij kwam  in april 2010 in de Biltse 
gemeenteraad voor de fractie 
GroenLinks&PvdA en werd in maart 
2011 fractievoorzitter. Voordat Anne in 
mei 2014 wethouder in De Bilt werd, 
werkte zij bij de gemeente Amersfoort 
als hoofd van de afdeling Veiligheid 
en Wijken. Dolf Smolenaers werd 
actief bij D66 in Weert toen hij 18 
werd. Al snel werd hij betrokken bij 
de gemeenteraad als commissielid. 
‘Duurzaamheid was in die raad hele-
maal geen issue.’ Hij herinnert zich 
dat hij erg zenuwachtig was toen hij 
voor het eerst het woord voerde bij al 
die oudere mensen. Hij studeerde in 
Nijmegen politiek en parlement. Zes 
jaar geleden werd hij actief voor D66 
in De Bilt. Hij werd commissielid, in 
2014 raadslid, fractievoorzitter en op 
28 juni vorig jaar wethouder.

Maak kennis met 

duurzaamheid

Plukdoolhof wordt geopend
Op 12 oktober om 15.00 uur wordt bij Kinderboerderij De 
Schaapskooi (Melkweg 1B) in Bilthoven door wethouder Anne 
Brommersma het plukdoolhof geopend. Dit initiatief is een 
samenwerkingsproject van Reinaerde en Biltsheerlijk en 
wordt gesteund door veel verschillende organisaties binnen 
en buiten de gemeente De Bilt. 

Biltsheerlijk en Reinaerde slaan de handen ineen voor het eerste Pluk-
doolhof van Nederland. In het voorjaar is hard gewerkt om de doolhof-
hagen te planten, de paden en irrigatie aan te leggen. Nu volgt een rust-
periode voor al het plantgoed. 

WAT IS EEN PLUKDOOLHOF
Educatieve activiteiten, natuurbeleving en duurzame voedselteelt zorgen 
in het Plukdoolhof voor sociale inclusie; in dit geval onderdeel van 
buurtboerderij De Schaapskooi in Bilthoven. Dit is een dagbesteding en 
werkplek, waar mensen zich kunnen ontwikkelen met begeleiding van 
Reinaerde. Het doel is mensen van alle leeftijden te verbinden. Het is 
daarom ook rolstoel- en rollatortoegankelijk. In het plukdoolhof staat 
‘spelenderwijs leren’ centraal. Mensen zien en ruiken hier hoe fruit groeit 
en bloeit, leren dat een boom ook sla kan zijn en dat je thee kunt maken 
van bloesem en bloemknoppen. Niet in de schoolbanken dus, maar 
midden in de samenleving en in de natuur. Het kan uitgroeien tot een 
echte ‘magneet’ met positieve uitstraling op thema’s als samen spelen, 
team builden, ontmoeten, groenbeleving en duurzame voedselteelt. Er 
zijn veel organisaties in (en buiten) gemeente De Bilt die het plukdoolhof 
een warm hart toe dragen. Zij doen dit door samen te werken, fi nancieel 
te steunen en/of met raad en daad bij staan. (Dos Schaafsma) 

Het plukdoolhof is er klaar voor.

Duurzaamheid biedt veel 
verrassende mogelijkheden
door Guus Geebel

‘Iemand zei eens tegen mij duurzaamheid is eigenlijk het verkeerde woord, het zou goedkoopzaamheid 
moeten zijn, want uiteindelijk verdienen alle investeringen zich terug’, vertelt Anne Brommersma. 
De wethouder heeft evenals Dolf Smolenaers Duurzaamheid in haar portefeuille. De beide 
wethouders zien veel nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in de gemeente. 

Aftrap Week van de Duurzaamheid P. 11

Zonnepark Achterwetering P. 12

Duurzaam Fashion project op HNL P. 13

Werkplaats ruimt zwerfafval op in De Leijen P. 16

De Bilt ligt laag en ondervindt bij regen veel overlast. (foto juli 2019 - v.d. Meijden)

De wethouders Anne Brommersma en Dolf Smolenaers.
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Natuurbegraafplaats Den en Rust
Week van de Duurzaamheid | Zondag 6 oktober

Op zondag 6 oktober geven wij twee rondleidingen op de 

natuurbegraafplaats Den en Rust (13.30 uur en 15.30 uur).

De groepsgrootte is max. 25 personen en er zijn geen kosten 

aan verbonden. Tijdens de rondleiding krijgt u informatie over 

de natuurbegraafplaats, de mogelijkheden en bijzonderheden.

Aansluitend is er gelegenheid om met elkaar na te praten en 

is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Daarnaast laten 

wij ook een aantal duurzame mogelijkheden zien als de nieu-

we natuurkist en een opbaarplank met wade (wikkeldoek).

Aanmelden kan via: naga@dela.org

Meer informatie: 030-2109765

Rondleiding

Op ’t bankje
Twee jongens komen glunderend bij me op het bankje zitten. Ze heten Stefan en Abel en zitten in groep 
acht. Ze beginnen meteen te vertellen waar ze mee bezig zijn. ‘We moeten een spreekbeurt over duur-
zaamheid houden en we hebben samen met de opa van Abel een mooi plan gemaakt. ‘Mijn opa heeft 
een werkplaats in de schuur en is altijd aan het knutselen. Toen we de opdracht voor de spreekbeurt 
kregen zijn we meteen naar hem toe gegaan en hij was gelijk enthousiast’, vertelt Abel stralend. Opa en 
oma zijn echte natuurmensen en zijn altijd met het milieu bezig. Ze hebben zonnepanelen op het dak, 
een biologische moestuin en bijenkorven. Het is er altijd heel gezellig en toen we opa vertelden wat 
voor opdracht we hadden nam hij ons meteen mee naar de schuur. We gingen eerst bespreken wat er 
voor mogelijkheden waren. We hadden een heleboel ideeën maar opa dacht dat het idee om een soort 
tandem te maken die je op een standaard kan zetten en die dan fietsend een accu gaat opladen wel 
te maken zou zijn.’ De jongens laten heel enthousiast tekeningen zien die ze samen met opa gemaakt 
hebben. Het ziet er heel fraai uit en ze zijn al begonnen spullen te verzamelen die ze nodig hebben. 
‘Het meeste heeft opa wel in zijn werkplaats en hij gaat nu eerst dingen aan elkaar lassen.’ Stefan 
heeft voorgesteld om het project Trapstroomfiets te noemen. Opa vertelde dat hij vroeger ook al eens 
zoiets gemaakt had om de lampjes van de kerstboom te laten branden. Maar dat ging met een dynamo 
en de lampjes gingen alleen branden als je fietste. Nu we er een accu mee opladen blijft de stroom 
nog doorwerken. We willen dat je de batterij van je mobieltje ermee op kan laden daar heeft de hele 
klas wat aan.’ Met een blik van hebben we dat niet goed voor elkaar gekregen, kijken de jongens mij 
trots aan. Ik ben erg nieuwsgierig hoe ze de spreekbeurt verder gaan invullen en de jongens vertellen 
het graag. ‘We beginnen ons verhaal met voorbeelden van verspilling. In Nederland gooien we een 
derde van ons voedsel weg en op andere plekken in de wereld wordt honger geleden. Dat is toch gek’, 
zegt Abel. Ook de plastic soep komt ter sprake. Abel vertelt dat zijn opa een heel goed idee had om 
weggegooide blikjes van de straat te krijgen. ‘Hij zei dat ze een apparaat zouden moeten maken waar 
je blikjes ingooit die dan meteen geplet worden en hergebruikt kunnen worden. Een soort automaat 
waar dan voor ieder blikje dat je erin gooit vijf cent uitkomt. Heel goed voor het milieu en heel duur-
zaam.’ Het lijkt mij inderdaad een mooi idee en een oplossing om het restafval te verminderen want 
kinderen zullen de blikjes dan echt wel gaan verzamelen. De spreekbeurt is over twee 
weken. Ouders zijn ook uitgenodigd en mogen stemmen op wat zij het beste 
idee vinden.‘ Ik vraag of ze al weten wat andere leerlingen gaan doen, maar 
ze hebben afgesproken om het voor iedereen een verrassing te laten zijn. 
‘Daarom doen we er heel geheimzinnig over. We doen het allemaal met z’n 
tweeën. Meester Frits begeleidt ons en geeft een paar lessen over duur-
zaamheid in het algemeen. Hij komt bij allemaal een keer kijken en wij 
hopen hem te kunnen verrassen. We zijn ook al een keer met hem naar het 
NEMO Science Museum in Amsterdam geweest.’ Morgen gaan ze na 
schooltijd weer naar opa. ‘Hij zal het frame dan wel klaar hebben. 
Nu gaan we voor het eten even samen voetballen.’

Maerten

AC TIVITEITENLADDER

Voor meer informatie en updates
WWW.DUURZAAMDEBILT.NL

5 oktober

Startschot Week van de Duurzaamheid 14.00 uur FC De Bilt

Proeven van het Biltse Landschap 10.00 - 17.00 uur Fietsroute door De Bilt/Bilthoven

Proeven van het Westbroekse Landschap 10.00 - 17.00 uur Fietsroute door Westbroek

Proeven van het Groenekanse Landschap 10.00 - 17.00 uur Fietsroute door Groenekan

Proeven van het Maartensdijkse Landschap 10.00 - 17.00 uur Fietsroute door Maartensdijk

Natuurwandeling Oostbroek 9.30 -11.30 uur ‘t Winkeltje van Oostbroek

Duurzame speelgoed actie 10.00 - 12.00 uur Restaurant Bij de Tijd

Boeren lunch tussen de koeien 12.30 - 14.00 uur Boerderij De Bonte Parels

Workshop De duurzame held 13.30- 15.30 uur Bibliotheek Idea Bilthoven

Repair Café en kleding ruilbeurs 11.00 - 14.00 uur Dorpshuis Westbroek

6 oktober

Rondleiding Natuurbegraafplaats Den en Rust 13.30 - 15.00 uur Begraafplaats Den en Rust

Wandelexcursie over Landgoed Houdringe 14.00 - 16.00 uur Paviljoen Beerschoten

Rondleiding Natuurbegraafplaats Den en Rust 15.30 - 17.00 uur Begraafplaats Den en Rust

7 oktober

MENS zoekt mensen… 11.00 - 15. 00 uur Gemeente De Bilt

Voorlichtingsavond Maartensdijks Zonnepanelen Collectief en BENG 20.00 - 22.00 uur De Vierstee, Maartensdijk

8 oktober

Lift je Leven 19.00 - 21.30 uur Servicecentrum MENS De Bilt

Informatieavond zonnepanelen 19.00 - 21.30 uur Eetcafé van Miltenburg

9 oktober

Maak een elektrische proefrit tijdens de Week van de Duurzaamheid 12.00 - 19.00 uur Gemeentehuis De Bilt

Besloten Excursie Woonspraak en SSW 15.00 - 19.30 uur Besloten bijeenkomst

Informatiebijeenkomst: Zonnepanelen op het dak van jouw VvE 19.30 - 21.30 uur WVT

10 oktober

Glas ophalen voor recyclen bij de kinderopvang de Bilt gedurende de dag Lichtruim

Scholierendebat over duurzaamheid 9.00 - 15.00 uur Lichtruim

HNL- fashion 12.00 - 14.00 uur HNL

Lezing: Groene Theologie 19.30 -21.30 uur Centrumkerk Bilthoven

KNMI geeft gastlessen over weer en klimaat aan 8 scholen 9.45 - 12.00 uur KNMI

11 oktober

Kom kijken op zorgboerderij Toutenburg 10.00 - 17.00 uur Zorgboerderij Toutenburg

Krijtverven bij MOOS. 13.00 - 16.00 uur MOOS.

De Biltse Streekmarkt 15.00 - 19.00 uur Dorpsstraat Vo Steenstraat 41

Uitreiking Groene Lintje 17.30 - 18.00 uur Dorpsstraat Vo Steenstraat 42

Work- Moveshop: Gezond, Groen en Geld 20.00 - 21.30 uur De Beweegruimte, De Bilt

12 oktober

Proeven van het Biltse Landschap 10.00 - 17.00 uur Fietsroute door De Bilt/Bilthoven

Proeven van het Maartensdijkse Landschap 10.00 - 17.00 uur Fietsroute door Maartensdijk

Proeven van het Westbroekse Landschap 10.00 - 17.00 uur Fietsroute door Westbroek

Proeven van het Groenekanse landschap 10.00 - 17.00 uur Fietsroute door Groenekan

Vrijwilligersbanenmarkt Vrijwilligerscentrale 9.30 - 12.30 uur Lichtruim

Kom kijken op de zorgboerderij 10.00 - 17.00 uur Zorgboerderij Toutenburg

Duurzame speelgoedactie 10.00 - 12.00 uur Restaurant Bij de Tijd

Bonbons maken met BonbonMargo bij Agnes kruiden 10.00 - 12.00 uur Agnes Kruiden

10% korting Limousin rundvlees 10.00 - 17.00 uur Zorgboerderij Toutenburg

Maak kennis met Biltstroom 10.00 - 17.00 uur Zorgboerderij Toutenburg

Open tuinenroute van Operatie Steenbreek 11.00 - 13.00 uur Wijk Weltevreden De Bilt, 
start bij Fam Van Kesteren

Duurzaamheidsmarkt 11.00 - 17.00 uur Oosterlichtkerk

Klimaatadaptatie, hoe dan? 11.00 - 17.00 uur Oosterlichtkerk

Boeren lunch tussen de koeien 12.30 - 14.00 uur Boerderij De Bonte Parels

Opening van het Biltse Plukdoolhof 15.00 - 17.00 uur Kinderboerderij de Schaapskooi

Workshop Bijenvriendelijke beplanting en beheer van Sonne Copijn 20.00 - 22.00 uur Bee Foundation

13 oktober

Kerkdienst met als thema duurzaamheid 10.00 - 11.00 uur Oosterlichtkerk

5 -12 oktober 2019

Maartensdijkse zonnepanelen collectief Maartensdijk, via Edwin Plug

Verspreiding afdelingskrant SP afdeling De Bilt Gemeente De Bilt

Aandacht voor klimaatadaptatie dmv teksten op stoeptegels in De Bilt Gemeente De Bilt

Duurzaamheidsactie bij Bonbon Margo: Agnes kruiden thee met appeltaart Bonbon Margo, De Bilt

Boekendisplay over Duurzaamheid Bibliotheek Idea Bilthoven

Meneer Vink’s duurzame Dutch Cuisine Meneer Vink

Informatietafel: Een groen leven, een groen afscheid PCB Uitvaartwinkel Bilthoven
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Boerderijwinkel Nieuw Toutenburg
Dorpsweg 85, 3738 CB Maartensdijk

Open:  ma, di, do, vr, za
 9.00 - 17.30 uur

www.zorgboerderijnieuwtoutenburg.nl

Geniet van
eerlijke, verse lokale producten
bij boerderijwinkel Nieuw Toutenburg!

•  Verse groenten uit eigen tuin
•  Limousin rundvlees van onze koeien
•  Groot aanbod van heerlijke producten uit de buurt

Fairtrade is
duurzaamheid in topvorm

Want met een Fairtrade product koop je niet alleen iets wat 
milieuvriendelijk is gemaakt:
•  Het is ook gemaakt onder menswaardige 

arbeidsomstandigheden en zonder kinderarbeid,
•  Je betaalt een eerlijke prijs, gebaseerd op de kosten van 

levensonderhoud,
•  De producenten krijgen naast een gegarandeerde minimumprijs 

een extra premie en steun bij productontwikkeling.

Wereldwinkel De Bilt en Werkgroep Fairtrade De Bilt werken samen aan het 
bevorderen van eerlijke handel. Én we zett en ons in voor de Global Goals 
campagne: op weg naar een werkelijk duurzame ontwikkeling. Met die 
campagne wordt wereldwijd gewerkt aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen 
van de VN om de grote problemen in de wereld – zoals armoede, ongelijkheid, 
oneerlijke handel, klimaatverandering – aan te pakken.

Dit doen we samen met onze Biltse partners. De Wereldwinkel kan daarbij 
een mooi steunpunt zijn. Kom kijken in onze vernieuwde Wereldwinkel: 
vanaf 26 oktober op Hessenweg 168.

In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze 
doelen voor duurzame ontwikke-
ling vastgesteld. Deze “Global Goals” 
werden unaniem aangenomen door 
alle lidstaten van de Verenigde Naties 
en vormen voor de periode tot 2030 
een belangrijke gezamenlijke agenda. 
Vele bedrijven en maatschappelijke 
organisaties in De Bilt confi rmeren 
zich aan deze doelstellingen.

WATER
Ook FC De Bilt gaat, samen met haar 
nieuwe hoofdsponsor Rabobank, 
voor een duurzame ontwikkeling. ‘Als 
één van de grote sportclubs binnen 

gemeente De Bilt heeft FC De Bilt 
een grote maatschappelijke verant-
woordelijkheid’, vertelt voorzitter Rob 
Florie. ‘Tijdens de Week van de Duur-
zaamheid leggen wij niet de nadruk 
op àlle 17 global goals, dat is onmo-
gelijk, maar besteden wij aandacht 
aan ééntje daarvan, namelijk water. 
Schoon (drink)water is belangrijk voor 
iedereen. Vanuit de vereniging vragen 
wij onze sporters korter te douchen, 
want dat is verspilling van schoon 
water en starten wij in onze kantine 
met de verkoop van Earth water. 
Daarnaast vragen wij aandacht voor 
diverse waterprojecten elders in de 

wereld en steunen wij diverse goede 
doelen zoals “Spieren voor Spieren”’. 

FAIRTRADE
FC De Bilt schenkt niet alleen aandacht 
aan schoon water, maar verduur-
zaamt zich op meerdere global goals. 
Zij probeert het autogebruik terug 
te dringen, is bezig om leden meer 
bewust te maken met de fi ets naar 
de vereniging te komen (actie is in 
voorbereiding), streeft naar een rook-
vrij sportpark, vraagt aandacht voor 
afvalscheiding en dringt het gebruik 
van plastic terug. Florie: ‘FC De Bilt 
doet veel aan verduurzaming. Wij zijn 
de eerste sportvereniging die Fair-
trade gecertifi ceerd is en schenken 
bijvoorbeeld koffi e en thee met het 
Fairtrade keurmerk en voetballen met 
fairtradeballen. 

FC De Bilt is op de goede weg, maar er 
is nog een lange weg te gaan. Florie: 
‘Mijn droom is een energie-neutraal 
en duurzaam clubhuis, waar iedereen 
zich thuisvoelt. Wie weet komt deze 
droom nog een keer uit’. 
Op Zaterdag 5 oktober om 14.00 uur is 
de aftrap van de Week van de Duur-
zaamheid bij FC De Bilt. Wethouder 
Madeleine Bakker zal dan met een 
letterlijke aftrap de Week openen.

Duurzaam FC De Bilt
door Walter Eijndhoven

In de week van zaterdag 5 oktober tot en met zondag 13 oktober staat 
duurzaamheid weer centraal in gemeente De Bilt. In deze week krijgt iedereen 
de kans om een activiteit te organiseren rond één van de thema’s van de 17 global goals. Eén van 
de vele Biltse organisaties is FC De Bilt. Bij FC De Bilt is daarom aanstaande zaterdag de aftrap van 
deze Week van de Duurzaamheid. 

FC De Bilt streeft naar volledige verduurzaming voor 2030.

Rondleiding Natuurbegraafplaats

Zondag 6 oktober organiseert Tap Dela twee rondleidingen 
op de natuurbegraafplaats Den en Rust. Daarna is er 
gelegenheid om na te praten en vragen te stellen. Er 
zijn duurzame uitvaartmogelijkheden te bekijken, zoals 
de natuurkist, een opbaarplank met wikkeldoek en een 
uitvaartbus waar meerdere personen met de overledene in 
vervoerd kunnen worden.

Tap Dela, wil in haar dienstverle-
ning bijdragen aan de toekomst 
van de samenleving. Zij vindt het 
als organisatie belangrijk dat bij 
de vele keuzes voor het invullen 
van een uitvaart er ook duurzame 
mogelijkheden zijn. Nadia Gandon-
Najib, uitvaartverzorgster bij Tap 
Dela vertelt: ‘Vanuit de visie dat 
we er zijn voor elkaar, wil Tap Dela 
onze wereld op een gelijkwaardige 
of zelfs betere manier achterlaten 
voor de huidige en toekomstige 
generaties. Dit betekent dat we bij de keuze van onze producten steeds 
meer letten op o.a. het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, zo min 
mogelijk gebruik van toxische stoffen en zo effi ciënt mogelijk transport’. 

Nadia zegt verder: ‘In de praktijk krijg ik steeds vaker wensen voor een 
duurzame uitvaart. Mensen willen bij het afscheid nemen ook rekening 
houden met milieuvriendelijkheid. Het betreft dan keuzes rond de kist, 
het vervoer, de bloemen, begraven of cremeren, grafstenen e.d. Inmid-
dels kunnen bijvoorbeeld kisten en urnen volledig composteerbaar zijn, 
waardoor alles uiteindelijk weer opgenomen wordt in de kringloop van 
de natuur’. Omdat Nadia zelf opgroeide met de gedachte: ‘Een beter 
milieu begint bij jezelf’, wil ze dit ook in haar werk uitdragen. 

AANSLUITEN
Zij die de rondleiding op de Natuurbegraafplaat Den en Rust op zondag 
6 oktober om 13.30 uur of 15.30 uur willen volgen kunnen zich aanmelden 
via naga@Dela.org. Meer info kan ook via tel. 030 2109765 worden 
verkregen. (Joanne Penning)

Het pad door de natuurbegraafplaats.
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Hoe kunt u meedoen?
Samen met BENG! werkt Biltstroom aan meer collectieve 
zonnestroom projecten. Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via het contactformulier op de website 
www.biltstroom.nl, u kunt zich daar ook aanmelden 
voor de nieuwsbrief. 

U kunt ook lokaal geproduceerde stroom afnemen. Word dan 
klant bij energieleverancier OM: deze coöperatie waar Biltstroom 
ook lid van is, levert 100% groen uit de eigen buurt.

Biltstroom is een initiatief vanbiltstroom.nl

WE 
ZOEKEN 

NOG MEER 
DAKEN

in alle kernen van
de gemeente

De Bilt.

Waarom Biltstroom?
We streven naar een energieneutraal De Bilt in 2030, dat kan met col-

lectief geproduceerde stroom goedkoper en gemakkelijker door grote 

oppervlakken zonnepanelen met voordeel op uw energierekening.

Wat doet Biltstroom?
Biltstroom heeft twee projecten in bedrijf: 
-  op de daken bij Landwinkel De Hooierij 

in De Bilt (300 zonnepanelen) 
-  op de daken bij Zorgboerderij 

Nieuw Toutenburg in Maartensdijk  
(299 zonnepanelen)

GROENE STROOM UIT BILTSE BRON
-  Samen lokale stroom produceren
-  Op grote daken in uw buurt
-  Duurzaam en dichtbij 

IX Zon, het bedrijf achter het 
project Zonnepark Achterwe-
tering heeft een missie: Neder-
land op weg helpen naar een 
schone energievoorziening. 
Om De Bilt energieneutraal te 
krijgen voor 2030 is het Zonne-
park aan de Koningin Wilhel-
minaweg één van de projecten 
binnen gemeente De Bilt. 

VRAGEN
Tijdens de avond werd dan 
ook alle aandacht geschonken 
aan het Zonnepark. Waar ligt 
het precies? Hoe gaat het park 
eruit zien? Voor hoeveel huis-
houdens levert het energie op? 
En zijn de panelen zichtbaar 
vanaf de openbare weg? Alle-
maal vragen waar (bezorgde) 
omwonenden mee worstelen. 
Vooral de zichtbaarheid vanaf 
de openbare weg is een hot 
item. Het plangebied ligt 
tussen de spoorlijn langs de 
A27 en de rijksweg N417 ten 
oosten van Achterwetering 
en heeft een oppervlakte van 
ongeveer tien hectare. Onge-
veer zeven hectare is bestemd 
voor zonnepanelen, de overige 
drie hectare is voor natuur-
compensatie. Totaal krijgen 
2.200 huishoudens stroom 
vanuit het Zonnepark. 

SCHERMEN
‘Vanaf de weg is het Zonne-

park nauwelijks te zien’, legt 
communicatiemanager Renate 
Wolters uit. ‘Langs de weg 
verbreden wij de sloten en het 
park zelf ligt verscholen tussen 
het groen. Er staan geen 
hekken omheen, maar alles 
schermen wij af met bomen 
en struiken. Wel houden wij 
een zichtlijn vrij voor het 
uitzicht vanaf het landgoed’. 
De weinige belangstellenden 
reageerden wisselend. Van 
‘Een goed idee’ en ‘Ik moet het 
eerst allemaal nog zien’ tot ‘Ik 
zie dit plan niet zitten’. 

VERVOLG
Hoe nu verder? Wolters: ‘Deze 
informatieavond is niet de 
laatste mogelijkheid voor 
omwonenden om feedback 
te geven op onze plannen. 
Binnenkort dienen wij de 
omgevingsvergunningaanvraag 
in, waarover de burger weer 
mag meepraten. Als omwo-
nenden tevreden zijn, volgt 
een publicatie ontwerpver-
gunning, de mogelijkheid tot 
zienswijzen en uiteindelijk de 
publicatie definitieve vergun-
ning. Ook dan krijgen even-
tuele tegenstanders weer de 
gelegenheid tot het indienen 
van beroep bij de rechtbank. 
Pas na deze hele route volgt 
uiteindelijk de bouw van het 
Zonnepark en in bedrijfstelling’. 

Kortom, er is nog een hele weg 
te gaan. Maartensdijker Edwin 
Plug baalt van de hele gang 
van zaken en vertelt een petitie 
tegen de aanleg van het Zonne-
park te beginnen. Plug: ‘Elke 
dag rijd ik hierlangs. In plaats 
van naar een akker te kijken, 
zie ik straks alleen maar zonne-
panelen langs de weg. Ik heb 
al aangegeven dat hier betere 
locaties zijn te vinden, buiten 
het zicht van langsrijdende 
automobilisten en fietsers’. 

AANLEIDING
Gemeente De Bilt wil met 
BENG! in 2030 energieneutraal 
zijn. Dat wil zeggen dat tegen 
die tijd in De Bilt evenveel 
energie wordt opgewekt als 
verbruikt. Samen met meer 
dan 15 belangrijke Biltse part-
ners (bedrijven, maatschap-
pelijke organisaties en kennis-
instituten) ondertekenden 
zij deze ambitie middels een 
intentieovereenkomst, het 
Bilts Energie Akkoord, uit het 
klimaatbeleid van gemeente 
De Bilt. 
Voor meer informatie: www.
debilt.nl. Voor nadere infor-
matie over de ontwikkelingen 
rond het park: www.ixzon.nl/
achterwetering. Ook is het 
project te volgen via Facebook 
en Twitter.

[Walter Eijndhoven]

Weinig animo informatieavond
Donderdag 26 september organiseerde IX Zon uit Leiden een inloopavond bij 
restaurant Helden voor omwonenden van Zonnepark Achterwetering. 

beixo staat voor kettingloos  etsen. 
Onze  etsen geven je volledige keuze- 
vrijheid: voor je reizen combineer je je 
(vouw-) ets eenvoudig met auto of OV. 
Net wat het beste uitkomt. 
LicLicht, comfortabel of juist elegant: er is 
altijd een beixo die bij je past.

We nodigen u uit te komen proefrijden 
op een van onze modellen in De Bilt. 
Maak een afspraak via 030-2129866 of 
loop binnen op Kapelweg 2  

Nu 10% korting op vertoon van deze advertentie *

geen ketting
krachtige en stille motor
keuze uit accu’s
zeer comfortabel

* alleen bij beixo in De Bilt

laat zien wat je wilt en doe mee  
met de 

 

 
 

maak kennis met de standpunten op 
www.sp.nl  

en word vriend of lid 
 

 
 
Of vul de antwoordstrook in  
 
Ik word Vriend voor Rechtvaardigheid ! 
 
naam:  ________________________________________________ 
 
e-mail: ________________________________________________ 
 
postcode / huisnummer _______/ ____ telefoon:  _______________ 
 

□ Stuur mij een welkomstpakket  

□ Ik wil lid worden van de SP  
 
Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar  
SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort 
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Kom naar de ANWB Proefritdag
Wil je weten:
• Hoe het is om in een elektrische auto te rijden?
• Meer weten over elektrisch rijden?
• Of ben je van plan een elektrische auto te kopen?

Bezoek dan de ANWB Proefritdag op 9 oktober 2019 tussen 12.00 en 19.00 uur bij 
Gemeente de Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

Meld je voor een gratis proefrit aan via anwb.nl/proefrijden

Gratis 
proefrijden in 
een elektrische 
auto?

9
oktober

12.00 tot 19.00 uur
in Bilthoven

HNL neemt op 10 oktober de aftrap 
van het driedaagse ‘HNL-Fashion’- 
project. De eerste- en tweedejaars 
leerlingen zullen actief aan de slag 
gaan met de vraag: ‘Hoe duurzaam 
is mijn kleding?’. Het doel van dit 
project is dat leerlingen zich ontwik-
kelen tot duurzame kledingconsu-

menten en een inspiratiebron zijn 
voor anderen.

VOORBEREIDEN
Hellen Dil, Conny Jasperse en Maaike 
Hennekam zijn drie docenten die 
enthousiast ‘HNL-Fashion’ aan het 
voorbereiden zijn. Hellen vertelt: 

‘Bij de aftrap gaat het erom dat elke 
leerling weet aan welke eisen duur-
zame kleding moet voldoen. We laten 
daarom de leerlingen zelf uitzoeken 
hoe duurzaam hun meegebrachte 
kleding is. Welke grondstoffen zijn 
gebruikt? Hoe is de kleding getrans-
porteerd? Onder welke arbeidsom-
standigheden is het kledingstuk 
gemaakt?’. 

DOEMDENKEN
Conny vult aan: ‘Natuurlijk gaat het 
niet om doemdenken over wat er 
allemaal niet goed gaat rond de 
productie van kleding. Belangrijker 
is dat leerlingen zich realiseren dat 
duurzame kleding ook cool kan zijn. 
We maken het daarom leuk door de 
aftrap te starten met een geweldige 
modeshow’.

WAAROM HNL-FASHION?
De drie docenten vinden het heel 
belangrijk dat zij meer doen dan 

Het Nieuwe Lyceum
en Week van de Duurzaamheid
Dit jaar is van 5 tot 12 oktober de Week van de Duurzaamheid. 
Ook het Nieuwe Lyceum (HNL) in Bilthoven doet hieraan mee. 

Carlijn en Juul, twee leerlingen van het Nieuwe Lyceum, tonen kleding van 
het Recycle Lab dat zich specialiseert in een duurzaam restylen van kleding. 
(foto Maaike Hennekam)

alleen kennis overbrengen om aan 
de eindtermen te voldoen. Zij richten 
zich op de vraag: Wat wil ik de leer-
lingen nog meer leren naast de lesin-
houd? Heel belangrijk in dit proces 
is het feit dat wij dit niet als drie 
individuen doen. Het is een team 
van professionals; al onze brugklas 
docenten en tweede klas docenten 
met de mentoren en de teamleiders 
in de hoofdrol. Samen weten zij een 
dergelijk groot project mogelijk te 
maken.

KLEDING-EXPERTS GEZOCHT 
De aftrap krijgt op 4, 5 en 6 november 
een vervolg. Dan gaan leerlingen door 
een korte design-sprint van 3 dagen 

hun eigen duurzame HNL-fashion-lijn 
ontwerpen. Dit doen zij met de hulp 
van experts. De docenten zijn nog op 
zoek naar extra experts. Bent u dat? 
Neem dan contact op met Hellen Dil: 
dil@hetnieuwelyceum.nl

Wilt u weten wat er nog meer gebeurt 
in de Week van de Duurzaamheid? 
Of heeft u zelf een 
activiteit die u 
graag wilt orga-
niseren in deze 
week? 
Ga dan naar www.
duurzaamdebilt.nl.  
(Joanne Penning)

Voorlichting verduurzamen 
Op maandag 7 oktober is er in De Vierstee in Maartensdijk 
een voorlichtingsavond over verduurzaming in het kader van 
de week van de duurzaamheid. 

Tijdens deze avond zal de leverancier van de zonnepanelen van het 
‘Maartensdijks Zonnepanelen Collectief’ voorlichting geven over alle 
mogelijkheden in het kader van dit gemeente-breed operationeel zijnde 
zonnepanelen-inkoop-collectief voor particulieren en bedrijven. De leve-
rancier zal hierbij een demonstratiemodel van het aangeboden paneel, 
de omvormer en alle toebehoren bij zich hebben. Buiten een algemene 
introductie over de panelen en toebehoren kan men vragen over de 
persoonlijke situatie en wensen stellen.

Hierbij zal BENG! De Bilt een presentatie verzorgen over de werkzaam-
heden en activiteiten van BENG! in het kader van verduurzaming in deze 
gemeente; ook hierbij is de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Doel 
van dit alles is een energieneutraal De Bilt in 2030. 

De aanvang van de avond is 20.00 uur, toegang gratis. Voor verdere info 
over de avond, over BENG! of over het ‘Maartensdijks Zonnepanelen 
Collectief’: e-mail plugedwin@gmail.com. 

‘Bij de aftrap
gaat het erom

dat elke leerling 
weet aan welke eisen 

duurzame kleding 
moet voldoen.’
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ROEL, HOE IS HET ZO GEKOMEN?
Het begon met Transitie Town De Bilt: 
mensen die graag iets wilden veran-
deren in hun eigen omgeving. Ik werd 
gevraagd voor de energiewerkgroep. 
Met soms wel 15 mannen praatten 
we over nieuwe technologie, appa-
raten. Verhitte debatten – het liep 
altijd uit. Toen begon ik ook met de 
zonnepaneelavonden. Later is BENG! 
opgericht en ging de werkgroep daar 

verder. Ik probeerde ook van alles, 
ik had een windmolen in de tuin en 
heb een 12-volts netwerk aangelegd. 
Ik hou van sleutelen met elektronica, 
ben ook vrijwilliger bij het Repair 
Café.

WAAROM AVONDEN 
OVER ZONNEPANELEN?
Een vriend zei laatst, je was er op de 
HTS al mee bezig. En dat klopt. Later, 

in 2003, nam ik zelf mijn eerste vier 
panelen, en daarna meer. Die eerste 
liggen er nog steeds, ik kan er niet 
zo goed afstand van doen. Het werkt 
zo eenvoudig eigenlijk, dat boeit mij. 
En de belangstelling groeide. Toen bij 
60+’ers, mannen. Nu ook 30+’ers, vaak 
vrouwen, met een eerste koophuis. 
Ze nemen soms offertes mee. Ik laat 
dan zien hoe je die beoordeelt maar 
iedereen kiest zelf. Wat mij betreft: 
elk jaar later is een jaar te laat. Ik 
zou geen reden weten om het niet te 
doen.

GA JE DOOR?
Ik heb geen plan om te stoppen. 
Wij zijn onmachtig om de echt grote 
kwesties aan te pakken, maar dit 
kunnen we wel. Dakisolatie, drie-
dubbel glas, zonne-energie. Dit is 
wat ik kan bijdragen. En ik hou van 
netwerken. Leuk, weer nieuwe dorps-
genoten aan tafel. Roept iemand bij 
de AH: ‘Ze liggen hoor!’ Het maakt mij 
heel optimistisch. 

Data van zonnepaneelavonden zijn te 
vinden op www.beng2030.nl, de eerst-
volgende is 8 oktober. 

(Alies Vos)

Zonnepanelen:
‘Elk jaar later is een jaar te laat.’
Roel Simons organiseert, als vrijwilliger voor BENG!, avonden over zonnepanelen. 
Elke maand, al zo’n tien jaar lang. Aan zijn keukentafel informeerde en 
adviseerde hij inmiddels honderden inwoners uit De Bilt. Waarom? Waartoe? 
Een vraaggesprek.

Roel Simons in actie in Groene Daan, Groenekan. (foto Hans Lebbe, HLP Images)

SP maakt zich hard
voor de toekomst
In de duurzaamheidsweek verspreidt SP De Bilt huis-aan-huis 
haar afdelingskrant De Bilt SPeciaal. Hierin de SP-activiteiten 
voor wonen, zorg en de klimaatdiscussie. De SP vindt dat 
duurzaamheid voortdurend en op alle terreinen aandacht 
nodig heeft. 

Jongeren over de hele wereld nemen massaal deel aan klimaatstakingen. 
Veel symboolwerking gaat uit van de 16-jarige klimaatactiviste die de 
wereldtop op zijn nummer zet. 

KLIMAATCRISIS
Bestuurslid Menno Boer: ‘We moeten wat doen, zoveel is zeker. Ontkennen 
van de klimaatcrisis is hetzelfde als ontkennen van wetenschap en is bij 
elke hittegolf ongeloofwaardiger. Geloven we het niet of weten we er niet 
mee om te gaan, vraag ik me af. Er zijn veel mensen die van goede wil 
zijn en als je het kunt betalen leg je een paar zonnepanelen op je dak. 
Op gemeentelijk niveau gebeurt er steeds meer gezien het duurzaam-
heidsbeleid dat langzaam van de grond komt. En aan de activiteiten in de 
duurzaamheidsweek zie je dat heel veel inwoners actief zijn. Tot bijen-
vriendelijke beplanting aan toe.’

KLIMAATAKKOORD
Voorzitter Koos Smits vult aan: ‘Grote bedrijven zijn voor 80% verantwoor-
delijk voor de CO2-uitstoot. Milieudefensie heeft laten berekenen dat 
met het huidige klimaatakkoord de huishoudens een groter deel betalen 
dan het bedrijfsleven. Als het draagvlak voor klimaatactie vermindert, 
krijgen we het dan wel voor elkaar met ons nationaal klimaatakkoord, de 
gemeentelijke duurzaamheidsagenda en alle zonnepanelen die je ook 
in De Bilt op de daken ziet verschijnen? Binnenkort wordt in de Tweede 
Kamer beslist over CETA, het handelsakkoord tussen Canada en de Euro-
pese Unie. Dit soort verdragen pakt slecht uit voor mensen en het milieu, 
omdat de belangen van grote bedrijven voorgaan.’ 

De SP constateert dat velen met een kleine of lege portemonnee duur-
zaamheid vaak beleven als een elitehobby. Meer hierover in De-Bilt-
SPeciaal. Niet ontvangen? Vraag er dan een aan via debilt@sp.nl.

Andere activiteiten gemeente De Bilt
in het kader van de Week van de Duurzaamheid

Duurzaamheidsmarkt - zaterdag 12 oktober, 
11.00 – 17.00 uur (terrein Oosterlichtkerk)
Samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de 

gemeente vertegenwoordigd op de duurzaamheidsmarkt. Met de 

interactieve ‘Watertafel’ laten we zien welke maatregelen geno-

men kunnen worden tegen water op straat. Bezoekers kunnen 

deelnemen aan het interactieve spel ‘Hozen en Lozen’ over water-

beheer en bij de kraam over de ‘Klimaatadaptieve tuin’ ontdekt u 

hoe u uw eigen tuin klimaatadaptief kunt inrichten.

#Tegellover - oktober (diverse locaties)
Rond de Week van de Duurzaamheid treft u op verschillende 

plekken in de gemeente tegels met prikkelende duurzaamheids-

spreuken aan. Deze tegeltjeswijsheden maken deel uit van de 

#tegellover-campagne over de invloed van tegels/verharding op 

de omgeving.

Scholierendebat
donderdag 10 oktober (niet openbaar).
Op de dag van de duurzaamheid gaan in totaal 30 leerlingen van 

3 middelbare volgens het concept ‘Op weg naar het Lagerhuis’ 

met elkaar in debat over stellingen rond het thema duurzaamheid. 

Voor leerlingen tegelijk de gelegenheid te werken aan hun spreek-

vaardigheid én om kennis te maken met de lokale politiek!

FOTO: ANWB

Maak een elektrische proefrit
Benieuwd hoe het is om een elektrische auto te rijden? Maak tijdens de 

Week van de Duurzaamheid een proefrit in één van de zeven modellen. 

Dit kan op woensdag 9 oktober tussen 12:00 en 19:00 voor het gemeen-

tehuis. Geen rijbewijs? Probeer dan een ritje op een elektrische fiets! 

Ook geven experts antwoord op al je vragen over elektrisch rijden.

Reizen zorgt voor een flink deel van je CO2-uitstoot. Keuzes voor je dagelijkse vervoer en vakanties 

maken dus verschil voor het klimaat. Steeds meer mensen reizen elektrisch. We nodigen je uit dit 

ook eens te ervaren. Uiteindelijk realiseren we samen een betere luchtkwaliteit in onze gemeente.

Welke auto’s kan je reserveren?
Waarin rij je liever? De volgende auto’s staan opge-

steld voor Jagtlust: BMW i3, Hyundai Ioniq EV, Hyundai 

Kona, Opel Amera-e, Nissan Leaf, Renault ZOE, Volks-

wagen e-Golf.

De proefrit maak je samen met een vrijwilliger van de 

ANWB. We hebben een mooie en representatieve route 

voor je uitgezet van ongeveer 20 minuten, die zelfs 

over de A27 gaat. 

Verschillende fietsen aanwezig
Ook de fietsenhandelaren beloven een breed assortiment mee te nemen. Van elektrische vouwfiets 

tot MTB en transportfiets. Tussen 12.00 en 16.00 uur zijn de meeste fietsen op het event aanwezig. 

Locatie, tijd en aanmelden
Kom op woensdag 9 oktober, in de Week van de Duurzaamheid tussen 12:00 en 19:00 uur naar het 

grasveld voor het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173, 3721 AB Bilthoven.

Nu al je rit reserveren? Dat kan via duurzaamdebilt.nl (zie de agenda). Ook op de dag zelf kan 

je nog beslissen dat je een proefrit wil maken.
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Om mensen te informeren, orga-
niseert de ANWB op woensdag 9 
oktober de ANWB Elektrische proef-
ritdag. Tussen 12:00 en 19:00 uur is 
iedereen welkom met vragen over 
elektrisch rijden. Daarnaast is het 
mogelijk om een gratis proefrit te 
maken in de nieuwste elektrische 
modellen. Hiervoor aanmelden via 
anwb.nl/proefrijden. 

DE KOSTEN
Elektrische auto’s zijn in vergelijking 
tot benzine- en dieselauto’s duur 
in de aanschaf. De daadwerkelijke 
kosten per maand of per kilometer 
worden echter niet alleen door de 
aanschafkosten bepaald. Ook de 
rentestand, de restwaarde van de 
auto, de brandstof- en onderhouds-
kosten, de afschrijving en de wegen-
belasting zijn hierop van invloed. Als 
je een goede kostenvergelijking wilt 
maken, moeten alle verwachte kosten 
over 4 of 5 jaar in beeld gebracht 
worden. Deze zet je vervolgens af 
tegen het aantal kilometers dat je 

in die periode verwacht te rijden. Op 
internet zijn hiervoor handige reken-
tools te vinden, onder andere op 
anwb.nl. Je zult verbaasd zijn over de 
uitkomst.

BETAALBAAR
In 2020 worden ruim 50 nieuwe elek-
trische modellen geïntroduceerd. 
Naarmate het aanbod groeit, neemt 
de concurrentie toe en zal steeds 
scherper op prijs geconcurreerd 
worden. Aangezien accu’s steeds 
goedkoper worden en de auto’s in 
grotere series worden geproduceerd, 
lijkt er ook ruimte te komen voor 
prijsdaling. De verwachtinng is dat  
het vanaf volgend jaar mogelijk is om 
een volledig elektrische auto met een 
actieradius van 300 km te kopen voor 
zo’n 30.000 euro, terwijl een dergelijke 
auto nu nog ruim 35.000 euro kost.

TWEEDEHANDS
Bij dealers en outlets van leasebe-
drijven zijn steeds meer tweede-
hands elektrische auto’s te koop. 

Het zijn vaak auto’s die rond 2015 als 
leaseauto in gebruik zijn genomen en 
nu uit de lease komen. 

Een deel betreft volledig elektrische 
auto’s, zoals de BMWi3, Citroen C1, 
Misubishi iMiev, Nissan Leaf, Peugeot 
Ion, Smart ForTwo en Tesla Model S. 
Afgezien van de Model S hadden deze 
modellen in nieuwstaat veelal een 
bereik van zo’n 100 tot 200 km. Toen 
de eerste volledig elektrische auto’s 
op de markt kwamen, was nog niet 
bekend hoe snel de accu’s achteruit 
zouden gaan. Volgens sommige 
verhalen uit die tijd zou de capaci-
teit na vijf jaar al gehalveerd zijn. Dit 
blijkt niet juist. Zo zegt Tesla bewijs 
te hebben dat hun Model S-taxi’s  na 
200.000km slechts 5% aan capaciteit 
hebben ingeboet en na 1,6 miljoen 
km slechts 10%. 

De meeste andere merken hebben 
nog geen auto’s die zulke afstanden 
hebben gereden en hebben vaak een 
andere accu-samenstelling. Maar het 
lijkt er op dat de meeste EV-accu’s 
moeiteloos 10 jaar of meer mee 
zullen gaan en hun capaciteit groten-
deels behouden. 

Voor meer informatie:
anwb.nl/elektrisch

Elektrisch autorijden
Dat elektrisch rijden aan populariteit wint, merken ze bij de ANWB aan het groeiende aantal vragen. 
Deze gaan over het recyclen van accu’s tot het plaatsen van laadpalen, van de kosten van elektrisch 
rijden tot de beschikbaarheid van elektrische auto’s op de tweedehandsmarkt. De belangstelling 
groeit, maar men voelt zich duidelijk nog niet 100% zeker om nu al een keuze te maken. 

Maak een
gratis testrit!

Woensdag 9 oktober kan je een gratis proefrit maken in een elektrische auto.

Workshop De duurzame held
Tijdens de week van de duurzaamheid kun je gratis deelnemen 
aan de workshop De duurzame held bij Bibliotheek Idea. 
In deze workshop neemt Kim Reek je, aan de hand van 
persoonlijke voorbeelden, mee naar een inspirerende visie 
voor de toekomst. 

Ben je bezorgd over klimaatverandering en wil je graag een bijdrage 
leveren dan wordt dat in deze interactieve workshop helder. Je leert 
wat je zelf kan doen en hoe je anderen daarbij betrekt. Iedereen kan 
meedoen. Voorkennis is niet nodig; wel de wens om klimaatvriendelijker 
te leven. Hoe ver je daarin gaat, bepaal je zelf. De een wil vooral kennis 
opdoen, een ander wil praktische tips, en een derde zoekt bondgenoten 
om ideeën uit te wisselen. 

Kim Reek is senior Klimaatcoach van KlimaatGesprekken.nl. Meer infor-
matie is te vinden op de website van Klimaatgesprekken: www.klimaat-
gesprekken.nl 

Deze gratis workshop wordt zaterdag 5 oktober gehouden in de 
bibliotheek aan het Planetenplein 2 in Bilthoven van 13.30 - 15.30 uur. 
Aanmelden bij de balie van de Bibliotheek of via ideacultuur.nl/klimaat-
gesprek.

Wat gaat het klimaatakkoord u kosten?
WESTBROEK - Heeft u al gezien hoeveel uw 
energierekening omhoog is gegaan? Vooral gas is 
vanwege alle klimaatheffingen behoorlijk in prijs 
gestegen en volgens de klimaatplannen gaat dat nog 
wel een paar jaar zo door. U vraagt zich misschien af 
wat u nu het beste kunt doen om het klimaat te helpen 
en de kosten te beheersen. Zonnepanelen nemen, uw 
huis isoleren of een nieuwe ketel kopen? Allemaal zaken 
die behoorlijk ingrijpend kunnen zijn en hoge kosten 
met zich meebrengen. U kunt ook kiezen voor een snelle 
oplossing en dat begint met een goed gesprek over 
energiebesparing met Ruth Nagel.

Een uitstekend rendement op uw spaargeld
U heeft minstens zes 
apparaten in huis die 
energie verbruiken en 
waarover Vink Witgoed 
u advies kan geven. U 
kunt denken aan het 
vervangen van uw oude 
koelkast of vriezer, 
de aanschaf van een 
warmtepompdroger 
of het vervangen 

van uw gaskookplaat of gasfornuis door inductie. 
Maatregelen die snel te nemen zijn, waarvan de 
kosten zijn te overzien en die direct resultaat 
opleveren op uw energierekening. U spaargeld 
wat op de bank nauwelijks iets oplevert geeft u op 
deze manier een prima rendement en het klimaat 
profiteert er ook nog van. Want eerlijk is eerlijk u wilt 
toch ook het beste voor uw (klein)kinderen en de 
aarde nalaten?

Informatie thuis, op de website of in de winkel
U wilt kiezen en informatie verzamelen op een 
manier die het beste bij u past. Dat begrijpt Ruth 
goed, daarom maakt u bij hem zelf uw keuze. U kunt 
naar de winkel komen, waar hij een zeer uitgebreide 
collectie (inbouw)apparaten heeft, waarover hij u 
alles kan vertellen. U kunt op de Vink Witgoed website 
kijken via uw computer, uw tablet of uw smartphone 
en op die manier uw informatie verzamelen. Maar u 
kunt Ruth ook gewoon bij u thuis uitnodigen. U krijgt 
dan een compleet advies helemaal aangepast aan de 
wensen en maten die bij u en uw woning het beste 
passen. Deze thuisverkoop service is vrijblijvend en 
uniek. Ruth praat met verstand van zaken, geeft 
eerlijk advies, bespreekt met u de te verwachten 

kosten en heeft net als u een hekel aan vervelende 
verassingen achteraf.  Dus als u besluit om met hem 
zaken te doen dan wil hij altijd persoonlijk contact; 
per telefoon, per mail, in de winkel of bij u thuis.

Service en persoonlijke aandacht
Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, 
wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst 
de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het 
beste schikt. Mocht in na de levering een vraag of 
storing hebben ook dan geeft Vink Witgoed thuis. 
Ook voor reparaties aan alle merken witgoed kunt u 
hem bellen. Ruth Nagel helpt u van A tot Z om zo snel 
mogelijk weer geholpen te zijn. Verkoop en service 
met persoonlijke aandacht.
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Stap op de fiets van Beixo
Tijdens de week van de duurzaamheid wordt op woensdag 
9 oktober bij het gemeentehuis van 12.00 - 19.00 uur het 
vervoersevent gehouden. Beixo uit De Bilt presenteert daar 
haar elektrische fietsen waarbij het uiteraard mogelijk is om 
een proefrit je maken.

Beixo is gespecialiseerd in elektrische forenzenfietsen en vouwfietsen. 
De forenzenfiets kenmerkt zich door een prettige zithouding waardoor 
het afleggen van lange afstanden comfortabeler wordt, bovendien is die 
aardig hufterproef samengesteld. De vouwfietsen doen niet onder qua 
comfort en hebben een oersterk frame. Ze zijn op te vouwen tot een 
compact pakketje en wegen niet meer dan 15 kilo.

GEEN FIETSKETTING
Beixo fietsen zijn uitgevoerd met 
cardanas of riemaandrijving en 
hebben dus geen ketting meer. Het 
is een schone, duurzame en onder-
houdsarme vorm van aandrijving.  

De elektrische fietsen worden in 
Nederland gemaakt, hierdoor zijn 
service en kwaliteit gewaarborgd. 
In de showroom aan de Kapelweg 
zijn alle modellen te bekijken. 
Desgewenst wordt er een fiets 
speciaal op maat gemaakt en in de 
gewenste kleur gespoten. 

Woensdag 9 oktober kunt u bij het 
gemeentehuis kennismaken met 
een deel van het assortiment en 
voelen hoe prettig fietsen het is.

Eigenaar Ad Tummers voor de 
hoofdvestiging van Beixo in  
De Bilt.

Mensen in meer dan 160 landen 
gingen vrijdag 20 of zaterdag 21 
september de straat op om de aarde 
een stuk schoner te maken. Ook De 
Werkplaats in Bilthoven deed hieraan 
mee, met als doel een schonere wijk. 
Binnen enige weken plaatst de Bilt-
hovense school ook PMD-bakken op 
haar terrein, in de hoop haar steentje 
bij te dragen aan een schoner milieu.

SCHOONMAAKACTIE
Voordat de werkers aan hun schoon-
maakactie begonnen, werden zij door 
Peter Smith, filosoof en oprichter 
van KLEAN (Klagen Loont Echt 
Absoluut Niet), wegwijs gemaakt 
in de wereld van het zwerfafval.  
‘Wat heeft het opruimen van dat ene 
stukje plastic nu eigenlijk voor zin?’, 
begint hij zijn verhaal. ‘Nou, alles’, is 
zijn simpele antwoord. ‘Als iedereen in 
Nederland één stukje plastic per dag 
opruimt, zijn dat 17 miljoen stukjes 
per dag. Reken maar uit hoeveel 
dat in één jaar tijd is’. Als voorbeeld 
noemt hij het opruimen van de noor-
doever van het IJ in Amsterdam. 
Zijn team vroeg aan iedere passant 
of zij één stukje plastic wilden 
opruimen. Nou, dat wilden zij wel.  

Aan het eind van de dag was de 
gehele oever plasticvrij. 

EILANDEN
Smith: ‘Ieder jaar stort de mens 8 
miljard kilo plastic in zee. Zelfs op de 
meest afgelegen eilanden in de Grote 
Oceaan liggen plastic flessen en 
doppen. Jonge vogels sterven doordat 
zij deze doppen binnenkrijgen, terwijl 
sommige eilanden op meer dan 3.000 

kilometer van het vasteland liggen. 
Behalve vogels krijgen ook vissen 
plastic binnen en uiteindelijk dus ook 
de mens’.

Werkers De Werkplaats 
ruimen wijk De Leijen op
door Walter Eijndhoven 

Samen met vertegenwoordigers van de Wijkraad De Leijen, gingen werkers van De Werkplaats in 
Bilthoven op vrijdag 20 september de straat op om zwerfafval te verzamelen. Deze vrijdag was het 
de beurt aan alle derdeklassers van de Mavo, over een paar weken volgen derdeklassers van Havo 
en VWO.

Werkers gaan in groepjes de straat op. 

‘Wat heeft het 
opruimen van dat 

ene stukje plastic nu 
eigenlijk voor zin?’

BENG! is een coöperatieve vereniging waar elke inwoner van gemeente De 

Bilt lid van kan worden. Samen zetten we ons in voor duurzame energie ‘uit 

Biltse bron’ en het verlagen van energieverbruik door bijvoorbeeld wonin-

gisolatie. Zo worden we als gemeente energieneutraal en bereiden we ons 

voor op een aardgasvrije toekomst.

Nu een stap zetten
Het team Energieambassadeurs van BENG! verzamelt actief kennis over 

verduurzaming van woningen. De uitdagingen zijn groot maar een eerste 

stap is snel gezet. Huiseigenaren zijn welkom op de maandelijkse energie-

avonden om zich daarover te laten informeren. Ook is het weer mogelijk 

om een warmtescan aan te vragen voor uw woning. Goed om te weten: de 

landelijke overheid helpt ook dankzij de nieuwe subsidieregeling. Dit najaar 

is een goed moment om uw woning te isoleren met meerdere maatregelen.

Energieavonden
In de duurzame week vindt de maandelijkse zonnepanelenavond plaats 

op 8 oktober bij Café van Miltenburg in Bilthoven. Op 9 oktober zijn 

appartementseigenaren welkom bij WVT in Bilthoven om meer te horen 

over hun mogelijkheden voor zonnepanelen. Meer informatie over alle bij-

eenkomsten vind je in de agenda op www.beng2030.nl.

BENG! in de buurt
Om meters te maken in de energietransitie is het goed om samen met de 

buren in actie te komen. Het Maartendijkse Zonnecollectief is daar een 

goed voorbeeld van. Op 7 oktober levert BENG! een bijdrage aan de voor-

lichtingsavond van het collectief in De Vierstee in Maartensdijk. Wil jij ook 

een energieavond organiseren of heb je op een andere manier ondersteu-

ning nodig? Meld het bij info@beng2030.nl en we nemen contact op. 

Stookseizoen van start!

Of de energierekening lager kan
Storm, slagregen of vrieskou: wat het najaar ons brengt is onzeker. 

Verwarming en verlichting gaan in ieder geval weer aan en stroom- 

en gasverbruik lopen op. Een goed moment om eens na te denken 

over de verlaging van energiekosten. Energiecoöperatie BENG! 

helpt: van, voor en door inwoners van gemeente De Bilt.
Energieambassadeur Eize-Jan toont de infrarood camera waarmee warmte-

lekken zichtbaar worden. Foto: Jenny Senhorst.

Mee doen?
Wil je graag dorpsgenoten helpen met verduurzaming? Sluit je 

aan bij BENG! als lid en doe mee met het team vrijwilligers! 

Meer informatie via info@beng2030.nl of www.beng2030.nl.



HOOGVLIET.COM

Kijk voor meer informatie over de voorstellingen en 
deelnemende theaters op hoogvliet.com/theaterweken.

FAMILIE 
THEATERWEKEN

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 2 t/m dinsdag 8 oktober 2019. Zet- en drukfouten voorbehouden.

BEWEZEN DE
GOEDKOOPSTE.

Douwe Egberts 
fi lterkoffi e
 3 pakken van 250 gram 
 Van /8.07 - /10.56

Milka 
chocoladereep 
 5 repen van 87 - 100 gram
 Van /4.50 - /4.84

  Coca-Cola 
of Fanta
 Alle fl essen van 1 liter 
Van /1.69 - /1.73

Hollandse Comice,
Conference handperen
of Elstar appels

 Tijgerwit, -tarwe 
of -volkoren  
Van /1.39  

 3 PAKKEN 
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5 REPEN

 3.-

GRATIS 

KOFFIE 

 BROODJES

PAK MET 

2 STUKS
2 STUKS
2 STUKS

 PER FLES

1.-
KILO

1.-
LAATSTE WEEK

LAATSTE WEEK
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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

BEKENDMAKING
week 40 ¾  2 oktober 2019

Ontwerp Subsidieprogramma 2020 ter inzage

Burgemeester en wethouders hebben 
op 24 september jl. het Ontwerp Sub-
sidieprogramma 2020 vastgesteld. In 
het subsidieprogramma staan de in-
stellingen aan wie in 2020 een subsi-
die wordt verleend op grond van de 
Algemene subsidieverordening De Bilt 
2019.

Het Ontwerp Subsidieprogramma 2020 ligt 
tot 30 oktober a.s. voor een ieder ter inzage 

in het gemeentehuis bij het Informatiecen-
trum. Ook is het subsidieprogramma terug 
te vinden op de gemeentelijke website 
www.debilt.nl > zorg, werk en jeugd > sub-
sidie.

Gedurende de aangegeven periode kan ie-
dereen schriftelijk zienswijzen op het ont-
werp subsidieprogramma indienen bij Bur-
gemeester en wethouders.  

Ontwerp-
wegenlegger 
terinzage
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente De Bilt maken bekend dat 
zij een nieuwe ontwerp-wegenlegger 
hebben opgemaakt. In deze wegen-
legger wordt vastgelegd welke wegen 
openbaar zijn en wie de onderhouds-
plicht daarvan heeft van alle wegen 
buiten de bebouwde kom.

De ontwerp-wegenlegger ligt voor iedereen 
ter inzage van 2 oktober tot en met 13 no-
vember 2019 op het gemeentehuis van de 
gemeente De Bilt aan de Soestdijkseweg 
Zuid 173 in Bilthoven. 
Voor een toelichting op de concept-wegen-
legger kunt u contact opnemen met de heer 
Jan van den Akker van de gemeente De Bilt 
via j.vandenakker@debilt.nl. 

Eventuele zienswijzen tegen de ontwerp-
wegenlegger kunnen schriftelijk bij ons col-
lege worden ingediend. De ingediende 
zienswijzen worden bij de ontwerp-wegen-
legger voor iedereen ter inzage gelegd. 
Eveneens bestaat de mogelijkheid om mon-
deling een zienswijze tegen de ontwerp-
wegenlegger in te dienen. Deze zienswijze 
zal door de aanwezige in een verslag wor-
den opgenomen en bij het ontwerp ter in-
zage worden gelegd.

Hoorzitting gemeenteraad woningbouwlocaties
De gemeenteraad houdt donderdag 10 
oktober a.s. een hoorzitting over aan 
te wijzen nieuwe woningbouwloca-
ties.

De gemeenteraad zal eind van dit jaar ver-
schillende nieuwe woningbouwlocaties aan-
wijzen, verdeeld over de gemeente. Het 
gaat om een ambitieuze opgave van 845 
woningen, waarvan 450 bedoeld voor soci-
ale huur. De ontwikkeling van nieuwe wo-
ningbouwlocaties binnen de gemeente is 
een onderwerp dat veel inwoners en andere 
belanghebbenden zal bezighouden. Dit is 

logisch omdat het gaat om ingrepen in de 
directe leefomgeving, en omdat er grote be-
langen mee zijn gemoeid, nu en in de toe-
komst.

Vrijdag 4 oktober maakt het college bekend 
om welke nieuwe woningbouwlocaties het 
gaat. Na de hoorzitting op 10 oktober, be-
spreekt de raad de voorgestelde locaties op 
17 oktober in de raadscommissie Openbare 
Ruimte. Daaropvolgend neemt de raad een 
besluit op 31 oktober a.s. 

Voor het zover is, wil de gemeenteraad van 
inwoners horen hoe zij over de aan te wij-
zen woningbouwlocaties denken. Daarvoor 
is de hoorzitting van donderdag 10 oktober 
vanaf 20.00 uur in de Mathildezaal van het 
gemeentehuis bedoeld.

Aanmelden
Inwoners en anderen die het woord willen 
voeren, kunnen zich tot en met woensdag 9 
oktober a.s. aanmelden bij de griffie van de 
gemeenteraad via raadsgriffie@debilt.nl of 
(030) 22 89 461. 

Informatie
Er is geen inspraakbijeenkomst. Wilt u toch 
mondeling reageren of wilt u meer informa-
tie, dan kunt u zich wenden tot de beleids-
medewerker subsidies van het team Sociale 
& Ruimtelijke Ontwikkeling Bilthoven via 
telefoon (030) 2289565 of via e-mail  
subsidies@debilt.nl.
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Ereleden voor de camera
Fotoclub Bilthoven heeft de clubavond van maandag 22 september geheel in het teken gezet van haar 

ereleden. Zo hebben de vele nieuwe leden van de club ook eens kennis kunnen maken met de 
mensen van het eerste uur en met leden die veel hebben gedaan voor de voortzetting ervan.

Drie mannen en drie vrouwen kre-
gen deze avond een podium: Han 
Baartman en Meta Mulder, betrok-
ken bij de oprichting van de club in 
1981, vertelden uitvoerig over het 
verleden, Coby Janssen één van de 
leden van het eerste uur, Ton Berg-
mans en Yvonne Müller, die zich 
vooral verdienstelijk maakten bij 
de organisatie van exposities van de 
club en Tiemen van der Worp, die 
gedurende tien jaar het clubblad De 
Cameraad maakte. Zij toonden en-
kele van hun mooiste foto’s, waar-
uit bleek dat ze de fijne kneepjes 
van het fotograferen, het bewerken 
en het afdrukken tot in detail be-
heersen. En ook dat ieder zo zijn of 
haar eigen stijl had ontwikkeld.

Monografie
Han Baartmans is ondanks zijn 
hoge leeftijd volledig op de hoogte 
van de allernieuwste technieken. 
Op dit moment is hij lid van de 
werkgroep monografie. Hij toonde 
drie prachtige landschapsfoto’s die 
hij met grote kennis van zaken in 
zwart/wit had afgedrukt. Meta 
toonde ook drie zwart/wit foto’s en 
maakte daarbij de opmerking ‘een 
foto is een interpretatie van de wer-
kelijkheid’. 

Kijken
Coby is een kei in het kijken. Ze 
doet dat met name tijdens het 
wandelen en zo weet ze de natuur 
prachtig vast te leggen. Tiemen 
zoekt meestal een doel om te foto-
graferen. Zeeland, het gemaal bij 
Wouda en de Afsluitdijk zijn daar 

voorbeelden van. Van de mooiste 
opnames maakt Tiemen vooral gro-
te afdrukken. Van Ton weet men, 
dat hij graag experimenteert met 
materialen en technieken. Van het 
vouwen van delen van de foto tot 
een stilleven van een huislijk tafe-
reel dat hij dan wel eerst (in mini-
formaat) in elkaar heeft geknutseld.

Voortrekker
Yvonne tenslotte heeft tijdens de 
15 jaar dat zij lid is van de club een 
voortrekkersrol gespeeld bij diver-
se werkgroepen en projecten; van 
elk presenteerde zij een foto, zoals 
bijvoorbeeld een kleurrijk portret 
en een schitterende architectuurfo-
to van het stadhuis in Soest. Samen 
met clubgenoot Nathalie maakte 
zij een hele grappige serie foto’s 

van uitdrukkingen en gezegden, 
die met voedsel te maken hebben. 
Zij toonde daaruit een komkommer 
met enkele horloges om (komkom-
mertijd). Nu is ze lid van de werk-
groep creatief en toonde daarvan 
een heel onwerkelijke foto door ge-
bruik van spiegeltjes. De getoonde 
foto’s staan op 
https://fotoclubbilthoven.nl/.

Op maandag 14 oktober zijn de 
bezoekers van de onlangs gehou-
den Kunstmarkt uitgenodigd die 
in de veldstudio van FCB werden 
geportretteerd. Al deze foto’s zijn 
inmiddels afgedrukt. Ze worden be-
sproken op de clubavond en mogen 
daarna met de geportretteerde mee 
naar huis worden genomen.  
      (Jeannette Kok)

Foto van erelid Thieme.

Caramba in het Lichtruim
Afgelopen zondag was tv-presentator Joris Linssen, bekend van het programma Hello Goodbye, 
waarin hij op Schiphol spontaan mensen aanspreekt over liefde, vriendschap en familiebanden, 

met zijn 4-koppige band Caramba te gast in Het Lichtruim met een swingend programma 
vol opzwepende liedjes, ballades, ontroerende levensverhalen en gevoelige teksten.

Een vrolijke voorstelling, waarin 
de interactie met het publiek ook 
hier een belangrijke rol speelde: op 
de vraag wie er een lied over een 
grote liefde kon noemen, riep een 
paar uit de zaal het nummer All of 
you van Julio Iglesias en Diana 
Ross, waarop de zanger spontaan 
antwoordde met zijn lied ’Jij was 
mijn grootste vergissing’… niet 
persoonlijk bedoeld, uiteraard, en 
het paar bleek, hoewel al lang ge-

scheiden, nog de beste vrienden… 

‘Raak’ heette de show en dat was 
niets te veel gezegd: het publiek 
genoot volop en kwam zelfs van 
de stoelen af om mee te dansen op 
Linssens enthousiasmerende zang 
en de aanstekelijke klanken van 
de band. Warmte, liefde en mense-
lijke interactie: voor de liefhebber 
van deze sentimenten een heerlijke 
avond.               (Peter Schlamilch) 

Joris Linssen maakt er een feestje van in Het Lichtruim.

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank 
is een aantal Cd’s ter beschik-
king gesteld. Om hiervoor in 
aanmerking te komen stuurt u 
een mail naar info@vierklank.nl 
met in het onderwerp Caramba. 
De Cd’s worden onder de lezers 
verloot. Alle inzenders ontvan-
gen bericht.

Werkochtend

De vrijwilligers gaven zaterdag de boomgaard in het Van Boetzelaerpark 
in De Bilt een onderhoudsbeurt. Het was mooi herfstweer en de werkers 
hadden er plezier in. (foto Frans Poot)

Volle zaal voor 
lezing Ebbe Rost van 

Tonningen
door Henk van de Bunt

Ebbe Rost van Tonningen verzorgde donderdag 26 september een 
lezing over zijn boek ’Politiek weerbericht De Bilt, code oranje’. 
Hij beschreef 20 jaar gemeentepolitiek in De Bilt.. In de zaal van 
De Bilthovense Boekhandel luisterden 60 mensen geboeid naar zijn 
verhaal met Bart van Gerwen als gespreksleider.

Het ging niet alleen over De Bilt - over politiek in deze gemeente - omdat 
op diverse punten De Bilt niet te vergelijken is met andere gemeenten. 
Ebbe liet zien hoe in 15 jaar de gemeente De Bilt ca 40 miljoen euro 
armer was geworden. De achtereenvolgende coalities van 2006 t/m 2018 
kwamen niet tot een zorgvuldige analyse voor een coalitieakkoord; onder 
andere door het ontbreken van een goede analyse, een duidelijk visie en 
een goede planning kwam het gemeentebestuur steeds voor financiële 
tegenvallers te staan. Rost van Tonningen gaf aan op welke punten het 
gemeentebestuur niet effectief was en niet doelgericht: ‘Het oordeel van 
burgers over de gemeente is met een rapportcijfer van 5,4  voor het par-
ticipatiebeleid niet voldoende. Voor de diensten van balie, loket en tele-
foon daarentegen scoort de gemeente een 7,5 of hoger’. 

Boek
Ebbe geeft in zijn boek aanbevelingen: ‘Het bestuurssysteem van deze 
gemeente is niet meer van deze tijd, niet toekomstbestendig’. Ebbe ziet 
meer in een gemeenteraad, die als Raad van Toezicht functioneert. De 
gemeenteraad wordt overvraagd in de kader-stellende taak. Ebbe: ‘Een 
steeds meer versnipperd gemeentebestuur -11 fracties voor 27 gemeen-
teraadsleden! - loopt steeds verder achter de feiten aan’. Van Tonningen 
geeft een aantal mogelijkheden aan om tot een meer effectief gemeente-
bestuur te komen. 

Vragen
Er werden na afloop van zijn verhaal diverse vragen gesteld: ‘Waar is 
het geld aan besteed? Wie oefent de controle uit op de gemeente? Is de 
gemeente op weg naar een artikel 12 gemeente, d.w.z. dat zij onder cu-
ratele wordt gesteld?’ Veel kritiek kwam er op het participatiebeleid van 
de gemeente: ‘Zou Ebbe anders hebben geacteerd in de gemeenteraad als 
hij de kennis van nu had gehad’? Ebbe gaf volmondig toe dat het hem in 
onvoldoende mate is gelukt om bruggen te slaan. En zou daar nu anders 
mee zijn omgegaan. 
De bezoekers gingen met een tevreden gevoel naar huis. Ebbe kreeg na 
afloop direct het volgende commentaar: ‘Jij kunt echte verhalen vertel-
len. Met ernst, humor, grapjes, maar ook met de nare dingen die gezegd 
moeten worden. Jij hebt weer een boekje van jouw hand aan de wereld 
getoond’. 

Ebbe Rost van Tonningen tijdens een lezing over zijn boek over 20 jaar 
lokale politiek in de gemeente De Bilt.



3 VOOR

450

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

450

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 11 september t/m di 8 oktober 2019

BRAND, GROLSCH, HERTOG 
JAN OF BAVARIA BOCKBIER
Alle soorten
2 verpakkingen

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

2 HALEN
1 BETALEN*

AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

 2 VOOR

500

WATERVAL WIJNEN
Land van herkomst: Zuid-Afrika
3 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

 3 VOOR

1000

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

RIBLAPPEN
Van Ierse of Europese herkomst
Per kilo

749

FINISH, DREFT OF SUN
VAATWASTABLETTEN
2 verpakkingen à 14-81 stuks

1+1
GRATIS*

SAUCIJZEN, KIPKROKANT-
SCHNITZELS OF SLAGERS-
GEHAKTBALLEN NATUREL 
OF GEPANEERD
Schaal à 800 gram, 840 gram of 600 gram

400

ROBIJN KLEIN & KRACHTIG 
MET CARE SERUM
Color, Black Velvet of Stralend Wit
2 flacons à 735 ml

1+1
GRATIS*

2 halen 1 betalen: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties 
mogelijk.

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31
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Kinderburgemeester 
Carmen Braak geïnstalleerd

door Guus Geebel

Burgemeester Sjoerd Potters begint 
zijn toespraak bij de installatie van 
kinderburgemeester Carmen Braak 
met een strofe van een gedicht van 
Carola de Koning. 
Mijn hoofd zit vol gedachten
Vol geluiden, geuren, kleuren 
Ik kan niet langer wachten 
Wil naar buiten door die deuren

Het thema dat Carmen voor haar 
burgemeesterschap heeft gekozen 
is ‘Buiten spelen’. Carmen wil dat 
meer kinderen de straat opgaan en 
de speelplaatsen in De Bilt verbete-
ren. ‘Kinderen krijgen steeds meer 
een plek in onze samenleving. De 
jeugd is maar 20 procent van de be-
volking, maar 100 procent van de 
toekomst.’ De burgemeester heeft 
geconstateerd dat Carmen dingen 

goed kan verwoorden en dat is een 
belangrijke eigenschap voor een 
burgemeester. Ga je je vooral ook 
bezig houden met het thema dat jij 
gekozen hebt, blijf daarbij jezelf en 
houd rekening met andere dingen 
als school. Ga zelf ook lekker bui-
tenspelen,  want ontspanning heb je 
nodig in dit vak.’ .      

Ambtsketen
Iris van Haaren en zilversmid Mar-
jo Hamers hebben een ambtsketen 
vervaardigd. ‘De ambtsketen voor 
de nieuwe kinderburgemeester zit 
vol bekrachtigende symbolen en zal 
hopelijk bijdragen aan een mooie 
periode vol dromen die uit mogen 
komen.’ Op de vraag of Carmen 
een jaar lang de burgemeester gaat 
helpen als kinderburgemeester ant-

woordt zij volmondig: ‘Jazeker’.en 
daarmee is de installatie een feit.

Inzet
In haar ‘maidenspeech’ zegt Car-
men: ‘Het was een spannende tijd 
en ik ben blij dat ik hier vandaag 
mag staan als kinderburgemeester 
van de gemeente De Bilt. In mijn 
campagne stond het thema ‘Buiten 
spelen’ centraal.’ Carmen vertelt 
dat zij zich gaat inzetten voor be-
tere en leukere speelvoorzienin-
gen. Daarnaast wil zij zich sterk 
maken voor onderwerpen en acti-
viteiten die in de gemeente De Bilt 
jongeren aanspreken. Zij dankt ie-
dereen die op haar heeft gestemd 
en haar heeft gesteund. Ze sluit af 
met: ‘Burgemeester Potters, ik ga 
u graag helpen.’

Carmen Braak kan aan de slag als kinderburgemeester van De Bilt. 

Geslaagde Kangoeroedag
Woensdag 25 september organiseerde korfbalvereniging Nova de Giga Kangoeroedag. Ruim 

800 kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 van basisscholen uit De Bilt en Bilthoven hebben 
tijdens deze sportdag allemaal leuke spelletjes gedaan met en zonder bal. 

Korfbalinternational Fleur Hoek 
opende de dag met een opwarmings-
dans en een schot op de korf. Wet-
houder Madeleine Bakker – Smit 
gooide haar de bal aan. Hierna kon-
den de kinderen vol enthousiasme 
en met veel plezier met elkaar gaan 
sporten. Na afloop ontvingen alle 
kinderen een welverdiende medail-
le, goodie-bag met kleurplaat en een 
uitnodiging in de vorm van een stic-
kerkaart. Met deze stickerkaart kun-
nen ze nog aantal keer gratis trainen 
met de kangoeroes van Nova op de 
zaterdagochtend. Afgelopen zater-
dag kwamen er al zo’n twintig kin-
deren enthousiast meetrainen. 
             (Renske van Kempen)

Grote drukte op de velden van Nova 
tijdens de Kangoeroedag.

Straatfeest op de 
Waterweg

Zaterdag organiseerden bewoners van de Waterweg in De Bilt ook dit 
jaar weer een straatfeest. Het was een gezellig samenzijn, waarbij er 
voor de kinderen ook genoeg te doen was.           Frans Poot)

Burgemeester Potters ambassadeur 
Hulphond Nederland 

Burgemeester Sjoerd Potters is de nieuwe ambassadeur van Hulphond Nederland. Als lid van 
de Tweede Kamer zorgde hij eerder dat subsidie werd vrijgemaakt voor onderzoek 

naar de effecten en kosten van Epilepsiehulphonden.

Sjoerd Potters gaat zich als am-
bassadeur vooral inzetten om de 
therapie- en coaching activiteiten 
van Hulphond Nederland verder 
op de kaart te zetten. Binnen dit 

programma worden jaarlijks hon-
derden jongeren met gedrags- en 
psychische problemen geholpen 
door therapeuten én speciaal opge-
leide Therapie-hulphonden. 

Emotionele band 
‘Zelfbeschikkingsrecht en de vrij-
heid om zoveel mogelijk je eigen 
weg in het leven te kunnen bepa-
len is een basisbehoefte, juist voor 
mensen met een fysieke beperking. 
Hulphonden leveren daar een fan-
tastische bijdrage aan. Daarnaast 
is de emotionele band, die ont-
staat tussen mens en dier van grote 
steun voor betrokkenen. Een hulp-
hond voorkomt isolement en biedt 
nieuw perspectief. Ik wil daar als 
ambassadeur van Hulphond Ne-
derland graag mijn bijdrage aan 
leveren’, aldus Sjoerd Potters. 

Burgemeester Sjoerd Potters: 
‘Hulphond Nederland helpt mensen 
met een fysieke of geestelijke 
zorgvraag door de inzet van een 
hulphond’. [foto Henk van de Bunt] 

100 kleine gesprekjes beter dan 1 lang gesprek 
Een kind houdt niet van zware gespreken. Als ouder is het daarom ver-
standig om het studiekeuzeproces van uw kind stap voor stap te volgen. 
Zo houdt u uw kind als begeleider de vinger aan de pols.

Openen van een gesprek
Door een compliment te geven kunt u het gesprek een eerste aanzetje 
geven. U zou kunnen starten met: “Goh ik zie dat je altijd veel om men-
sen geeft …” of “wat een mooi cijfer…”. “Wat zou je hiermee in de toekomst 
willen doen?”

Oordeel niet
Luister goed naar wat uw kind te zeggen heeft. Vraag daarbij goed door. 
“Wat bedoelt uw kind precies? Hoe ziet je dat? Hoe ga je dan doen?” Het 
doel van het gesprek is dat u weet hoe uw kind erin staat en hoe ver hij is 
in het studiekeuzeproces.

Stel open vragen
Open vragen geven de meeste informatie. Het zijn vragen die niet met 
een ja of nee beantwoord kunnen worden. Open vragen worden ook 
wel “Wat” of “Hoe” vragen genoemd. “Wat doe je graag? Wat ga je doen? 
Waar ben je goed in? Dit zijn voorbeelden van open vragen.

Wees geïnteresseerd en vraag door
Laat zien dat u echt wilt weten hoe het gaat of wat uw kind interesseert. 
U kunt bijvoorbeeld als uw kind 
een vraag beantwoordt knikken of 
hummen. Probeer ook oogcontact 
te maken. U kunt ook doorvragen 
op het antwoord door middel van 
weer open vraag. Met doorvragen 
bereikt u veel in een gesprek en laat 
zien dat u echt belangstelling heeft.
Komt u er niet uit of wilt u hulp, 
neem dan gerust contact met mij 
op. Succes.

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

www.studiekeuzeacademie.nl

Als studiekeuzecoach zie ik dat veel jongeren moeite hebben met het 
maken van een studiekeuze. Het maken van een studiekeuze is een heel 
proces. Vandaag heb ik voor u als ouder enkele tips voor het voeren van 
een studiekeuzegesprek met uw kind. 

Een studiekeuzegesprek 
voeren met uw kind

advertorial
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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 koeien-
stal is een mogelijkheid. 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: Amen, amen, wie Mijn Woord hoort en Hem 
gelooft, Die Mij gezonden heeft, heeft Eeuwig Leven en komt 
niet in het oordeel! 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!

Cursussen/ trainingen 
Yin Yogalessen 
Human Health Care Centre – L.E.K.S - Groenekan. 
Persoonlijke aandacht. Kleine groepen, max. 10 personen. 
Breng je body en mind in balans. Maak een afspraak voor 
een proefles Informatie: trees@bodyandmindbalance.com. 
06-23646671

Gratis proef les cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim,Planetenplein 2, Bilhoven. Den Dolder 
en Maartensdijk. Proefles in ontspannen sfeer. Voor 
basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en volwassenen. Als 
vervolg mogelijk : 4 weken opstap cursus met instrument. De 
cello heeft een mooie warme zangerige klank en is een liedjes 
/ melodie instrument. Voor afspraak: 06 19067441: celloles-
Frank Linschoten.nl,  kunstenhuis.nl/cello

Te koop aangeboden
HOEKWONING met garage 
in De Bilt €439.000 kk. Tel. 
06-33695091

In goede staat EETHOEK 
witte tafel 160m met 4 kuip-
stoelen met wieltjes,  €175,-. 
Tel. 030-2203659.

Het zigzag kind van David 
Grossman, een roman over 
de puberteit €1,60. Tel. 
06-14040516

Twee boeken van Wim 
Hornman; De rebel en Wij 
willen leven samen €2,-. Tel: 
06-14040516

Wilde dieren uit de gehele 
wereld. Prachtig boek met 
foto’s en beschrijving €2,-. 
Tel: 06-14040516

Looprek, zeer stabiel, licht 
van gewicht, in hoogte ver-
stelbaar en inklapbaar. Nieuw 
€20,-. Tel. 06-16641083

Nette compacte rolkoffer, 
afmetingen L55xB35xH22. 
€12,50. Tel. 06-16641083

Rugklachten? Geperforeerde 
hardboard bedplaat 90x200cm 
voor onder uw matras. Nieuw 
€9,-. Tel. 06-16641083

Twinny Load fietsendrager 
€10,- max.kogeldruk 60 kg. 
Tel: 030-8782113

Luchtbed matras met inge-
bouwde elektr. pomp (nieuw 
in doos) B152xL203xH42 
cm. €25,-. Tel.06-49757450

Philips monitor 15” 36x32cm 
(bv. te gebruiken als 2de 
scherm voor Laptop €20,-. 
Tel 06-49757450 

BebeYou thermobadje met 
standaard (wit, gebruikt, 
slang, zeepdispensers, rekje 
en waskom)  €15,-. Tel: 
06-28762312

4 rotan/rieten stoelen €20,-. 
Tel. 030-2292338

Nieuwe schoenen (sneakers) 
van Lacoste type Lerond, 
maat 38. Even aangehad maar 
te klein gekocht. Nu €30,-. 
Tel. 030-2290245

Oude toverlantaarn, €35,-. 
Tel.06-53441095

Hondenfohn, €12,50. Tel. 
06-53441095

80 mooie pillendoosjes uit 
diverse landen plus rekje, 
€49,95. Tel.06-53441095

Rollator in goede staat €35,-. 
Tel.06-48850620. (omgeving 
Bilthoven )

1 paar nieuwe elastische 
steunkousen met rits €12,50. 
Tel.06-48850620. (omgeving 
Bilthoven)

Manddrager voor op het 
fietsstuur prijs €10,-. Tel.06-
48850620. (omgeving 
Bilthoven )

Box, wit, in zeer goede staat, 
€17,50. Tel. 06-48782494

Zoef zoef dierentuin complete 
set, tweedehands, inclusief drie-
tal zoef zoef dieren, Zoef zoef 
boomhut, complete set, tweede-
hands, inclusief drietal zoef zoef 
dieren, los €15. Samen voor 
€25,-. Tel. 06-48782494 

Kamerscherm, blank hout. 
€15,-. Tel.0346-212890

Nieuwe riverdale beer, 60cm. 
Bruin leuk van 5 dec. €15,-. 
Tel.06-29506849

Dames ANWB winterjas XL. 
Human Nature, veel zakken. 
€30,-. Tel. 06-29506849.

Rose vaas/fles 35cm. €7,50. 
Tel. 06-29506849. 

Grenen wit geverfde spie-
gel. Kan in lengte of breedte 
hangen i.z.g.st. €20,-. Tel. 
06-29506849

Auto Max verstappen 2019. 
Laatste nw van Jumbo €30,-. 
Tel. 06-29506849

Dames leren laarzen. Hak, 
maat 40. Nieuw. Nu €30,-. 
Tel. 030-2283495.

Heren jack, groen. Maqat 
54-56. Merk Gaastra. €35,-. 
Tel. 030-2283495.

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 hoveniers. 
Zie onze vacature op www.
hendriksenhoveniers.nl of bel 
06 – 11 84 71 01. 
Wij zijn op zoek naar een 
leuke MEDEWERKER voor 
onze kaas en noten winkel in 
Lunetten. Voor de hele zater-
dag en de woensdagmiddag. 
Er is voor  zaterdagmorgen en 
avond,  en voor de woensdag-
avond mogelijkheid om mee 
te rijden van/naar Bilthoven. 
Voor info bel gerust . Telnr. 
030 2890458 of 0615273487

Wij zoeken een huishoude-
lijke HULP die 1 maal per 
week (3,5 uur) ons huis in 
Maartensdijk kan schoonma-
ken. Graag reactie naar cla-
rienboogaart@casema.nl

Lieve HULP, zowel voor 
huishouden, als kinderen (lft 
14 & 11). Ma & Do mid-
dag. Ref. noodzakelijk.  
Anoukentjasse@hotmail.com

JOHNS zoekt een gemotiveer-
de, gezellige en vooral vlotte 
medewerker/ster voor 32-40 
uur per week. Iemand die het 
heerlijk vindt om in een druk-
bezochte winkel te werken. 
Die weet van aanpakken en 
vooral van lekkere produc-
ten houdt. Iemand die goed 
in teamverband kan werken 
en bij toerbeurt ook op zater-
dag (want dat is de leukste 
verkoopdag). Bel gerust even 
030-2201752 of kom langs op 
Hessenweg 185, De Bilt.

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.

Ik ben JOKE, 57 jaar, maar 
met werken nog niet klaar. 
Zoekt u huishoudelijk hulp, 

dan sta ik voor u klaar. U kunt 
mij bereiken op 06-26490133.

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 : 
K R I N G L O O P W I N K E L 
Vide. Open woe-zat 10-17 uur.
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

Zorgboerderij verjaart

Dit jaar bestaat zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk 10 jaar. De 
eerste deelnemers komen sinds 2009 naar de boerderij. Wouter en Marjolein 
van Oostrum vertellen: ‘Samen met hen hebben we het bedrijf vorm gegeven. 
Vrijdag zijn we met de deelnemers van de zorgboerderij een dagje uit geweest 
om dit te vieren. Met de hinnikwagen zijn we naar de ezelopvang in Zeist 
gereden en daarna op de boerderij een gezellige BBQ gehouden’.

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

0346 211215
www.parelpromotie.nl

Bomenbingo

Kinder-Natuur-Activiteiten worden door vrijwil-
ligers van Utrechts Landschap en IVN De Bilt 
georganiseerd voor kinderen in en over de natuur. 
Woensdag 9 oktober is het thema: ‘Bomenbingo’. 
Daarbij ga je lekker scharrelen door bladeren en 
daarbij je kennis van bomen testen en uitbreiden. 
Je leert het verschil tussen een naald- en een loof-
boom, een den en een spar en bijvoorbeeld van 
welke boom je de kastanjes wel kan eten en van 
welke niet. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 14.30 tot 
16.30 uur. Plaats: Paviljoen Beerschoten, De Holle 
Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden per email kan tot en 
met zaterdag  5 oktober via kindernatuuractivitei-
ten@gmail.com.
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Oranje Powergirls voetbalteam 
speelt gelijk in oefenduel

door Kees Diepeveen

Op woensdag 25 september heeft de Oranje Powergirls voetbalselectie een oefenduel gespeeld 
tegen DVSU-MO19 uit Utrecht. Uitslag 2-2. De wedstrijd werd gespeeld op het sportpark van 

SVM in Maartensdijk waar de selectie van de Oranje Powergirls met regelmaat traint.

Ter voorbereiding op een heuse in-
terland tegen de Duitse Powergirls 
speelden de Oranje Powergirls een 
oefenwedstrijd tegen de selectie 
van DVSU-MO19. Omdat de teams 
aardig aan elkaar gewaagd zijn 
wordt regelmatig tegen deze tegen-
stander gespeeld. Voorafgaand aan 
de wedstrijd heeft de selectie eerst 
een korte training afgewerkt. 

Praktijkonderwijs
Theo van Duijn is de teammanager 
van de Oranje Powergirls. ‘Bij ons 
spelen meiden vanaf 15 tot rond de 
24 jaar. Wij trainen 1 x per maand 
op wisselende plaatsen. Omdat ons 
team geen vaste trainingslocatie 
heeft zijn we afhankelijk van ande-
re verenigingen in het land die ons 
de gelegenheid willen geven om te 
trainen en te spelen. Gelukkig kun-
nen we altijd terugvallen op SVM’. 
Maartensdijker Hans Nauta is be-
stuurslid van Pro Talents:’ Het Pro 

Talents voetbalteam Oranje Power-
girls bestaat uit speelsters van 15 
jaar en ouder, die praktijkonderwijs 
volgen of hebben gevolgd. Prak-
tijkonderwijs is bedoeld voor leer-
lingen met een leerbeperking. De 
selectie bestaat uit spelers die via 
4×4 voetbaltoernooien voor prak-
tijkscholen door ons worden ge-
scout. Wanneer speelsters talentvol 
zijn en hoger op kunnen staan wij 
de speelster bij in de contacten met 
de mogelijke nieuwe vereniging’. 

Wesley Sneijder
‘Alles gaat in samenspel met ou-
ders, scholen, clubs en Pro Talent 
met als uiteindelijke doel om speel-
sters zo hoog mogelijk te laten spe-
len’ vult teammanager Theo van 
Duijn aan. ‘Ditzelfde concept geldt 
overigens ook voor jongens vanaf 
15 jaar die praktijkonderwijs vol-
gen of hebben gevolgd. Daarvan is 
al een aantal spelers doorgestroomd 

naar het Betaalde Voetbal’. Van-
avond is een speciale avond. Hans 
Nauta: ‘Pro Talents staat los van 
de KNVB. Wij moeten onze eigen 
koers varen. Dus ook voor materia-
len zorgen. We zijn toe aan nieuwe 
tenues dus daarom hebben we een 
veiling georganiseerd waar op on-
der andere gesigneerde shirts en 
ballen met handtekening van We-
sley Sneijder en Edwin van de Sar 
geboden kan worden. We hopen 
daar vanavond genoeg geld mee 
in te zamelen om een eerste stap te 
zetten voor de aanschaf van nieuwe 
voetbalkleding voor de selectie’. 

Uiteindelijk heeft de veiling een 
bedrag opgebracht van 500 euro. 
De opbrengst van een verloting be-
droeg 300 euro zodat de Stichting 
Pro Talents 800 euro kan bijschrij-
ven. De overgebleven veilingstuk-
ken worden via Marktplaats ver-
kocht.

De voltallige selectie van de Oranje Powergirls met technische staf voor aanvang van de training voorafgaand 
aan het oefenduel.

DOS wint derby van TZ
In de Biltse korfbalderby TZ-DOS in Maartensdijk was DOS-Westbroek 

uiteindelijk de winnaar, maar maakten de Westbroekers het zich onnodig moeilijk; 
concentratieverlies in de verdediging was daar debet aan.

Het was zaterdag speelronde vier, 
maar het was de eerste wedstrijd, 
waarin coach Maarten van Brenk 
bij DOS kon starten met zijn ba-
sisacht. DOS startte goed op een 
winderig veld, waarbij zij werd 
gesteund door een grote groep sup-
porters. Gemakkelijk werd een 1-3 

voorsprong bereikt, maar DOS 
maakte de fout om TZ terug in de 
wedstrijd te laten komen. Er wer-
den veel fouten en verkeerde keu-
zes gemaakt wat resulteerde in on-
nodige vrije ballen en strafworpen 
tegen. Aanvallend liep het gelukkig 
wel een stuk beter. Er was veel be-

weging en een goede afronding van 
de kansen, zodat DOS bij rust toch 
een comfortabele voorsprong van 
8-13 had opgebouwd.

De tweede helft gaf in eerste instan-
tie hetzelfde spelbeeld te zien. Bij 
11-17 kende DOS een maximale 
voorsprong van zes punten en leek 
de wedstrijd beslist. Die conclusie 
bleek later iets te voorbarig. Dat 
kwam enerzijds doordat DOS ver-
dedigend hardleers was en bleef 
volharden in het maken van fouten 
en anderzijds het aanvallend opeens 
stil viel. Dit gaf TZ de mogelijkheid 
om dichterbij te kruipen. Dichterbij 
dan één doelpunt kon TZ niet ko-
men. DOS haalde zo met de hakken 
over de sloot de 19-20 overwinning 
binnen. De aanvallende kwaliteiten 
waren in deze wedstrijd voldoende 
om het verschil te maken.

Aanstaande zaterdag ontvangt DOS 
haar naamgenoot uit Kampen. De 
wedstrijd in Westbroek begint om 
15.30 uur.DOS haalt met hakken over de sloot de overwinning binnen.

FC De Bilt pakt eerste punt
De Biltse trainer Alain Hijman moest op zaterdag 28 september 
in de thuiswedstrijd tegen Monnickendam heel goed puzzelen, 
want hij miste een aantal geblesseerde spelers. Monnickendam 
won de eerste wedstrijd en FC De Bilt beleefde vorige week een 

valse start tegen Breukelen. 

In het eerste kwartier ging het redelijk gelijk op, maar het was de num-
mer 10 van Monnickendam, die in de 15e minuut met een harde schui-
ver over het natte veld de Biltse keeper verraste en de 0-1 aantekende. 
De Bilt kwam in de eerste helft niet goed uit de verf en echt gevaarlijk 
werd het niet voor de goal van de Monnickendammers. De Biltse kee-
per redde enkele keren prima en zo bleef het tot de rust 0-1.

Na rust werd het een heel andere wedstrijd. Beide teams gingen voor de 
overwinning en het spel golfde over en weer. De Bilt werd steeds ge-
vaarlijker en de gelijkmaker hing in de lucht. Uit een prima aanval werd 
de bal door Milan Hoeffnagel op de voor de goal vrijstaande Robin 
Notenboom gespeeld. Robin had de bal voor het intikken, maar kreeg 
een opvallende duw in z’n rug: FC De Bilt een penalty en de ‘duwer’ uit 
Monnickendam een rode kaart. Sam Eerdmans benutte de strafschop 
feilloos en zo stond het in de 54e minuut 1-1.

Tegen 10 man is het niet altijd even gemakkelijk en het geluk ontbrak 
ook wat in de Biltse aanval. Het 
duurde tot de 82e minuut voordat 
De Bilt op voorsprong kwam. Een 
schitterende aanval, een perfecte 
assist van Mano Bakkenes en 
prima afgemaakt door Steven van 
den Berg: 1-2. Daarna was Mon-
nickendam rijp voor de slacht, 
maar de 3-1 viel niet en vlak voor 
tijd mocht hun nummer 10 aan-
leggen voor een vrije trap. De 
eerste poging ging over, maar de 
scheidsrechter liet hem opnieuw 
nemen en bij z’n tweede poging 
vloog de bal in het Biltse doel: 
2-2. In de blessuretijd zette De 
Bilt vol aan en in korte tijd ont-
stonden in de belegering diverse 
mogelijkheden, die door Mon-
nickendam met man en macht on-
schadelijk werden gemaakt.

SVM wint streekderby
Voor de streekderby SVM - Viod zijn veel bekende gezichten 
uit Tienhoven en Westbroek naar Maartensdijk gekomen om 
(vooral) Viod aan te moedigen. SVM kwam als een sprinter 

uit de startblokken, binnen 5 min. was het 1-0 door  
Jordi van de Lee na een goede voorzet van Mike de Kok. 

Vanaf de 31 minuut - na een schot op de lat - gaat ook Viod zich met 
de wedstrijd bemoeien. Viod krijgt hierna drie goede kansen en SVM 
deinst terug. Maar eigenlijk ‘als de één de kansen mist gaat de ander 
ze maken’; in de 35ste minuut verhoogt Mike de Kok de score. (2-0). 
Direct hierop volgt een fantastische redding van Max Koetze; ook van-
daag was de doelman in goede doen. In de 40e min. krijgt Coen Swart 
een gele kaart en maakt Jordy van de Lee nog de 3-0 vanuit een van 
richting veranderde vrije trap. 
In dezelfde formatie komt SVM de 2e helft het veld op. Viod maakt 
direct de 3-1 bij aanvang van de tweede helft. In de 53e min. maakt 
Mike de Kok de 4-1 na ook weer een assist van Jordy. SVM krijgt ver-
volgens een strafschop die onberispelijk ingeschoten wordt door Mike 
de Kok, maar moet overgenomen worden wegens te vroeg inlopen van 
de gastheren. De herkansing wordt door de doelman van de bezoekers 
gestopt. In de 79e min. maakt Mike de Kok de 5-1 nog. SVM 1 gaat a.s. 
zaterdag om 14.30 uur uit naar Faja Lobi in Utrecht. 

Tweemaal vier spelers - van beide verenigingen - kwijten zich van hun 
taak. (foto Nanne de Vries)
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“Wat schaft de pot?”

Vanaf 2 oktober nieuwe à la carte kaart!

Woe.
02-10
Do.

03-10
Vr.

04-10
Za.

05-10
Zo.

06-10

Rib-eye van de grill
met knoflooksaus

Scholfilet
met kreeftensaus

Mexicaanse wrap
met maïs, bonen

en salsa

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
09-10
Do.

10-10
Vr.

11-10
Za.

12-10
Zo.

13-10

Kalfs-entrecôte v/d grill 
met champignonsaus

Visragout
met rijst en groenten

Flammkuchen
met pompoen

en kruidensalade

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Herinrichting Stinkgat Groenekan 
bijna klaar

door Henk van de Bunt

Alweer een aantal maanden terug (in juli) is de laatste vracht toegepast, waardoor de herinrichting 
van de Hooge Kampse Plas als bijna klaar kan worden beschouwd. In 2020 zal het project door 

Grondbank GMG worden opgeleverd aan het Utrechts Landschap, met als eindresultaat een 
prachtig natuurgebied. We spreken daarvoor nog even met projectleider Wim Vermeule: 

‘Het werk wordt uitgevoerd in nau-
we samenwerking met de klank-
bordgroep, bestaande uit Stichting 
Brigida, Dorpsraad Groenekan, 
Stichting Milieuzorg Zeist e.o., 
IVN-De Bilt e.o., Vogelwacht 
Utrecht, gemeente de Bilt en Groe-
nekans Landschap. De Hooge 
Kampse Plas is begin jaren ’70 
ontstaan door zandwinning voor 
de aanleg van de A27. Er bleef een 
diepe plas over, die na de zandwin-
ning is gebruikt voor het storten 
van bedrijfsafval (1974-1977) en 
baggerspecie uit het Amsterdam-
Rijnkanaal (1978-1979). De bedoe-
ling was om de plas weer als wei-
land op te leveren, maar de stank 
die de plas toen produceerde, heeft 
er voor gezorgd dat dat plan nooit 
is uitgevoerd. Al heel snel was de 
naam ‘Stinkgat’ ontstaan. Door de 
diepte, de mate van vervuiling én 
de steile oevers, leverde de plas 
ook nauwelijks waarde voor de na-
tuur op’. 

Herinrichting
Mede om de ecologische waarde 
van de plas te verhogen, is het zgn. 
verondiepingsproject gestart. Daar-
bij wordt onder meer de verontrei-
nigde bodem afgedekt. De start van 
de natuurontwikkeling bestond uit 
het maken van eilanden, flauwe oe-
vers met riet en ondiep water (circa 
1,5 meter diep) aan de noordzijde 
van de plas. Door het ondiepe water 
kunnen waterplanten op de bodem 
groeien. Vermeule: ‘Daarna is het 
zuidelijk deel van de plas inge-
richt, waarbij de steile oevers zijn 

aangevuld tot een stabiele oever, 
die niet afkalft. Daardoor kan het 
fietspad worden behouden voor de 
toekomst. In het zuidelijk deel is 
tevens de bodem opgehoogd, maar 
blijft minimaal 10 meter diep. Deze 
dieptesprong is een extra waarborg 
voor behoud van helder water, nu 
en in de toekomst. Helder water is 
van belang voor de diverse soorten 
eenden, die al duikend en op zicht 
hun voedsel moeten zoeken’. 

Oeverzwaluwwand
Vanaf de start in mei 2010 is er 
inmiddels 1,3 miljoen m³ grond 
en baggerspecie in de plas aange-
bracht. Inmiddels is het noordelijk 
deel bijna helemaal klaar. De ko-
mende maanden zal de grond uit 
de werkwegen worden toegepast in 
het zuidelijk deel van de plas. Zo 
worden de oevers aangevuld en de 
bodem opgehoogd. Uit de centrale 

werkweg, die nu midden in de plas 
ligt, zullen we de resterende 3 ei-
landen maken. ‘Langs de zuidoever 
(zijde Fort Voordorp) is een oever-
zwaluwwand aangelegd, waarin de 
zwaluwen circa 15 nestgangen heb-
ben gemaakt. Langs de zuidwestoe-
ver (zijde fietspad) is woensdag 18 
september een robuust vogelkijk-
scherm aangelegd. 

Tot slot zullen de bouwvoorzienin-
gen (keet en asfaltterrein) volgend 
voorjaar worden verwijderd, waar-
na de natuur zich ongestoord verder 
kan ontwikkelen’, aldus Wim Ver-
meule, die in dit verband ook graag 
de namen noemt van Wigle Braak-
sma (Vogelwacht) en gemeentelijk 
landschapscoördinator Dick van 
Beek en Utrechts Landschap-bos-
wachter Maarten den Hartigh. 

Flora & Fauna
Vermeule: ‘Grondbank GMG 
houdt zorgvuldig rekening met (be-
schermde) plant- en diersoorten, die 
zij tijdens de uitvoering tegenkomt. 
Daar zijn ook ecologen van Stich-
ting Utrechts Landschap bij betrok-
ken. Ook wordt er dankbaar gebruik 
gemaakt van de vele waarnemingen 
die door de deskundige vogellief-
hebbers van de Vogelwacht worden 
doorgegeven. Waarnemingen van 
verstoringen of bijzondere flora en 
fauna kunnen worden doorgege-
ven aan de boswachter Rob Veen-
brink (tel. 030 2205555 of mail 
naar info@utrechtslandschap.nl). 
Zie voor de laatste ontwikkelingen 
www.utrechtslandschap.nl’

Langs de zuidwestoever (zijde fietspad) is een robuust vogelkijkscherm 
aangelegd. (foto Wim Vermeule)

Langs de zuidoever (zijde Fort Voordorp) is een oeverzwaluwwand 
aangelegd. (foto Wim Vermeule)

Slakken in de kost
Tijdens een regenbui komen ze ineens massaal 

tevoorschijn, de huisjesslakken. Verscholen onder blad 
of tussen de stenen wachtten ze hun kans af. In een 

slakkengangetje glijden zij vervolgens naar hun diner. 

De crambe/zeekool, een eetbare 
plant met betoverende witte bloe-
metjes in het voorjaar, zit er vol 
mee. De grote bladeren hebben 
aantrekkingskracht op de jonge 
slakjes. 

Met hun ogen op steeltjes speu-
ren ze naar de smakelijkste hap-
jes. Zo eten zij de tuin schoon 
voordat de winter aanbreekt. Of 
vormen zij zelf een delicatesse 
voor de zanglijster, egel of de 
fijnproever. Want ook onze huis-
jesslakken kun je smakelijk be-
reiden.

(Karien Scholten)

In haiku:

Slakken in de kost
Smullen in de bloementuin
Of in de bouillon

Vliegenzwammen

Letty Berk (Maartensdijk) liep 
op een ochtend door het park 
en werd daar blij verrast door 
een kring van Vliegenzwammen. 
Deze vond zij het aller fraaist en 
zette hem op de foto.

Onderhoudsmiddag Oude Biltsche Meertje
Op zaterdag 12 oktober tussen 14.00 uur en 17.30 uur zullen vrijwilligers weer de handen 

uit de mouwen steken voor het jaarlijkse onderhoud van het Oude Biltsche Meertje (locatie 
Klaphekweg / Gregoriuslaan, naast de Theresiaschool) 

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. 

Iedereen is welkom om te komen 
helpen. Hulp betekent dat het Oude 
Biltsche Meertje weer tot aan het 
voorjaar een overzichtelijke, vei-

lige en opgeruimde plek is waar 
(school-)kinderen en honden kun-
nen spelen en waar gewandeld 
kan worden. Het onderhoud houdt 
voornamelijk in: het snoeien van 
struiken en takken. De gemeente 
doet het grovere werk en haalt het 
snoeiafval op.

Op deze snoei-middag worden de 
aanwezigen gelijk even ‘bijgepraat’ 

over de inmiddels opgerichte stich-
ting vrienden van het Oude Biltsche 
Meertje en wordt uitgelegd hoe je 
‘Vriend’ of donateur ervan kan wor-
den. Neem snoeigereedschap zelf 
mee (tip: even labelen met naam). 

Als altijd zal er afgesloten worden 
met een hapje en een drankje. Aan-
melden en info kan via info@vrien-
denoudebiltschemeertje.nl

Buurtfeest Looydijk
Zaterdag 28 september vierde het eerste deel van de Looydijk, 
ondanks het slechte weer,  een gezellig buurtfeest. Het thema 

van het buurtfeest was ‘Looydijk goes green’.

Op de Looydijk, tussen de kruising Akker/Soestdijkseweg, hebben de 
bewoners 15 adressen voorzien van planten en bloemen. De kinderen 
hebben met allerlei materialen een bijenhotel gemaakt. Hiermee is de 
Looydijk een stukje groener en bij-vriendelijker geworden. De middag 
begon met koffie en zelfgemaakte taart en een uitleg over het nut van 
insecten. Tip hierbij was om de tuin niet al te (winter) schoon te maken, 
zodat insecten en andere beestjes hier in kunnen wonen. Na het groener 
maken van de buurt werd het buurtfeest afgesloten met een borrel en 
een zelfgemaakt buffet. Aan de deelnemers van het buurtfeest was ge-
vraagd zelf borden, bekers en bestek mee te nemen zodat er geen afval 
zou zijn.

Bewoners van de Looydijk maken de buurt gezelliger én bij-vriendelijk.
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