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Oproep elfde editie 
Gluren bij de Buren

Verbinding realiseren tussen buurten, wijken en bewoners
Vorig jaar kon het inmiddels in de gemeente De Bilt bekende evenement Gluren bij de Buren 
geen doorgang vinden. Maar het is de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt (SKC) gelukt een 

nieuwe werkgroep met enthousiaste vrijwilligers samen te stellen. Ankie de Niet, 
Marieke de Kruijf, Rosine Weenink en Anneke Iseger zullen er alles aan doen 

om van de elfde editie van Gluren bij de Buren een groot succes te maken!

De SKC is bijzonder gelukkig 
met deze nieuwe werkgroep, die 
al in september de eerste bijeen-
komst had. Voor Gluren bij de 
Buren stellen particulieren in hun 
woning belangeloos een ruimte 
beschikbaar. Huiskamers in de 
breedste zin van het woord - dus 
ook bijvoorbeeld buurtcentra en 
ontmoetingsruimtes - vormen ge-
durende het weekend van 7 en 8 
maart een podium voor theaterma-
kers, bands, cabaretiers, koortjes, 
singer-songwriters, ensembles, 
dichters en andere artiesten. Het 
zijn laagdrempelige en intieme 
optredens in huiselijke sfeer van 
vooral lokale talenten. Doel van 

Gluren bij de Buren is een verbin-
ding te realiseren tussen buurten 
en wijken. 

Ontmoeting
De ontmoeting met andere bewo-
ners staat voorop. Uiteraard wordt 
er met de programmering rekening 
gehouden met de beschikbare ruim-
te en het soort optreden. ‘Er wordt 
bijvoorbeeld niet een versterkte 
rockband in een klein huiskamer-
tje gestopt’, aldus de werkgroep. 
‘’Daarom zoeken we ook naar 
grotere locaties. Indien mogelijk 
kunnen ook beeldende (amateur-)
kunstenaars hun werk in de ruim-
tes exposeren. Wel willen we hier-

bij opmerken, dat er gedurende dat 
weekend geen verkoop van kunst-
werken mag plaatsvinden’. 

Optredens
De optredens duren maximaal der-
tig minuten en vinden beide mid-
dagen plaats om 14.00, 15.00 en 
16.00 uur. ’Wij als werkgroep wil-
len graag een oproep doen: wie wil 
zijn huis gedurende het weekend 
van 7 en 8 maart beschikbaar stel-
len voor optredens en wie wil een 
optreden verzorgen’? Deelnemers 
aan vorige edities van Gluren bij de 
Buren zullen worden aangeschre-
ven, maar het is altijd leuk om er 
ook nieuwe acts bij te hebben. Het 

’Het is een soort Burendag, maar dan op cultureel gebied’, aldus v.l.n.r. 
Ankie de Niet, Rosine Weenink en Marieke de Kruijf en (onderaan) 
Anneke Iseger.

evenement wordt gefinancierd door 
de SKC en een vrijwillige bijdrage 
van bezoekers in de deelnemende 
huizen. Voor zowel de huizenbe-
zitters als de artiesten is er helaas 
geen onkostenvergoeding beschik-
baar. ’Het blijft leuk om je eigen 
straatgenoten uit te nodigen. Voor 
de huizenbezitters is Gluren vaak 
een feestje, met als mooie bijkom-
stigheid meer contact in de straat. 
De SKC biedt deze mogelijkheid. 

Eigenlijk is het een soort Burendag, 
maar dan op cultureel gebied’. 

Gluren bij de Buren vindt op za-
terdag 7 en zondag 8 maart 2020 
plaats. Om voor een optreden in 
aanmerking te komen, kunnen be-
langstellenden zich nu al inschrijven 
via e-mail glurendebilt2020@gmail.
com. Wie een ruimte in zijn huis be-
schikbaar wil stellen, kan eveneens 
via dit mailadres reageren. 

Winnaar ANWB-campagne
door Henk van de Bunt

Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark uit De Bilt is als winnaar uit de bus gekomen bij 
de ANWB-campagne ‘Samen in Actie’; aan het project ‘Boetzelaerpark toegankelijk 

voor mindervaliden’ is een ‘donatie’ van 10.000 euro toegekend. 

Het ANWB Fonds helpt initiatie-
ven op het gebied van duurzame 
mobiliteit, verkeersveiligheid en 
‘iedereen erop uit’ een start te ma-
ken. Uit de inzendingen uit heel 
Nederland zijn 41 projecten gese-
lecteerd. Tot 1 oktober kon er ge-
stemd worden. Uit de stemronde 
kwam per provincie een top 3 van 
meest populaire projecten. Uit die 
top 3 heeft de Adviescommissie 
van het ANWB Fonds per provin-

cie een winnaar gekozen.

Herinrichting
Het nieuws betekent dat De Vrien-
den van het Van Boetzelaerspark 
een financiële bijdrage krijgen van 
10.000 euro voor de herinrichting 
van het entreegebied van het park 
om door dit project het park beter 
toegankelijk te maken voor men-
sen met een scootmobiel, rolstoel, 
kinder- en wandelwagen.

De prijs van de ANWB campag-
ne ‘Samen in Actie’ - een cheque 
van 10.000 euro - werd op maan-
dag 4 november uitgereikt door 
mw. Marga de Jager, (directeur 
‘Merk en Leden van de ANWB’) 
aan mw. Anne Brommersma, 
wethouder Sociale Zaken Ge-
meente De Bilt en aan de heer 
Ben Verwiel, voorzitter bestuur 
Stichting Vrienden van het Van 
Boetzelaerpark.

V.l.n.r. Anne Brommersma, Marga de Jager en Ben Verwiel, 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

10/11 • 10.30u - Mevr. Ds. M.T. Cevaal-
Erbrink 

Pr. Gem. Zuiderkapel
06/11 • 18.30u - Ds. P.C.H. Kleinbloesem 

Dankdag voor Gewas en Arbeid
10/11 • 09.30u - Prof. dr. H. van de Belt 

10/11 • 18.30u - Ds. W.C. Meeuse
Vrijz. gel. gem. Woudkapel

10/11 • 10.30u - Bezinningsbijeenkomst 
met Irene Stengs

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

10/11 • 10.00u - spreker Theo van Duin
R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe

10/11 • 10.30u - Gezinsviering; pastor 
A. van den Bogaard

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

06/11 • 18.30u - Ds. J. Geelhoed 
Dankdag voor Gewas en Arbeid
10/11 • 10.15u - Ds. N. de Boo

10/11 • 16.30u - Ds. E.T. van de Kamp 
(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

06/11 • 19.30u - Ds. D.G.F. de Bree 
Dankdag voor Gewas en Arbeid
10/11 • 10.00u - Ds. C.H. Bax 

10/11 • 15.30u - Ds. H.E. Dankers, 
Jeugddienst

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

10/11 • 10.00u - Ds. E.J.W. van Leersum, 
Oogstdienst

R.K. St. Michaelkerk
10/11 • 11.00 uur - Communieviering, 

W. Sarot, Ecclesiakoor 
Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt

10/11 • 10.00u - Spreker Joost Bijl
Groenekan

Herv. huisgemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

10/11 • 15.30u - Ds. M. Baan
Herst. Herv. Kerk Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
06/11 • 19.30u - Dhr. J. de Boer Dankdag 

voor Gewas en Arbeid
10/11 • 10.00u - Ds. W.F. ‘t Hart
10/11 • 18.30u - Ds. T.A. Bakker

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf zondag 1 december (Adventstijd) 

zijn er op zondagen muzikale 
adventsvieringen om 10.30 uur.

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

10/11 • 11.00 uur dhr. J. Grootendorst
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

06/11 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer 
Dankdag voor Gewas en Arbeid

10/11 • 10.00u - Ds. Joz. A. de Koeijer
10/11 • 18.30u - Ds. E.E. Bouter

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

06/11 • 18.30u - Ds. H.J. van Marle 
Dankdag voor Gewas en Arbeid
10/11 • 10.00u en 18.30u - Ds. 

A.J. Britsra
PKN - Ontmoetingskerk

10/11 • 09.30u - Dhr. J. Grootendorst

St. Maartenskerk
10/11 • 09.30u - Open huis-, Woord- en 

Communieviering Pastor Wies Sarot
Westbroek

Ned. Ger. Kerk
06/11 • 19.30u - Ds. T.A. Vizee Dankdag 

voor Gewas en Arbeid
10/11 • 10.00u - Ds. J. Wolswinkel 

10/11 • 18.30u - Ds. J.W. Ploeg
PKN - Herv. Kerk

06/11 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 
Dankdag voor Gewas en Arbeid

10/11 • 10.00u - Evangelist J.O. Verkerk 
10/11 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 

Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 9 november 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 9 november haalt 
Stichting Warm Hart weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

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

(Vuurwerk)angst bij honden

Donderdag 7 november organise-
ren Dierenkliniek Midden Neder-
land en Blafwerk gedragscentrum 
van 19.30 tot 21.30 uur in de Vier-
stee, Nachtegaallaan 30 in Maar-
tensdijk een thema avond over 
(vuurwerk)angst bij honden. Aan 
bod komen o.a. gedrag en com-
municatie van de hond, voorko-
men van problemen, wat te doen 
bij (vuurwerk) angst, hulpmidde-
len en medicatie. Honden kunnen 
deze avond niet mee. De toegang 
is gratis. Aanmelden via info@
dkmidden.nl. 

Meet-up ‘Moeder aan de lijn’

Aan de hand van de documentaire 
‘Moeder aan de lijn’, wordt er op 
donderdag 7 november van 14.00 
tot 17.00 uur in het HF Witte Cen-
trum gesproken over het onder-
werp mantelzorg. TV persoon-
lijkheid Eric Corton gaat met het 
publiek in gesprek. Aanmelden 
verplicht, toegang gratis. Aanmel-
den via https://moederaandelijn.
nl/debilt.

Bingo bij WVT

Vrijdagavond 8 november organi-
seert WVT een Bingo. Er worden 
vijf rondes gespeeld en er zijn 
prijsjes te winnen. Aanmelden 
is niet nodig, locatie vvsoWVT, 
Talinglaan 10 Bilthoven.

Dorcas Voedselactie 

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 novem-
ber zal in Maartensdijk voor de 
21e keer de Dorcas Voedselactie 
worden gehouden bij de Jumbo 
Jelle Farenhorst aan het Maer-
tensplein, waarbij vrijwilligers 
samen met consumenten voedsel 
en geld inzamelen bestemd voor 
de allerarmsten in Albanië, Mol-
davië, Oekraïne en Roemenië. De 
vrijwilligers delen voedsellijstjes 
uit aan het winkelend publiek en 
vragen om een boodschapje extra 
te doen en deze af te geven aan 

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

de vrijwilligers. Voor informatie 
over de Dorcas Voedselactie of 
wanneer u zich wilt aanmelden als 
vrijwilliger kan contact worden 
opgenomen Corrie Bosman (tel. 
035 5770924) of met Janny van 
der Heide (tel. 0346 213877).

KBH Proms 

Vrijdag 8 november concerteert 
de Koninklijke Biltse Harmonie 
(KBH) in het HF Witte Centrum. 
De titel van het concert is ‘I’ve 
got the music in me’. Het Klein en 
Groot Harmonieorkest, de Oplei-
ding Melodie Percussiegroep en 
de Melodie Percussiegroep van 
de KBH zullen afzonderlijk én 
gezamenlijk het podium betreden. 
Er is nog een beperkt aantal staan-
plaatsen beschikbaar via https://
pretix.eu/KBH/proms2019/. 

Concert 

Vrijdag 8 november geven het 
Opleidingsorkest van harmonie 
l’Echo des Montagnes uit Tilburg 
en het Klein Harmonie Orkest van 
de Koninklijke Biltse Harmonie 
uur een uitwisselingsconcert in 
De Bilt. Het Klein Harmonie-
orkest van de KBH o.l.v. Joost 
Visser zal enkele nummers, waar-
onder muziek uit Mamma Mia en 
het winnende songfestivalnum-
mer Arcade spelen. Meezingen 
mag. Het concert vindt plaat in De 
Harmonie, Jasmijnlaan 6B in De 
Bilt. Toegang is gratis. 

Retro Café

Vrijdag 8 november is er van 
15.00 tot 16.30 uur een koffie/
thee-middag in Retro Atelier Gaaf 
Kind voor ouderen, alleenstaan-
den en iedereen die het gezellig 
vindt. Het retro interieur van het 
atelier leent zich er goed voor om 
herinneringen op te halen uit de 
jaren 50, 60 en 70. Henny Sjou-
ken (ambassadeur van het atelier) 
en Ingrid Verkuil (initiatiefnemer) 
verwelkomen de bezoekers en 
vertellen iets over het achterlig-
gende doel van het atelier. Het 
adres in de Kwinkelier is Uilen-
pad 8-10 (voorheen Intertoys).

Bijeenkomst Cliëntenraad

Cliëntenraad Sociale Zaken De 

Bilt houdt een informele bijeen-
komst op: vrijdag 8 november 
van 13:00 tot 15:00 uur in Res-
taurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14, De 
Bilt. Inwoners uit De Bilt die 
een uitkering ontvangen van RSD 
en/of een laag inkomen hebben 
en een U-pas bezitten, zijn van 
harte welkom. Informatie: e-mail: 
clientenraaddebilt@yahoo.com of 
telefoon: 06 2782 0782.

Markt Samen Leuke Dingen 
Doen

Op zaterdag 9 november van 
14.00 tot 16.00 uur is de eerst-
volgende markt bij Spar Mons in 
Bilthoven. Alleen of samen, dat 
maakt bij deze Markt niet uit. U 
ontmoet  mensen met dezelfde 

interesses: Bewegen, Culinair, 
Cultureel, Creatief, een Spel spe-
len of misschien wel heel iets 
anders. 

Maestro Westbroek 

Op zaterdag 9 november tonen 
zeven kandidaten in het Dorps-
huis Westbroek hun dirigeerkwa-
liteiten aan publiek én een des-
kundige jury tijdens de tweede 
editie van Maestro Westbroek. 
Het oefenen gebeurt onder leiding 
van muziekvereniging Vrienden-
kring. De beste dirigent krijgt de 
gouden baton uit handen van bur-
gemeester Sjoerd Potters en wordt 
Maestro van Westbroek 2019. 
Gratis inloop voor het concert is 
vanaf 19.30 uur. 

The song has ended but the melody lingers on …

Verdrietig, maar ook dankbaar voor alles 
wat hij voor ons betekend heeft, 
geven wij u kennis van het overlijden 
van onze bijzondere vader en opa

Arie van Viegen
 Utrecht, 28 juni 1932  † Utrecht, 3 november 2019

sinds 2 september 2012 weduwnaar van

Hanny van Viegen-Arbous

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Bilthoven, Zorgcentrum de Schutsmantel
Correspondentieadres: Uitvaartcentrum Tap DELA, 
t.a.v. familie van Viegen
Soestdijkseweg-Zuid 265, 3721 AE Bilthoven

De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op vrijdag 
8 november om 12.00 uur in de O.L.V. van Altijddurende 
Bijstandkerk, Gregoriuslaan 8 te Bilthoven.

Na de dienst is er tot 14.30 uur gelegenheid tot condoleren 
in de kerk, waarna Arie bij Hanny zal worden begraven
op algemene begraafplaats Soestbergen, Gansstraat 167 
te Utrecht.

Arie hield van bloemen.
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Uit de gemeenteraad van 31 oktober
door Guus Geebel

In het vragenhalfuur stelt Peter 
Schlamilch (Forza De Bilt) vragen 
over onveiligheid in de gemeente. 
Hij somt een groot aantal inciden-
ten op die afgelopen maanden heb-
ben plaatsgevonden. ‘Er is een vei-
ligheidscrisis in De Bilt en wat gaat 
de burgemeester doen om het hier 
veiliger te krijgen.’ Burgemeester 
Potters betreurt de incidenten die 
impact hebben op het leven van 
burgers. ‘Het is vaak lastig om da-
ders op heterdaad te betrappen. Het 
gaat vaak om mobiele bendes die 
niet zozeer letten op de woonplaats, 
maar of er wat te halen valt.’ De 
burgemeester deelt de zorgen en hij 
heeft tijdens het bestuurdersdiner 
van de VNG waar bewindslieden 
aanwezig waren naar voren ge-
bracht dat er grote druk op het po-
litiekorps is. De meer traditionele 
criminaliteit daalt en ook de bur-
gemeester zou net als Forza meer 
blauw op straat willen zien. Het 
verzoek om meer middelen voor de 
politie is duidelijk overgebracht.  
Schlamilch gaat verder in op een 
door 1713 personen onderschreven 
petitie. ‘Bewoners zijn geschokt te 
ontdekken dat deze groene gemeen-
te bedreigd wordt. Zij voelen zich 
onveilig omdat B en W op meer-

dere punten ernstig tekort schiet.’ 
Schlamilch vraagt wat het college 
gaat doen aan een aantal door hem 
genoemde punten. Wethouder Dolf 
Smolenaers gaat daarop in en stelt: 
‘Het gevoel van onduidelijkheid 
kan worden weggenomen door dui-
delijkheid te scheppen.’

Chapeaupenning
De gemeenteraad neemt afscheid 
van raadslid Leontine Kok (VVD). 
‘Je bent als een wervelende wind 
binnengekomen met veel ambitie, 
gevoel en betrokkenheid om in de 
politiek je stem te laten horen’, al-
dus de burgemeester. Hij betreurt 
dat Kok de beslissing om te stoppen 
heeft moeten nemen, maar heeft er 
wel begrip voor. Hij reikt haar de 
Chapeaupenning van de gemeente 
De Bilt uit  Fractievoorzitter Henric 
De Jong Schouwenburg zegt in een 
lovende speech: ‘Beste Leontine, 
jij bent uit het niets bij ons binnen 
komen vallen. Een soort oerknal. 
Daarna ben je als een komeet om-
hooggeschoten en nu als een val-
lende ster naar beneden gekomen. 
Dat betekent dat je licht en warmte 
uitstraalt.’ Leontine Kok betreurt 
dat het haar niet gelukt is een ver-
andering van de samenwerking in 

de raad door te voeren. Ze wenst 
de raadsleden en het college  alle 
succes en wijsheid toe en dankt de 
griffie voor de professionele onder-
steuning. Kees Lelivelt volgt haar 
op in de VVD-fractie. Na het afleg-
gen van de ambtbelofte wordt hij 
geïnstalleerd als raadslid. Lelivelt 
was in de vorige raadsperiode frac-
tievoorzitter van de VVD.  

Geheimhouding
De raad bekrachtigde de opgelegde 
verplichting tot geheimhouding van 
de ‘Notitie aanwijzen woningbouw-
locaties gemeente De Bilt, deel 5’ 
en om deze niet eerder op te heffen 
dan nadat duidelijk is of de provin-
cie medewerking verleent aan het 
bouwen buiten de rode contour en 
de raad een besluit heeft genomen 
over eventuele ontwikkelstrategiën 
voor die locaties. De raad bekrach-
tigde ook de geheimhouding voor 
de ‘Rapportage Locatiesstudies De 
Bilt’ en om deze niet eerder op te 
heffen dan nadat exploitatie voor de 
laatste daarin opgenomen locatie is 
afgesloten. Bij dit punt spreekt de 
heer Ralph Jacobs in. Hij geeft een 
aantal overwegingen mee namens 
bewonersvereniging Bilthoven-
Noord. Beter De Bilt en Forza De 
Bilt stemmen tegen.

Gezichtslaan 99
Het bestemmingsplan Gezichtslaan 
99 Bilthoven wordt vastgesteld. 
Een amendement ingediend door 
Erik den Hertog (Bilts Belang) 
om de specifieke gebruiksregel te 
schrappen dat een bewoner maxi-
maal 1 medewerker in dienst mag 
hebben wordt overgenomen. 

Najaarsnota
De gemeenteraad stemt in met de 
Najaarsnota 2019. De fractie SP en 
Forza De Bilt stemmen tegen. Met 
deze nota wordt de begroting voor 
het lopende jaar geactualiseerd. De 
nota is een bespreekstuk waar geen 
besluit over genomen wordt en is 
gebaseerd op afgelopen maanden 
van 2019. Op basis van de beschik-
bare gegevens verwacht het college 
een nadelig saldo van  1.253.823 

euro over het begrotingsjaar 2019, 
terwijl bij de voorjaarsnota 2019 
een voordelig saldo van 252.386 
euro werd verwacht. 

Erik van Esterik (PvdA) compli-
menteert het college met de dui-
delijke nota. ‘Een verbetering van 
voorgaande jaren. Het sociaal do-
mein blijft een voor hem een pijn-
punt. Fred van Lemmen (VVD) 
mist de sturing op resultaatgericht 
werken. Peter Schlamilch zegt dat 
het college tekort schiet maar weet, 
uitgedaagd door Johan Slootweg 
(SGP), niet te vertellen hoe het wel 
moet. Johan Slootweg pleit om par-
ticuliere bouwinitiatieven weer op 
te nemen in het projectenboek. Pim 
van de Veerdonk (Beter De Bilt) 
constateert dat de cijfers grote ver-
schillen laten zien met de verwach-
tingen in de voorjaarsnota. ‘Vooraf 
de kosten inschatten gaat ons moei-
lijk af.’ Connie Brouwer (fractie 
Brouwer) doet een oproep om met 
een groep mensen op het gebied 
van jeugdzorg te onderzoeken hoe 
er invloed op de kosten  kan wor-
den uitgeoefend.

Het college gaat in op de gestelde 
vragen en opmerkingen. Madeleine 
Bakker zegt de oude werkgroep 
sociaal domein te missen. ‘Daarin 
kun je buiten de formele setting met 
elkaar discussiëren.’Wethouder An-
dré Landwehr noemt een motie van 
Menno Boer (SP) over heropening 
herontwikkeling Ambachtstraat 15-
17 en Molenkamp 32-38 een goede 
motie. ‘Maar voor zover bekend 
zijn de particuliere initiatiefnemers 
nog op zoek naar een ontwikkelaar. 
Er zijn nog geen plannen voorge-
legd aan het college. Bij de beoor-
deling van de plannen worden de 
bestaande plannen uit het verleden 
betrokken. Vanwege vele juridische 
aspecten vraagt hij om meer tijd en 
de motie te heroverwegen. Menno 
Boer trekt de motie in. SP en Forza 

De Bilt stemmen tegen de najaars-
nota.

Nota Grondbeled
De raad stelt de nota Grondbeleid 
vast. Daarin worden drie bestem-
mingsreserves ingesteld.  Infra-
structuur, sociale woningbouw en 
een huisvestingsfonds, en land-
schap. Door een aangenomen 
amendement ingediend door Kri-
schan Hagedoorn (PvdA) en ge-
steund door een groot aantal frac-
ties wordt het college gemachtigd 
tot het verrichten van strategische 
verwervingen tot een maximum 
van 2.500.000 euro per verwerving.

Met deze nota kan flexibel inge-
speeld worden op verschillende 
omstandigheden. Door de bestem-
mingsreserves kunnen kosten 
verhaald kunnen worden om de 
beleidsdoelen te realiseren. Naast 
het amendement van Hagedoorn 
diende Peter Schlamilch een amen-
dement in waarin hij voorstelt het 
machtigen van het college voor het 
verrichten van strategische verwer-
vingen te schrappen. Het amende-
ment is verworpen. Een door Jette 
Muijsson (Beter De Bilt) ingediend 
amendement wordt aangenomen. 
De zin: ‘Het college legt achteraf, 
bij het vaststellen van de jaarreke-
ning, verantwoording af over de 
verrichte strategische verwervin-
gen’ wordt nu vervangen door: ‘Het 
college legt achteraf, maar binnen 
3 maanden na afronden strategische 
verwerving, verantwoording af. 
Wethouder Dolf Smolenaers stelt 
dat in deze nota zaken staan die het 
college nodig heeft om de ambities 
van de raad uit te voeren op het ge-
bied van het bouwen buiten de rode 
contour en het vragen van een bij-
drage aan de markt middels de nota 
kostenverhaal. ‘Daarmee wordt een 
deel van de ambities van de raad 
om de woningbouw uit het slop te 
trekken mogelijk.’ 

Allerzielen bij Den en Rust

Leontine Kok ontvangt voor haar inzet de Chapeaupenning van de 
gemeente De Bilt.

Kees Lelivelt keert na anderhalf jaar terug in de VVD-fractie.

Afgelopen zaterdag werden de twee algemene diensten olv. Cees Baan en Olga van der Tuuk-Sussenbach bij  
Den en Rust druk bezocht. TapDela verwelkomde zo’n 1000 gasten. (foto Hans Lebbe - HLP Images)
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Kalfsschnitzels

Schnitzels 
gepaneerd of naturel 

Hollandse sucade

500
GRAM 5.98

500
GRAM 6.98

Kipfilet
naturel of gemarineerd

Boomstammetjes

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 7 november
t/m woensdag 13 november

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Runderrollade
Gebakken boterhamworst
Beenham 

Filet Americain
Ei-bieslook salade
Sellerie salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Vrijdag en Zaterdag voordeel

STOMPETOREN OUD 
SNIJBARE KAAS 

BOEREN ZACHT 
BELEGEN KAAS  

500
GRAM 6.98 500

GRAM 6.50

100
GRAM 3.75

VLEESWAREN TRIO

Runderrollade

5
VOOR 5.-

500
GRAM 5.99

Gehakt cordonbleu, 
Runder cordonbleu,
Kip cordonbleu 

4 + 1
GRATIS1

KILO 11.-

RIBLAPPEN OF 
HACHEE VLEES      

GRILLWORST + 
LEVERWORST

GEHAKTBROODJES 3
VOOR 5.-

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 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 november.

Wat zijn ze lekker……
Nieuwe oogst
Spaanse 
Clementines 
Kom proeven!! 
Super lekker. Pecan Pie 

Nu € 10,95
Onze bekende 

Citroen cake
Nu € 4,95

Kapucijnersschotel
€ 1,25

100 gram

Hollandse
Jonagold handappels 

€ 0,99
Heel kilo

Vers gesneden
Boerenkool

€ 0,99
Zak 250 gram

Desem
Landbrood
met roggemeel      

Nu € 2,49
Onze bekende
Rozijnen bollen
5 voor € 1,99

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Heerlijke verse 
Bistro krieltjes
400 gram  € 0,99
Hollandse
Prei 
Heel kilo € 0,99

Gezond en 
lekker snacken….
KRUPI CHIPS   
Voor 50% 
bestaand uit 
oesterzwammen 
geteeld op koffiedik
- VEGAN
- GLUTENVRIJ
 Nu 2 zakken  € 3,99

11
11

12
11

13
11

Herfst Pasta 
met kip, pompoen 
en paddenstoelen  

€ 1,49
100 gram

Jachtschotel 
met rundvlees

€ 1,49
100 gram

speciaaltje….. 
Parelhoen met Gnocchi 
truffelsaus en diverse groenten

€ 12,50
Per portie

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissier Van onze bakker
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advertentie

Koninklijke Onderscheiding 
voor Erich Ruiter

door Henk van de Bunt

Burgemeester Sjoerd Potters reikte zaterdag 2 november in Restaurant De Lage Vuursche, de 
versierselen uit die horen bij de Koninklijke onderscheiding Officier in de 

Orde van Oranje-Nassau aan de heer Erich Ruiter. 

Kolonel-tandarts b.d. der Cavale-
rie drs. Erich Ruiter (tot voor kort 
inwoner van Hollandsche Rading) 
heeft 40 jaar lang forensisch odon-
tologische werkzaamheden uitge-
voerd ten behoeve van slachtoffe-
ridentificaties; dit buiten zijn werk 
om als zelfstandig ondernemer 
(tandarts). Vanaf 1977 tot 2014 
(actief) en tot op de dag van van-
daag in een adviserende rol, heeft 
Ruiter zich met hart en ziel ingezet 
voor de forensische odontologie. 
Tussen 1977 en 2014 had hij een 
rol bij verschillende vliegtuigram-
pen en branden waarbij (veel) Ne-
derlandse slachtoffers vielen.

Slachtofferidentificatie
Naast het werk van de forensische 
geneeskundigen, is er ook een spe-
ciaal deelgebied in de forensische 
wetenschappen, dat zich speciali-
seert in het gebit. Het verschil zit 
hem vooral in het feit dat de odon-
tologie zich niet zozeer richt op 
het aantonen van de oorzaak van 
letsel of dood, maar met de identi-
ficatie van het slachtoffer. Er is na-
tuurlijk in zekere zin een overlap, 
aangezien de tanden ook gebruikt 
kunnen worden als ‘wapen’ om 
te verdedigen of mee aan te val-
len. Burgemeester Sjoerd Potters: 
‘Niet voor iedereen hier is dat een 
vanzelfsprekende functie. Ook zelf 
heb ik me in dit onderwerp moeten 

verdiepen. De meeste aanwezigen 
hier weten het waarschijnlijk beter 
dan ik; samengevat komt het erop 
neer dat een forensisch odontoloog 
zich met name bezighoudt met het 
identificeren van slechtoffers van 
rampen. Dat is geen eenvoudige 
taak’. 

Rampen
Vanaf 1984 werd Erich Ruiter be-
trokken bij bijna elke ramp, in bin-
nen -en buitenland, waar Neder-
landers bij waren betrokken. Hij 
is ingezet na de Bijlmerramp, de 
vliegtuigramp op Faro, de Dacota-
ramp in Den Helder, de Hercules-
ramp in Eindhoven, de ontploffing 
in de vuurwerkopslag in Enschede 
en de allesvernietigende Tsunami 
in Thailand. Ook bij de identifica-
tie van de passagiers van de neer-
geschoten MH17 speelde hij een 
voorname adviserende rol.

Volgens Potters verdient Ruiter de 
onderscheiding als geen ander. ‘De 
identificatie van een slachtoffer is 
een belangrijk element in het mo-
gelijk maken dat nabestaanden aan 
een rouwproces kunnen beginnen. 
De motivatie van de heer Ruiter om 
dit te doen was met name steeds 
daarop gericht. Voor het Rampen 
Identificatie Team (RIT) heeft de 
heer Ruiter veel betekend’. 

Oprichter
Volgens de burgemeester kan Erich 
Ruiter worden gezien als één van 
de feitelijke oprichters van het RIT. 
Zijn visie, dat rampen veelvuldiger 
zouden gaan voorkomen en met 
meerdere slachtoffers van meerdere 
nationaliteiten, deden hem beslui-
ten de forensische odontologische 
procedures minutieus te (laten) 
vastleggen. De rest van de wereld 
hanteert nu die werkwijze: ‘Mede 
door zijn Engelse taalvaardigheid 
en zijn bijzondere empathische ver-
mogen, bleek de heer Ruiter een 
goede en in het complexe multi-
nationale identificatieproces vaak 
doorslaggevende, rol te spelen’. 

Specifiek
Naast het identificeren van slacht-
offers heeft de heer Ruiter zijn ja-
renlange ervaring op het gebied van 
forensische odontologie onder de 
aandacht gebracht bij vele collega’s 
in het binnen- en buitenland door 
het geven van lezingen. Ook het 
opleiden van nieuwe collega’s deed 
hij met veel enthousiasme en inzet. 
Veel jonge tandartsen heeft de heer 
Ruiter in dit specifieke vak van fo-
rensische odontologie praktisch be-
geleid. Tot op de dag van vandaag 
staat de heer Ruiter paraat voor ad-
vies, begeleiding en steun, en is nog 
zeer betrokken en is volgens velen 
een autoriteit op dit vakgebied.

In Lage Vuursche is de bekende forensisch tandarts Erich Ruiter door 
burgemeester Sjoerd Potters geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-
Nassau.

Moties uit de raad van 31 oktober
door Guus Geebel

 
Een motie ingediend door Henk 
Zandvliet (GroenLinks) vraagt het 
college om bij de Minister van In-
frastructuur en Waterstaat aan te 
dringen de maximum snelheid op 
de A27 tussen Utrecht en Hilver-
sum op 100 km/u te brengen. De 
motie is aangenomen.

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) 
vraagt in een motie het college te 
onderzoeken in hoeverre de pro-
vincie Utrecht bereid is de geluids-
wering in Maartensdijk van de A27 
te betalen. De motie is verworpen.

Een motie van Forza De Bilt om 
hoorzittingen, commissie- en 
raadsvergaderingen die over de 
woningbouwlocaties gaan op een 
grotere locatie te houden wordt 
verworpen, evenals de door deze 
fractie ingediende motie om hoor-
zittingen, commissie- en raads-
vergaderingen over dit onderwerp 
voor iedereen toegankelijk te ma-
ken. Nadat Schlamilch aanvanke-
lijk niet bereid was van deze twee-
de motie het dictum voor te lezen 
verliet een aantal raadsleden voor 
de stemming de raadzaal. 

Moties van Forza om het voor-
keursrecht  op de Schapenweide 
te vestigen en af te zien van bin-
nenstedelijk bouwen en de Scha-
penweide te gebruiken worden 
ingetrokken

Pim van de Veerdonk (Beter De 
Bilt) vraagt in een motie naar aan-
leiding van verzoeken uit Maar-
tensdijk vanaf 2020 de bladcam-
pagne in oktober te laten starten op 
plekken waar veel bladverliezende 
bomen staan en veel ouderen wo-
nen. Wethouder Brommersma ont-
raadt de motie. ‘De insteek van de 
campagne is een zo kort mogelijke 
periode in één keer samen met de 
aanwonenden uit te voeren . Doen 
we dat te vroeg dan moet er een 
tweede ronde plaatsvinden die geld 
kost.’ De motie is verworpen.    

Menno Boer(SP) vraagt het college 
in een motie om bij betrokken in-
stanties actief te lobbyen voor de af-
schaffing van de verhuurderheffing 
in de huidige vorm en van andere 
belastingmaatregelen die nadelig 
zijn voor huurders en corporaties. 
Hij vraagt verder bij de Minister te 
bepleiten deze heffingen om te zet-
ten in een investeringsplicht voor 
de woningbouwcorporaties, ter be-
vordering van de beschikbaarheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid 
van de sociale woningvoorraad. 
Wethouder Dolf Smolenaers zegt 
dat het college bij hoge uitzonde-
ring de motie ondersteunt omdat 
het de inwoners direct raakt. ‘De 
SSW heeft vijf miljoen euro, die 
hard nodig zijn voor andere zaken 
in de gemeente, aan het Rijk moe-
ten overmaken.’ De motie werd na 

hoofdelijke stemming met 22 voor 
en 5 tegen aangenomen.

In de motie CETA en lokaal bestuur 
vraagt Menno Boer het college een 
signaal naar Den Haag af te geven 
over de schadelijke gevolgen van 
het handelsverdrag CETA tussen de 
EU en Canada. De motie is verwor-
pen. 

Veel moties zorgen voor veel stemmingen. 

Periodiek onderzoek 
leefbaarheid en 
dienstverlening

De gemeente De Bilt doet elke twee jaar breed onderzoek naar de leef-
baarheid in de gemeente en dienstverlening van de organisatie aan 
inwoners. Een onafhankelijk onderzoeksbureau benadert hiervoor de 
komende tijd een aselecte groep mensen. De resultaten worden begin 
volgend jaar verwacht.

Het onderzoek levert statistische gegevens voor onder meer www.
waarstaatjegemeente.nl. Op basis hiervan kan de gemeente De Bilt ver-
geleken worden met andere gemeenten van ongeveer dezelfde grootte. 
De enquête omvat algemene vragen en vragen over veiligheid en so-
ciale kracht.

Deelname belangrijk
Hoe hoger de deelname aan het onderzoek, des te betrouwbaarder de 
uitkomsten. Inwoners worden geselecteerd met een anonieme steek-
proef en ontvangen van het college van burgemeester en wethouders 
een schriftelijke uitnodiging om een vragenlijst op internet in te vullen. 
Wie liever een papieren vragenlijst gebruikt, krijgt deze desgevraagd 
thuis gestuurd. 

Tevredenheid dienstverlening
De gemeente laat tegelijkertijd ook onderzoek doen naar de dienst-
verlening bij onder andere de ontvangst aan de balie, aan de telefoon 
of per e-mail. Inwoners die onlangs contact met de gemeente hebben 
gehad, kunnen benaderd worden om aan het onderzoek mee te werken. 

Resultaten
Andere gemeenten in de regio doen een zelfde onderzoek naar de 
leefbaarheid. Daardoor zijn resultaten met elkaar te vergelijken. De 
uitnodigingen voor deelname worden begin november verstuurd. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd door 
bureau DIMENSUS beleidson-
derzoek uit Breda. 
De resultaten worden in de loop 
van het eerste kwartaal van 2020 
verwacht en gepubliceerd op 
www.waarstaatjegemeente.nl en 
www.debilt.nl.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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

Wij zijn op zoek naar een collega

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

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

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

Voetklachten?
Gratis 3D voetenscan.

8,9
608 recensies Koningin Wilhelminaweg 497

3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 
Een gratis kop koffie of thee bij 

binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

Gediplomeerd
voetkundig team

Steeds maar weer pijn aan je rug? 
GANTER Schoenen: 
De eerste keus bij rugklachten
Tegenwoordig word er steeds meer van je 
verwacht en ondanks de pijntjes ga je toch 
steeds maar door. Dat gaat vaak lang goed, 
totdat overbelasting van de voeten, knieën, 
heupen en rug om de hoek komt kijken. 
Je gaat naar de huisarts, die je verwijst 
naar de podotherapeut of een orthope-
disch schoentechnicus. Met de podothera-
peutische of orthopedische zolen verwacht 
je dat alle problemen opgelost zullen zijn, 
toch? Echter het blijkt niet waar te zijn. Je 
moet nog te hard werken om het ene been 
voor het andere been te zetten. Je hebt nog 
nooit gedacht dat daar ook “hulpmiddel-
en” voor bestaan. Namelijk schoenen die 
vanzelf rollen, of “afwikkelen” zoals dat in 
vaktermen heet. 

Schoenen van Ganter hebben een afgeronde 
buitenzool die als vanzelf afwikkelt en de 
rugspieren traint terwijl je loopt. Lopen wordt 
hierdoor weer plezierig en een sterkere rug 
betekent minder rugpijn. 

Het schoenenmerk Ganter is goedgekeurd 
door het AGR (Aktion Gesunder Rücken). Deze 
onafhankelijke Duitse organisatie adviseert 
consumenten welke producten zij goed achten 
inzake rugklachten. De testcommissie van AGR 
bestaat uit diverse medische experts. 
De schoenen van Ganter zijn ontwikkeld op 
de menselijke anatomie en biomechanica. 

De gepatenteerde 4-punts roldynamiek van de 
Ganter schoenen leidt de voet in zijn natuurlijke
afwikkeling. Deze speciaal ontwikkelde 
buitenzool ontlast de voetboog waardoor de 
middenvoetsbeentjes tot rust komen. 
De Ganter voetbedden geven een optimale 
ondersteuning bij houdingsklachten en rugpijn, 
omdat de ruggengraat mooi rechtop blijft. 
Er komt weer balans in het lichaam en de 
spieren komen tot rust.

Het goedkeuringslabel van AGR staat hoog 
aangeschreven in de professionele wereld van 
trainingsinstituten en rugpijnbehandelcentra in 
Duitsland. (Meer informatie op www.agr-ev.de)

Je bent welkom om de gezonde Ganter 
schoenen te komen uitproberen bij George 
In der Maur Beterlopenwinkel, Koningin 
Wilhelminaweg 497, 3737 BG  Groenekan.

Hubo en Decorette Bilthoven
Koperwieklaan 1 - 3722 CA Bilthoven
(030) 662 84 80 - bilthoven@hubo.nl

In deze nieuwe Hubo tref je ook een Decorette
Vloeren  |  Vloerkleden  |  Gordijnen  |  Wandbekleding  |  Binnen- en buitenzonwering  |  Horren  |  Verf

KORTING*
20%

KORTING*
20%

KORTING*
20%

20%
KORTING* OP ALLE

DECORETTE GORDIJNSTOFFEN
EN BINNENZONWERING

EEN SFEERVOLLE WOONSTIJL
CREËER JE MET ONZE PRACHTIGE GORDIJNSTOFFEN.

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

NIEUWE COLLECTIE VAN YAYA

Workshop De verborgen impact

Zaterdag 9 november van 13.30 tot 
15.00 uur organiseert Bibliotheek 
Idea Bilthoven in het kader van 
Nederland Leest de gratis workshop 
‘De verborgen impact’ voor iedereen 

die een positieve bijdrage wilt leve-
ren aan het klimaat. Met het boek De 
Verborgen Impact van Babette Por-
celijn als inspiratiebron. Informatie 
en aanmelden: www.ideacultuur.nl/
nederlandleest of www.deverander.
coach.

Onze bekende 
BOSVRUCHTENSLOF 

Elke vrijdag verse 
OLIEBOLLEN!!! 

Vernieuwd!!! RUWE BOLSTER
donker VOLKOREN 
meergranen

van € 9,50   

NU € 7,95

NU € 2,40

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Dag van Krachtenbundeling 
Stofwisselingsziekten

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 17 oktober was de landelijke Dag van Krachtenbundeling tegen Stofwisselingsziekten en 
laat dat nu precies op de verjaardag zijn van patiëntje Axel (10), zoon van Danny Drieënhuizen 

en Susan Ott uit De Bilt. Toeval of niet? In ieder geval, het initiatief startte in De Bilt.

Met een lach op zijn gezicht start 
Danny zijn verhaal, want wat is nu 
een mooier cadeau om te geven? 
De start van een landelijke dag te-
gen stofwisselingsziekten, precies 
op de verjaardag van zijn eigen 
zoontje Axel. Een dag die daardoor 
extra mooi en betekenisvol is. 

Keukentafel
‘Ja, het is allemaal hier aan de keu-
kentafel begonnen, gewoon in De 
Bilt’, vertelt Drieënhuizen. ‘Wij 
willen met de Axel Foundation 
een dag neerzetten voor iedereen, 
kinderen, ouders, artsen en onder-

zoekers. Door samen de krachten 
te bundelen, ook met andere goede 
doelen, vragen wij aandacht voor 
deze ziekte. Via kranten en social 
media hopen wij meer bekendheid 
te creëren onder de bevolking. Ook 
dit jaar pasten veel mensen hun 
profielfoto op Facebook aan en be-
reikten wij met elkaar duizenden 
mensen met onze boodschap’. Ook 
in België blijkt dit jaar de behoefte 
aan een collectieve dag. 

Vormen
Stofwisselingsziekte, waarvan 
liefst 1.015 verschillende vormen 

bestaan, is één van de dodelijk-
ste ziekten onder kinderen. Iedere 
week stellen artsen bij 15 kinderen 
de diagnose ‘stofwisselingsziekte’. 
Minimaal acht van hen overlijden 
voor hun achttiende levensjaar. Eén 
van die 800 gediagnosticeerde kin-
deren per jaar is Axel. ‘Kort na zijn 
geboorte is de diagnose ‘Peroxi-
male afwijking in het Zellweger-
spectrum’ vastgesteld, een ernstige, 
levensbedreigende stofwisselings-
ziekte’, vertelt Drieënhuizen. ‘Door 
zijn ziekte heeft Axel inmiddels 
onherstelbare leverschade (lever-
cirrose), omdat zijn lichaam gif-

Voor stofwisselingsziekten komt steeds meer aandacht

tige stoffen aanmaakt, die zijn lever 
beschadigen. In deze periode met 
de ‘r’ in de maand is het dus extra 
oppassen, want de impact van een 
virusinfectie kan enorm zijn. Daar-
naast is hij multicomplex gehandi-
capt, doordat zijn lichaam niet de 
goede stoffen aanmaakt. Dit bete-
kent dat hij niet kan praten, zien, 
lopen, eten enzovoort. Axel is wel 
gelukkig, hij lacht en hij kan goed 
knuffelen’, vervolgt Drieënhuizen 
zijn verhaal. 

Bereik 
De Axel Foundation timmert goed 
aan de weg, met bijvoorbeeld dit 
initiatief, 17 oktober, dag van 
krachtenbundeling op social media 
en hun onderwijspakket.Daarnaast 
wordt geld opgehaald voor onder-
zoek door jaarlijkse deelname van 
Team Axel in de Stofwisseltour 
en Team Axel in de Singelloop 
Utrecht. Drieënhuizen: ‘Eén voor 

allen, allen voor één, gaat hier echt 
op. Het is fijn dat er steeds meer 
mensen worden bereikt, die begrij-
pen dat deze ziekte iedereen kan 
overkomen en actie nodig is. Die 
steun is tegelijk enorn fijn’. 

Ontstaan
‘Dankzij geldelijke steun voor 
meer onderzoek weten artsen 
steeds meer over het ontstaan van 
deze stofwisselingsziekten’, geeft 
Drieënhuizen aan. ‘Artsen in de 
VS kunnen nu bijvoorbeeld fouten 
in het DNA achterhalen en deze 
gedeeltelijk herschrijven. Via gen-
therapie is nu zicht op twee vormen 
binnen de stofwisselingsziekten, 
twee van de 1.015 vormen’. Naast 
de 17 behandelbare metabole ziek-
ten, die in de hielprik zijn opgeno-
men, is de urgentie om meer voor 
deze ziekten aan de slag te gaan, 
dus wel duidelijk.

Van Westbroek naar 
Westbrook, New Jersey

door Walter Eijndhoven

Het begon allemaal met een kijkje op de website van Online Museum De Bilt. In een artikel 
van 22 juni vorig jaar, onder het kopje ‘Westbroek’, stond informatie over toenmalige 

Westbroekers, Maartensdijkers en Biltenaren die in de 17e eeuw emigreerden naar 
Amerika. Echte pioniers dus, maar wie waren zij?

‘Mijn interesse was direct ge-
wekt’, vertelt Henk van der Feest 
uit Westbroek. ‘Het toeval wil dat 
mijn dochter aan de oostkust van 
Amerika woont en ik haar dit jaar 
zou bezoeken. Uit de site bleek dat 
een plaatsje in de regio Westbrook-
Bell House heet, niet zover van de 
plaats waar mijn dochter woont, aan 
de rivier de Delaware. Dan wordt je 
nieuwsgierigheid toch geprikkeld 
hè? Zou ik hier voorouders kunnen 
vinden van Westbroekse families? 
Het huis heet immers niet voor niets 
Westbrook, net als New York vroe-
ger New Amsterdam heette’. 

Westbrooke Bell House
Zo gezegd, zo gedaan. Van der 
Feest vertrok naar zijn dochter in 
Amerika. Daar éénmaal aangeko-
men verkende hij, met een lijstje 
van tien bezienswaardigheden in 
en rond Westbrook, de omgeving. 
‘Thuis had ik mijn huiswerk al gron-
dig verricht’, vertelt Van der Feest, 
‘dus ik wist precies waarnaar ik op 
zoek wilde. Mijn speciale aandacht 

ging uit naar ‘The Westbrook Bell 
House’, een heel oud huis, ergens 
midden in het bos’. 

Rum
Eén van de eerste Westbroekers, die 
zich vestigde in die streek ten wes-
ten van New York, was Johannes 
Westbroek (later Westbrook). Circa 
1701 bouwde hij hier een huis voor 
zichzelf, het oudste huis dat nu nog 
bestaat in New Jersey. Tijdens de 
oorlog tussen de ‘Noordelijken’ en 
de ‘Zuidelijken’ werd het huis steeds 
meer een vesting. Uiteindelijk werd 
het pand verkocht voor vijf pond en 
een grote hoeveelheid rum. In 1860 
werd het huis verbouwd en in 1955 
nog eens gerenoveerd.

Monument
Van der Feest: ‘Op een dag reden 
wij door het bos, op zoek naar dat 
huis, aan de ‘Old Mine Road, niet 
te vinden op Google. Het ligt heel 
onopvallend aan een zijweg, echt 
in-the-middle-of-nowhere. Opeens 
zagen wij het liggen. Het was heel 

bijzonder om op een plek te zijn 
waar voorouders van Westbroekers 
hebben gewoond. Meer dan drie-
honderd jaar geleden. Wij wandel-
den er nog omheen en het zag er 
goed onderhouden uit’. Het is nu een 
officieel monument van de staat. 

De Bilt
Uit veel meer namen blijkt de relatie 
tussen Nederland en Amerika. Van 
der Feest: ‘Ik heb eens goed gezocht 
op de kaart van Amerika. Alleen al 
in de regio New York stikt het van 
de verwijzingen naar Nederland: 
Amersfoort, Breukelen, De Bilt, 
Haarlem, ‘t Lange Eylandt, Utrecht, 
Vlissingen. Slechts een paar namen 
die dus ook aan de andere kant van 
de grote plas voorkomen. Bij de 
New York Historical Society kocht 
ik het boek: ‘Dutch New York’, met 
daarin bijna alle plaatsen die herin-
neren aan de Nederlanders. Interes-
sant om je eens in te verdiepen’. En 
dat allemaal naar aanleiding van een 
blik op de website van Online Mu-
seum De Bilt. 

Na een lange zoektocht staat Henk van der Feest dan toch voor het 
Westbrook Bell House, middenin het bos.

Door de ogen van de boswachter
Op zondag 17 november organi-
seert Vuurol  in samenwerking met 
Staatsbosbeheer een wandeling die 
juist het bos in haar eigen glorie 
toont. De bossen tooien zich nu in 
prachtige herfstkleuren; kleuren die 
een artiest niet zouden misstaan. 
Met Pinksteren vormen de bossen 
rond de Kuil van Drakensteyn bij 
Theaterfestival Vuurol het podium 

van voorstellingen, acts en Land-
Art. 

Onder leiding van gids Piet van 
Dijk van Staatsbosbeheer wordt er 
over het festivalterrein gewandeld 
en ontdekt u meer over dit bijzon-
dere stukje bos, wat nog niet zo 
lang geleden deel uit maakte van 
Landgoed Drakesteyn. De ont-

vangst met koffie en thee is vanaf 
10.30 uur bij het informatiebord op 
dagrecreatieterrein Drakensteyn. 
De wandeling start om 11.00 uur en 
duurt ongeveer 1,5 uur. Na afloop 
kunt u napraten met warme choco-
lademelk bij de vuurkorf, samen 
met medewerkers en vrijwilligers 
van Vuurol. Deelname is gratis; 
aanmelden kan via info@vuurol.nl.

WVT verandert in 
Turkse Bazaar

Wie afgelopen vrijdag en zaterdag nietsvermoedend het gebouw van 
de ‘Wijkvereniging Tuindorp (WVT)’ binnenliep waande zich even in 
de bazaar van Istanboel: een gezellige drukte met koopjesjagers, die 
al meteen vanaf de opening van de deuren hun begerige blikken over 
de koopwaar lieten glijden en de verschillende schatten, zoals servies, 
edelstenen en boeken welhaast verliefd bewonderden en liefkoosden.

Natuurlijk, aan de Grote Bazaar van Istanboel, een oude en gigantische 
overdekte markt waarvan de bouw al in 1455 begon en inmiddels 58 
straten en 1.200 winkels telt, daaraan kan WVT natuurlijk niet aan tip-
pen. Maar de geestdrift van de bezoekers én vrijwilligers was er niet 
minder om.                  (Peter Schlamilch) 

Turkse bazaar in WVT.
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Vaarderhoogt kerstshow 2019
Boordevol prachtige decors, ontelbaar veel kerstartikelen en decoraties

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

Ook 
zondags open 
van 12.00 uur
tot 17.00 uur

Zet ook vast 
in uw agenda

Vanaf donderdag
21 november

De kerstsfeer van 2019 opsnuiven en genieten van 
alles wat kerst te bieden heeft. Dat kan bij de 

kerstshow van ‘t Vaarderhoogt in Soest. U komt ogen 
én tijd tekort om alles in u op te kunnen nemen. Maak 

er maar een dagje van. Bij onze herberg De Kastelein kunt u 
uitpuff en en genieten van verse koffi  e en tal van versnaperingen.

in uw agendain uw agendain uw agenda

Wordt gezien in het donker
Ken je dat? Het is avond en het is weer tijd om de hond uit te laten, we trekken de jas, 

schoenen, handschoenen en sjaal weer aan en klaar voor een avondwandeling. Maar dan 
verschijnt er een auto,  die jou niet heeft gezien, dat scheelde een haartje.  

Echt een gevaarlijke situatie die heel vaak voorkomt helaas.

Craft heeft een schoen ontwik-
keld, die reflecterend is en zo zijn 
er ook schoenen die reflecterende 
delen in de schoenen verwerkt 
hebben. Dit maakt het dat je dui-
delijker zichtbaar bent en geeft je 
gelijk een veel veiliger gevoel.

Extra grip
De gladde winterdagen zijn weer 
in aantocht en toch is het dan 
zonde om de hele dag binnen 
te zitten. Wij hebben heel fijne 
wandelschoenen van Meindl in 
huis die zorgen voor stabiliteit en 
extra grip. 

Solidus komt dit najaar met mo-
dellen gemaakt met een Gore-Tex 
voering zo blijven de voeten lek-
ker droog. Ook in het najaar kun-
nen we lekker blijven lopen.

Spreekuur
Je bent welkom om de wandel-
schoenen te komen uitproberen 
bij George In der Maur Beterlo-
penwinkel, Koningin Wilhelmi-
naweg 497 in Groenekan. In de 

winkel is er ook een mogelijkheid 
dat de podotherapeut samen met 
de schoenconsulent naar je voe-
ten en voetklachten kijken en je 
hierbij voorzien van een goed ad-

vies. Deze mogelijkheid is eens 
in de 14 dagen op vrijdagmiddag 
en je kunt hiervoor een afspraak 
maken in de winkel of telefonisch  
030 2040612.

Met reflecterende schoen ben je goed zichtbaar in het donker.

Afslanken
door plaatselijke kou

Cryo21 is een revolutionaire behandeling waarmee overtollige 
vetzones door middel van kou verdwijnen. Vetrandjes over de 
rand van je broek, een onderkin of andere zones die ondanks 

sporten en lijnen maar niet willen verdwijnen kunnen 
met Cryo21 bij Mooinmodel aangepakt worden. 

Marloes Boelema is met haar salon gevestigd aan de Molenkamp 46 in De 
Bilt en enthousiast over Cryo21. 'De Cryotherapie-behandeling is een unieke', 
vertelt Marloes. 'De behandeling benut het natuurlijke effect van kou om cel-
lulitis of vetrolletjes te verminderen, een dubbele kin of verslapte huid aan te 
pakken. Lichaamsvet bestaat uit meerdere lagen. De onderste laag zit dicht 
op de spieren en kan worden verminderd door voldoende bewegen en goede 
voeding. De laag er boven ligt net onder de huid en dat is een hardnekkige vet-
laag die niet of nauwelijks doorbloed is waardoor je er moeilijk vanaf komt. 
Dit is een ideale laag om met een cryotherapie behandeling aan te pakken. De 
behandeling duurt maximaal 30 minuten, waarbij aan het einde de behandelde 
zone al enkele centimeters geslonken is.'

Blijvend resultaat
'Op basis van onderzoek werd vastgesteld dat vetcellen gevoelig zijn voor 
kou, gaat Marloes verder. Een plotselinge daling van de huidtemperatuur 
zorgt ervoor dat de vetcellen zichzelf vernietigen. Het vet wordt uiteindelijk 
langs natuurlijke weg geëlimineerd en de vetcellen zijn verwijderd. Die vet-
cellen komen ook niet meer terug en het resultaat is dus blijvend.

Kennismakingsdagen
De gehele maand november zijn er kennismakingsdagen bij Mooinmodel. Op 
deze dagen wordt 50% korting verleend op een kennismakingssessie. Bel 033 
2465748 voor een afspraak. 

Marloes Boelema is enthousiast over Cryotherapie.

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

L’Oreal Paris MAKE-UP
1 + 1 gratis

Hoe zit het met je bloeddruk, 
stress, glucose en cholesterol?
Doe de DA Gezondheids Check.

Vraag bij ons in de winkel
hoe het werkt!

Alzheimer buurtcafé
Op dinsdag 12 november is er een Alzheimer 
Café in het restaurant in woon- en zorgcentrum 
De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. 
Een Alzheimer Café is de benaming voor een 
laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen 
met (beginnende) dementie, hun familieleden, 
vrienden en andere belangstellenden.

Het thema van deze avond is het betrekken van de 
sociale omgeving in het bieden van hulp aan men-
sen met dementie en hun mantelzorger. Alzheimer 
Café De Bilt organiseert daarom een informatief 
en luchtig programma ‘Hoe betrek je de buurt?’. 
In één uur wordt aandacht besteed aan de impact 
van dementie in de samenleving. Ook komt het 
stellen van een duidelijke hulpvraag en het bieden 
van gerichte hulp aan bod. Mantelzorgers worden 
gevraagd een buur, vriend(in), familielid of vereni-
gingsmaatje mee te vragen.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het program-
ma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. 
Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te 
nemen en even na te praten. De toegang is altijd 
gratis. U hoeft zich niet vooraf aan te melden, u 
bent van harte welkom. Voor meer informatie (ook 
over vervoersmogelijkheden) kunt u contact opne-
men met Alida Melkert, tel.nr. 030 6562977. 

Fysiotherapie “De Bilt” is op zoek naar een

Assistent(e) fysiotherapie
16-20 uur per week (per 1 maart 2020)

Heb je interesse?
Kijk op onze website of bel/mail ons

www.fysiotherapiedebilt.nl
info@fysiotherapiedebilt.nl

030-2202365

Samen klinkt beter 

Bilthovense koren bundelen hun krachten in de 
Centrumkerk te Bilthoven op zondag 10 novem-
ber aanstaande van 15.00 tot 17.00 uur. Het vier-
stemmig a capella mannenkoor Noot aan de Man, 
zingt ‘60 en ‘70 jaren repertoire. Het vrouwen-
koor With Pleasure, presenteert zich met drie of 
vier stemgroepen met een gevarieerd repertoire, 
van wereldmuziek tot klassiek. Het optreden is 
vrij toegankelijk.
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Verjaardag van de Zonnebloem
Donderdag 31 oktober waren zo’n 600 deelnemers en vrijwilligers van verschillende afdelingen 

van de Zonnebloem uit de regio Rijn & Heuvel te gast in de Flint te Amersfoort ter 
gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Zonnebloem. 

Ook vanuit Maartensdijk en de 
Bilt was er een grote groep deel-
nemers aanwezig. Deze verjaar-
dagmiddag voor vele deelnemers 
van De Zonnebloem was mede 
mogelijk gemaakt door de vele 
vrijwilligers van de afdelingen 
van De Zonnebloem, negen vrij-
willigers en een docent van het 
Futura College en bijdragen van 
tal van sponsoren. 

Bewijs
De bijeenkomst was een duidelijk 
‘bewijs’ van waar het bij de Zon-
nebloem om gaat en welke doel-
stelling bij de opening weer werd 
verwoord: ‘Bij de Zonnebloem 

draait het om mensen. Al meer 
dan 70 jaar. We brengen ze bij el-
kaar. Staan voor ze klaar. En zet-
ten alles op alles om mensen met 
een handicap een onvergetelijke 
dag te bezorgen. Een lichamelijke 
beperking hoeft wat ons betreft 
nooit een belemmering te zijn. We 
willen dat iedereen volop van het 
leven kan genieten. Bij de Zonne-
bloem zeggen we niet voor niets: 
‘Er kan zoveel meer dan je denkt’.

Theater
Na de koffie/thee met wat lekkers 
gaf het Huistheater een voorstel-
ling van Annie M.G. Schmidt. Tij-
dens de pauze sprak burgemeester 

van Amersfoort Lucas Bolsius de 
jarige ‘Zonnebloemers’ toe: ‘In de 
tijd van Annie M.G. belden we bij 
de buren aan om TV te kijken en 
te genieten van het fuchsialied’. 
Het was een huiselijke theater 
met zang, dans en conférences 
geënt op het repertoire van An-
nie M.G. Schmidt. De zaal werd 
meegenomen naar de vijftiger en 
zestiger jaren. Liedjes werden 
niet alleen gezongen, maar ook 
gespeeld in prachtige kostuums, 
net als in een musical. Afgewis-
seld met conférences en verhalen 
gingen de toeschouwers op in de 
rijke, humoristische fantasie van 
de schrijfster.          (Joke Calis)

De deelnemers hebben genoten van de feestelijke middag. ‘Vele 
meezingliedjes van vijftig, zestig jaar terug (…)’, zei een deelneemster: 
‘Ik had een mooie en fijne middag’. (foto Petra van Gend - Mulders)

Samen eten met Kerstmis 
Wil je de komende Kerstdagen graag 
gezellig met anderen samen eten? 
Dat kan via Eet Mee. Ze maken graag 

een fijne match voor je op 24, 25 of 
26 december. Je kunt je aanmelden 
als eetadres en koken voor mensen of 

als gast en bij iemand aanschuiven. 
Aanmelden kan tot 15 december via 
tel. 030 2213498 of  www.eetmee.nl. 

Week van de mantelzorg 
in Rinnebeek

Om mantelzorgers eens extra in het zonnetje te zetten, organiseert Ontmoetingscentrum 
Rinnebeek in de week van de mantelzorg een gezellige ochtend op 

donderdag 14 november van 10.30 tot 12.30 uur.

Er kunnen schilderworkshops ge-
volgd worden met het thema herfst. 
Schilderervaring is niet vereist. 
Ook wanneer u niet van schilderen 
houdt, bent u van harte welkom 
voor een kopje koffie met een ver-
rassing.

Ontmoetingscentrum Rinnebeek 
gaat per 21 november ook de don-
derdag open en ouderen met de-
mentie of andere beperkingen, die 
nog thuis wonen kunnen naar wens 
en behoefte tot vijf dagen deelne-
men aan het gezellige en actieve 
activiteitenprogramma. 

Mantelzorgprogramma
Maandelijks is er een mantelzorg-
bijeenkomst: de ene maand is er 

de ontmoetingsgroep en de andere 
maand kan er de onlinetraining 
dementiezorg in groepsverband 
gevolgd worden. Op dinsdag 3 
december van 10.00 tot 11.30 
uur kunnen mantelzorgers elkaar 
ontmoeten en kunnen ervaringen 
uitgewisseld worden, er is bege-
leiding aanwezig voor vragen en 
advies. De eerstvolgende online-
training zal plaats vinden op dins-
dag 7 januari van 10.00 tot 11.30 
uur. Het thema van deze training is 
‘Een diagnose krijgen en waarom 
dat belangrijk is’. Ook kan op af-
spraak de workshop 3D bril de-
mentie ervaring gevolgd worden, 
maximaal drie personen per work-
shop. Er is een voorgesprek, de 
dementie-ervaring via de 3D bril 

en een nagesprek. Het doel is be-
tere verplaatsing in en meer begrip 
hebben voor een naaste met de-
mentie. Het mantelzorgprogram-
ma is gratis, wel graag van tevoren 
aanmelden zie contactgegevens 

Gouden Koffiemiddag
Elke vrijdag kunnen buurtgenoten 
aanschuiven in Ontmoetingscen-
trum Rinnebeek en genieten van 
gezelligheid en gratis koffie met 
iets lekkers. U bent vanaf 14.30 
uur van harte welkom en neem 
gerust iemand mee.! Aanmelden 
kan via e-mail, telefonisch of (vrij-
blijvend) langskomen bij OC Rin-
nebeek, Sint Laurensweg 11 in De 
Bilt, tel. 06 20640523 en e-mail 
w.sturkenboom@debilthuysen.nl

Meetup Mantelzorg 
met Eric Corton

Steunpunt Mantelzorg organiseert samen met We Helpen en New 
Ams op 7 november om 14.00 uur de speciale Meetup ‘Moeder aan 
de lijn’ in het HF Witte Centrum (Henri Dunantplein 4 De Bilt) 
voor iedereen die zorgt of daarmee een keer te maken krijgt.

Onder leiding van gastheer Eric Corton (acteur en presentator) gaan 
mantelzorgers met elkaar in gesprek over wat het betekent om voor ie-
mand te zorgen aan de hand van fragmenten uit de film ‘Moeder aan de 
lijn’. Deze Meetup is onderdeel van een landelijke Impact-tournee over 
mantelzorg, mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. In elke 
provincie wordt één bijeenkomst georganiseerd en voor de provincie 
Utrecht is dat in De Bilt. Voorafgaand aan dit evenement werd de film 
‘Moeder aan de lijn’ vertoond op 31 oktober in Theater Het Lichtruim.
De Meetup is gratis te bezoeken. Info en aanmelden kan via mantel-
zorg@mensdebilt.nl. 

Gouden Appeltaart 
concert in het Lichtruim

Stichting Appeltaartconcerten wil mensen samen naar de mooiste 
klassieke muziek laten luisteren: ‘We willen het publiek raken en 
ontroeren. De Appeltaartconcerten zijn ook een bijzonder moment 
om met elkaar in contact te zijn. De musici spelen met name voor 
mensen die niet vanzelfsprekend (meer) naar concerten gaan.
 
Michiel Holtrop is oprichter en artistiek leider van de Stichting Ap-
peltaartconcerten. Hij zorgt elk seizoen voor een nieuwe concertreeks, 
stelt het programma van elk concert samen, nodigt musici uit en speelt 
zoveel mogelijk ook mee. ‘Wij zijn van mening dat het hebben van 
mooie, gedeelde ervaringen bijdraagt bij aan een zinvol leven. Dit is het 
zinvolste werk voor een musicus: om de mooiste klassieke muziek te 
spelen voor dankbare (en soms heel zieke) mensen’, zegt Michiel. Mijn 
grootmoeder is de aanleiding geweest van onze succesvolle Appeltaart-
concerten. Voor haar was muziek ook belangrijk: ze zong in een koor en 
kwam vaak naar mij luisteren toen ik studeerde aan het conservatorium. 
Apetrots was ze. En ze betaalde mee aan mijn prachtige altviool. Toen 
ze later achteruit ging besloot ik voor haar en haar medebewoners van 
de zorginstelling een concert te geven. Iedereen was ontroerd. Ook mijn 
grootmoeder, die mij overigens niet meer herkende. Maar we raakten 
vele snaren en het werd een geweldig succes. Sindsdien speel ik met 
mijn collega’s uit het Nederlands Philharmonisch Orkest jaarlijks tien-
tallen concerten voor bijzondere doelgroepen.

Appeltaart
Uiteraard wordt er in de pauze appeltaart geserveerd. De appeltaart 
staat symbool voor de veilige, warme sfeer van de concerten. De klas-
sieke muziek komt in deze sfeer goed tot hun recht. Ook voor de musici 
zijn de Appeltaartconcerten bijzondere gebeurtenissen. Zij hebben hier 
direct, persoonlijk contact met het publiek.

Dementie
Voor ouderen met dementie kan muziek heel belangrijk zijn. Als met 
taal communiceren niet meer gaat, kan muziek vaak nog wel een posi-
tief effect hebben. De concerten brengen vaak rust en een aandachtige 
sfeer. En muziek kan herinneringen en emoties oproepen.

Het concert is in Het Lichtruim, Planetenplein 2 te Bilthoven op 15 no-
vember van 14.00 tot 15.30 uur. De toegang, koffie, thee en appeltaart 
zijn gratis. Om er zeker van te zijn dat er voor iedereen een Appeltaart-
punt is, wordt vooraf aanmelden op prijs gesteld; dat kan via www.
ideacultuur.nl/appeltaartconcerten of bij een van de medewerkers in de 
bibliotheek.                (Sanne van der Zee) 

Aanschuiven via Eet mee leidt tot gezellige ontmoetingen. (foto Thaeer Muhreez)



Groenekanseweg 168, 3737 AK Groenekan  

Kerstdiner 2019
1e en 2e kerstdag geopend

vanaf 18.30 uur

Kerstproeverij:
Gestoofd wildzwijnwangetje, hertenkroketje en eendenpaté

of
Gamba-kroketje, gravad lachs

en een tartaar van rivierkreeftenstaartjes
~~~~~

Bisque d’homard
of

Dubbel getrokken wildbouillon
~~~~~

Amarguinha-lime cocktail
~~~~~

Gebakken hertenhaas� let met veenbessensaus,
bospaddestoelenpuree en stoofpeer

of
Gebakken snoekbaars� let met pompoen-wortel ratatouille,

aardappelgratin en garnalensaus
~~~~~

Appelcupcake, kaneelijs en hazelnootcrème

Prijs € 58,50 p.p.

Wijnsuggesties
Wit: Marlborough, Sauvignon blanc

Rood: La Forge estate, Merlot

Reserveren uitsluitend telefonisch: 0346-218821/06-12368755

10

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

MAGERE RUNDER STOOFLAPJES
Uit Frankrijk pure Limousin kwaliteit die je proeft!!
Heerlijk ouderwets sudderen. Ook super voor hachee..
Lekker zacht mager en mals; ca 2½ tot 3 uur 500 gram 6,25

HERFST BURGERS
Van 100% rundvlees gemaakt met lekkere kruiden.
Om kort te bakken, mag iets rosé blijven; lekker bij de
maaltijd op een broodje tussendoor... 3 stuks 4,20

GEPANEERDE SCHNITSELS
Lekker gepaneerd van mals & blank varkensvlees. Om
kort te bakken in ruim boter; na het bakken een paar 
druppeltjes citroen erop doen... 4 stuks

nu
6,00

DRENTSE BOEREN BRAADWORST
Grof gemalen van mals varkensvlees. Lekker gekruid
met o.a. zout & peper en iets kruidnagel...
Zachtjes braden in ruim boter ca. 8 tot 10 min 500 gram 5,95

HERTEN SUCADE
Voor een heerlijke wildstoofpot. Supermals. Aan een
stuk of aan lapjes. Iets bijzonder lekkers!!!
ca. 2 uur sudderen in de pan of oven 100 gram 2,95

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager!

Tip van de week:

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. 
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 4 november t/m zaterdag 9 november.

Zetfouten voorbehouden.

VARKENSHAAS IN SAUS
Met o.a. champignons en bospaddenstoelen 100 gram 1,95
GEKONFIJTE EENDENBOUT
In ganzenvet gegaard... ± 30 minuten in de oven per stuk 5,50

DIAMANT HAAS
Een bijzonder mals stukje vlees, voor de liefhebbers...
Puur natuur; alleen zout en peper toevoegen...
Kort bakken als een biefstuk 100 gram 2,99

ONMIDDELLIJK EN BLIJVEND 
RESULTAAT MET DE
De nieuwe revolutionaire manier 
van afslanken en verstevigen

VÒÒR

Na 20 behandelingen

MAAK NU EEN AFSPRAAK VIA  033 - 24 65 748

Normaal €100

€50€50
Mooinmodel.nl     |     Molenkamp 46     |     3732 EV  De Bilt 

PROBEER DE CRYO21 OP DE
KENNISMAKINGSDAGEN

IN NOVEMBER

Collecte voor kinderen met een handicap 

Duizenden vrijwilligers gaan binnenkort ook in deze gemeente weer op pad om geld in te zamelen voor 
kinderen en jongeren met een handicap. Zij komen aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van de 
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, van 11 t/m 16 november 2019. Info via Silvia Muije 
(tel. 020 6791200 of smuije@nsgk.nl) 

advertentie
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Terry Groenen wéér genomineerd
Afgelopen maand werd Terry, oprichtster van Inbetween Models, genomineerd als startende 

ondernemer van het jaar in de gemeente De Bilt. Inmiddels is daar een tweede nominatie 
bijgekomen. In de categorie zakenwonders is ze genomineerd voor de VIVA400-award.

Inbetween Models werkt met zorg-
vuldig geselecteerde en profes-
sionele modellen en onderscheidt 
zich in de markt door uitsluitend 
maat 36, 38 en 40 te vertegen-
woordigen. ‘Hoog tijd voor de 
mode industrie om met modellen 
te gaan werken waarin de gemid-
delde vrouw zich herkent’, stelt 
oprichtster Terry Groenen. ‘Dat is 
een gezonde, nieuwe en herkenba-
re revolutie in dit vakgebied waar 
Inbetween Models zich hard voor 
maakt.’

VIVA400 is dé lijst met 400 vrou-
wen die uitblinken in hun vakge-

bied. De genomineerden zijn vrou-
wen die het afgelopen jaar in de 
schijnwerpers stonden doordat ze 
bijvoorbeeld een prijs wonnen, een 
uniek idee hadden, een geslaagde 
eigen business zijn gestart of een 
bijzonder prestatie hebben neer-
gezet. Kortom: succesvolle vrou-
wen die ertoe doen en het verschil 
maken onderverdeeld in 6 catego-
rieën. 

Stemmen
De organisatie van de ondernemer 
van het jaar verkiezing in De Bilt 
ligt in handen van Lions Club De 
Bilt-Bilthoven in samenwerking 

met de gemeente. Hier worden in 
3 categorieën drie ondernemers 
genomineerd waarbij een jury be-
paalt wie de uiteindelijke winnaar 
wordt. Tijdens een feestelijke bij-
eenkomst op woensdag 27 novem-
ber worden de awards uitgereikt.

VIVA400 kent 6 categorieën waar-
in 400 vrouwen uit heel Nederland 
zijn opgenomen. Een deskundige 
jury kiest op basis van publieks-
stemmen de winnaar. Terry doet 
dan ook graag een beroep op le-
zers van De Vierklank om op 
haar te stemmen via www.viva.nl/
viva400/zakenwonders Terry Groenen, oprichtster van Inbetween Models is genomineerd als 

zakenwonder.

Mens zegt het met beelden
Beelden zeggen meer dan woor-
den 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 eerste 
drie filmpjes al vertoond en ze waren 
meteen een groot succes. Mensen in 
de zaal, ook de mensen die best goed 
wisten wat Mens De Bilt zoal doet 
kregen toch een mooi inkijkje in het 
werk van de organisatie.

Erik Jan en Richard, vrijwilligers 
bij RTV De Bilt wilden de klus 
graag uitvoeren. In goed overleg 
zijn de beide mannen aan de slag 
gegaan. Ze liepen mee met allerlei 

activiteiten en bedachten wat mooi 
en beeldend was om te filmen. Ze 
kregen met heel veel medewerkers 
van Mens De Bilt te maken en ook 
inwoners van De Bilt waren bereid 
mee te werken aan de filmpjes.
Na veel opnames en geknip en ge-
plak in die opnames zijn de film-
pjes af. Negen films van een mi-

nuut of twee, drie die de komende 
weken via site van De Vierklank 
zijn te bekijken, maar ook op RTV 
De Bilt vertoond worden. Deze 
week wandelen met Steunpunt 
Mantelzorg en een huisbezoek van 
één van de mantelzorg consulenten 
aan een echtpaar waarvan de man 
dementerend is.

Mens brengt het Steunpunt Mantelzorg in beeld.

Presentatie van het boek 
Grote woorden 

door Henk van de Bunt

Op Allerheiligen, vrijdag 1 november gaf auteur Martien Brinkman in de kelder van de Bilthovense 
Boekhandel, Julianalaan 1 te Bilthoven een presentatie over zijn nieuwste boek ‘Grote Woorden’. 

De auteur woont in De Bilt en is emeritus hoogleraar oecumenische/interculturele 
theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

De presentatie in een overvolle 
Kelder - op last van de Brand-
weer was het aantal bezoekers 
gelimiteerd - kende een gevari-
eerd programma met muziek van 
het Biltse saxofoonkwartet Xa-
saxa (deze avond met trompet) 
o.l.v. Ankie de Niet. In het afwis-
selende programma van ander-
half uur leidde de auteur kort een 
paar hoofdstukken in, droegen 
PieterJan Mellegers en Hannie 
Dorr proza- en poëziefragmenten 
uit het boek voor en reageerde 
gevangenispredikant Ype Viersen 
op het hoofdstuk over het kwaad. 
Vooraf ontvingen de vijf win-
naars van de aan deze presentatie 
verbonden lezersactie hun winnen-
de exemplaar. 

Een volgepakte zaal en het Biltse saxofoonkwartet luisteren naar Martien 
Brinkman tijdens de inleiding over zijn boek ‘Grote Woorden’. 

Blij met de 
heropende Spar

door Henk van de Bunt

Toen onlangs Spar Mons aan de Bilthovense Bilderdijklaan 14 da-
gen vanwege een grote verbouwing was gesloten, realiseerden de 
bewoners van de aangrenzende Genestetlaan zich, hoe handig de 
aanwezigheid van deze winkel in de buurt is; ‘Je weet pas wat je 
mist, wanneer het er (even) niet meer is’. 

Als blijk van waardering zamelden de bewoners van de Genestetlaan 
geld in, waarvan een mooi cadeau werd gekocht. Bovendien maakte 
bewoner Henk de Koogel een aquarel van De Spar, die mooi ingelijst, 
eveneens aan de familie Mons werd overhandigd.
De bewoners van de Genestetlaan zijn blij dat de winkel zo mooi is 
geworden en dat ze er weer altijd (zelfs op zondag) hun boodschappen 
kunnen halen

V.l.n.r. Henk de Koogel, bewoner Dorine Mol en Jan Mons.[ foto Reyn 
Schuurman]

Lezingenavond 
Op woensdag 13 november om 19.30 uur is er in het Retro Atelier Gaaf 
Kind (Uiltenpad 8 - 10 te Bilthoven) een lezingenavond ‘ADHD, Au-
tisme, Dyslexie,…, stoornis, gave of gewoon?’ van Sarah Morton, Peggy 
Schut, Gio Vogelaar en Ingrid Verkuil. Reserveren vooraf is wenselijk 
i.v.m. de ruimtebezetting. Aanmelden kan via giovogelaar@hotmail.com 
of bij Ingrid Verkuil van Retro Atelier Gaaf Kind (aanmelden in het ate-
lier). Voor meer info. over de avond: www.gaafkind.nl. 

Mama Lokaal
Een ontmoetingsplek voor (bijna) moeders en verzorgenden met 
kinderen tot 4 jaar. Elke woensdagochtend is er mogelijkheid om vrij-
blijvend binnen te lopen en andere ouders te  ontmoeten. Aanmelding 
is niet nodig. Elke woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in Bibliotheek 
Idea, het Lichtruim in Bilthoven. Zie voor meer info website: debilt.
ouderslokaal.nl
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Deze acties zijn geldig van woensdag 6 t/m dinsdag 12 november 2019. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Dreft vaat-
wastabletten 
Platinum 
Plus Citroen
3 pakken met 
18 stuks
 Van /25.62
Voor 8.54

Ben & Jerry’s 
of Magnum 
Pint
3 bekers van
440 - 500 ml
 Van /14.34 - /17.64

Hertog Jan 
of Jupiler
 Alle trays met 
4 pakken van 
6 blikjes van 0.33 liter 
 Van /20.76 - /21.04

Je ontvangt een pannenzegel bij iedere € 10,- aan boodschappen en de eerste 3 weken 
ook bij speciale folderaanbiedingen. Kijk voor meer informatie op Hoogvliet.com/sola

HOOGVLIET.COM

STUNT

 1+2
GRATIS 

Dreft vaat- Ben & Jerry’s 

 Coca-Cola 
 4 fl essen van 1.5 liter 
 Van /7.64 - /8.68 

 4 FLESSEN 

 5.99 
+
GRATIS 
AQUARIUS 
HYDRATION 
LEMON

GRATIS 
AQUARIUS 
HYDRATION 
LEMON

PER TRAY

10.99 

3 BEKERS

 9.99 

7.99
TOPKWALITEIT
SOLA PANNEN

VANAF

29.95

TOT

73%
KORTING
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3500 leesboeken voor 
schoolkinderen in Ghana

In Nederland worden kinderen gestimuleerd om boeken te lezen, maar op de 14 basisscholen 
die Stichting Ghana Schoolsupport heeft geadopteerd zijn geen leesboeken voorhanden. 

Reden om een nieuw project te starten afgelopen zomer.

Engelstalige boeken in Europa slui-
ten vaak niet aan bij de leefwereld 
in Ghana. Toen John en Indra van 
Deemter ‘hun’ 14 basisscholen be-
zochten, begonnen kinderen soms 
te huilen omdat ze nog nooit een 
‘blanke’ hadden gezien. Boeken 
over witte mensen, die spaghetti 
eten, zich verplaatsen met treinen 
en honden en katten in huis houden, 
spreken niet tot de verbeelding. Het 
is belangrijk om boeken te vinden 
die aansluiten bij hun eigen Afri-
kaanse leefwereld, waar ze wat van 
leren en hun Engels kunnen verbe-
teren.

Donatie
De stichting Ghana schoolsup-
port heeft dankzij een donatie van 
1500 euro van Stichting Emmaus 
Domstad maar liefst 3500 boeken 
kunnen aanschaffen bij Biblionef 
Ghana. Alle 14 schoolhoofden heb-
ben inmiddels boeken gekregen en 
door lokale timmerlui zijn boeken-
kasten gemaakt. Voorwaarde is wel 
dat van iedere school een leerkracht 
een workshop volgt om het lezen 
te stimuleren en op te nemen in het 
lesprogramma.

Inspiratie
De vrijwilligers van stichting Ghana 
schoolsupport zijn geïnspireerd door 
de uitspraak van Nelson Mandela 
‘Education is the most powerful we-
apon which you can use to change 
the world’. Inmiddels zijn al 12 
mooie projecten sinds de oprichting 
in 2015 gerealiseerd. Samen met 
Stichting Emmaus Domstad hebben 
ze de wereld voor kinderen in Gha-
na weer een beetje mooier kunnen 
maken. Kijk voor meer informatie 
over Stichting Ghana schoolsupport 
www.ghanaschoolsupport.nl of bel 
030 2252467.   [HvdB]

Blije gezichten in Ghana.

Sportspeeltuin voor kinderen 
groot succes

Veel ballen en genoeg ruimte om 
lekker rond te rennen en te klau-
teren. Het recept om kleuters een 
leuke middag te bezorgen. De 
sportspeeltuin bij Volleybalver-
eniging Irene groeide in 10 weken 
uit van 6 naar 15 kinderen. Reden 
voor de Bilthovense vereniging 
om uit te breiden en een nieuwe 
groep te starten.

Het gaat bij de sportspeeltuin voor-
al om plezier krijgen in bewegen 
(met en zonder bal) en de motoriek 
meer ontwikkelen. Kinderen klim-
men, klauteren, vangen, gooien, 
rennen in een spelvorm die goed 
aansluit bij hun belevingswereld. 
De enthousiaste trainster Melinde 
Maarseveen weet elke week leuke 
spelletjes te bedenken om ze de 

eerste balvaardigheden te leren. 
Iedere week wordt de les afge-
sloten met een gezonde snack die 
vanuit Irene wordt aangeboden. 
De nieuwe groep start vanaf 13 
november van 17.00 uur tot 17.45 
uur in de Kees Boekehal. Info c.q. 
aanmelden kan via irenevolleybal-
bilthoven@gmail.com.  
   (Janine Pleizier) In de sportspeeltuin van Irene worden er wekelijks leuke spelletjes gedaan

Winnaars bij springwedstrijden

Zaterdag 2 november hebben twee 
groepjes van SV Irene Gymnastiek 
met groot succes meegedaan 
aan springwedstrijden. Irene 1 
(Joanna, Maaike, Merel, Roxanne, 
Fleur en Hanah) werden 3e op 
de lange mat en trampoline-mat 
en 2e op trampoline-kast. Irene 2 
(Kiara, Elle, Naomi, Benthe, Cato 
en Gloria) werd 1e op trampoline-
kast, 2e op de lange mat en 3e op 
trampoline-mat.  
    (Andrea Soeters)

Zwemfestijn voor 
basisscholieren

Op 16 en 30 oktober vond het traditionele zwemfestijn, georganiseerd 
door de vakleerkrachten van Stichting Delta, plaats voor leerlingen uit 
de groepen 7 van 12 basisscholen uit onze gemeente: dit keer in het 
nieuwe zwembad Brandenburg. Het programma bestond uit een baan 
school-, een baan rug- en een baan vrije slag zwemmen. Daarna volgde 
een groepsestafette en het festijn werd afgesloten met een hindernis-
baan in het water waarbij de kinderen naar hartenlust konden duiken 
door gaten en poortjes, lopen over matten in het water en met surfplank-
jes en ballen naar de overkant zwemmen.
Er waren geen prijzen aan het festijn verbonden, maar alle 400 kinderen 
gingen met een vrijkaartje voor een avondje discozwemmen naar huis. 
(Paul van den Brink)

Zwemfestijn in het nieuwe zwembad Brandenburg.

Installatie welpen 
bij Ben Labre

Afgelopen zaterdag zijn er bij scoutinggroep Ben Labre in De Bilt 4 
nieuwe welpen en een nieuwe leiding geïnstalleerd. Samen met hun 
ouders, broertjes en zusjes en andere leden van de groep werd hier een 
leuk feestje van gemaakt. Doordat er dit jaar ook weer nieuwe leiding 
is geïnstalleerd, is er bij de groep nog ruimte voor meer welpen. Voor 
meer informatie kan men kijken op www.benlabre.nl of mailen naar 
bestuur@benlabre.nl.            (Cecile-Marie Boots)
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Wethouder en kinderen 
onthullen tegelwand 

door Guus Geebel

Onderaan de rolband van de Lidl winkel in de Kwinkelier valt meteen een fraaie tegelwand op. Het is 
een tableau bestaande uit 330 tegels die gemaakt zijn van tekeningen van leerlingen uit de 

groepen 3, 4 en 5. Op woensdag 30 oktober werd het kunstwerk door wethouder 
André Landwehr samen met een aantal van de makers onthuld.

‘De eigenaar van de Kwinkelier 
nam het initiatief voor dit project 
en heeft het gefinancierd’, vertelt 
Mirjam Pauw. Zij is management 
assistent bij Sebald Invest BV, 
de beheerder van de Kwinkelier. 
‘Net voor de zomervakantie zijn 
scholen benaderd om tekeningen 
te leveren. Zes daarvan kwamen 
met bijdragen. Het zijn Wereld-
wijs, Montessorischool, Instituut 
Hip, Julianaschool, De Werkplaats 
en de Theresiaschool.’ Samen met 
Solke Pasveer van Maatwerktegels 
uit De Meern, die de tegels ver-
vaardigde, maakte Mirjam Pauw 
een selectie van de creaties. ‘We 
hebben zoveel mogelijk tekenin-
gen kunnen gebruiken. Enkele wa-
ren te licht van kleur of was niet 
duidelijk wat het was.’

Blijvende herinnering
Om aan te sluiten bij de ontwik-
kelingen in het winkelcentrum is 
gekozen voor het thema Bouw. 
Alle basisscholen in Bilthoven 
waren benaderd om een bijdrage 
te leveren. Het resultaat laat zien 
dat er een enorme creativiteit bij 
de leerlingen is. Je ziet hijskranen, 
gereedschap, bouwhelmen, strip-
verhalen of passende teksten. 

Wethouder Landwehr verrichte de 
onthulling samen met de aanwe-
zige kunstenaars door na aftellen 
een rood/wit lint door te knippen. 
Met een daverend applaus als ge-
volg. De wethouder zegt ervan 
overtuigd te zijn dat wanneer de 
makers later zelf kinderen hebben 
en langs het tableau lopen ze hun 
kroost trots de tegel met hun teke-
ning zullen laten zien. 

Ontwikkelingen
Winkelcentrum de Kwinkelier in 
Bilthoven ondergaat momenteel 
een volledige metamorfose. In zes 
aaneengesloten bouwfases wordt 
het winkelcentrum getransformeerd 
in een nieuwe, levendige ontmoe-
tingsplaats voor jong en oud met een 
divers aanbod van winkels. Meer 
informatie over de vernieuwing is te 
vinden op www.dekwinkelier.nl.

Wethouder André Landwehr viert met een aantal tekenartiesten de 
onthulling van de tegelwand.

Zesjarig bestaan van een 
gezamenlijk initiatief 

Het is dit jaar alweer zes jaar geleden, dat de peuterspeelzaal van Small Society in de Bilt 
haar deuren opende. De peuterspeelzaal ontstond in de zomer van 2013 vanuit een 

gezamenlijk initiatief van basisschool De Groen van Prinstererschool en Small 
Society. In dat jaar werd de Stichting peuterspeelzalen in De Bilt opgeheven. 

Het voortbestaan van de peuter-
speelzalen stond daardoor op het 
spel. Ingrid Weeda was op dat 
moment werkzaam bij een van de 
peuterspeelzalen en besloot zelf het 
initiatief te nemen door contact te 
leggen met zowel Small Society 
als de basisschool. Al snel ontstond 
daarna het idee om samen een nieu-
we peuterspeelzaal in het gebouw 
van de school te starten. Daarmee 
was het voortbestaan van in ieder 
geval één peuterspeelzaal gewaar-
borgd. De school stelde hiervoor 
kosteloos een ruimte beschikbaar 
en Small Society verzorgde de op-
start en organisatie en bracht al het 

benodigde materiaal voor de peu-
terspeelzaal in. Ingrid Weeda zette 
zich vervolgens met hart en ziel in 
om de peuterspeelzaal snel op gang 
te brengen en bracht daarbij al haar 
ervaring van het peuterspeelzaal-
werk in. De gemeente droeg daarna 
ook nog bij met een kleine vergoe-
ding voor de aanschaf van los ma-
teriaal. 

Activiteiten
Het initiatief is daarmee een mooi 
voorbeeld van hoe een samenwer-
king tussen school en kinderopvang 
een rol kan spelen in het behoud van 
kennis en kunde op het gebied van 

het ontwikkelen van jonge kinde-
ren. Het feit dat de peuterspeelzaal 
inmiddels alweer zes jaar draait 
toont aan dat het initiatief succesvol 
is geweest en de peuterspeelzaal 
een mooie toekomst heeft. Naast de 
reguliere peuterspeelzaal activitei-
ten worden vanuit de peuterspeel-
zaal jaarlijks allerlei activiteiten 
voor en door ouders georganiseerd 
zoals een opa-en-omadag, voor-
lees- en paasontbijt, zomerfeest. 
De peuterspeelzaal is toegankelijk 
voor alle peuters, die doorstromen 
naar verschillende basisscholen in 
deze gemeente.

Kennismakingsdagen 
Om geïnteresseerde ouders de ko-
mende periode te kunnen laten ken-
nismaken met de peuterspeelzaal 
en de activiteiten die hier onder-
nomen wordt een aantal kennisma-
kingsdagen georganiseerd: op don-
derdag 14 en vrijdag 15 november. 
Tijdens deze dagen kunnen ouders 
vrijblijvend met hun kind langsko-
men om kennis maken met de peu-
terspeelzaal: men is welkom tussen 
8.30 uur en 12.00 uur. De ingang 
van de peuterspeelzaal is aan het 
Burgemeester van Heemstrakwar-
tier. Voor vragen: tel. 06 27385356 
of e-mail pszsmallsocietydebilt@
gmail.com     (Ingrid Weeda)Emiel is gevallen, de peuters verzorgen hem, thema Ziek en Gezond.

Muziekles in 
Maartensdijk

De Martin Luther King-school in Maartensdijk en het Kunsten-
Huis hebben de handen ineen geslagen om vanaf november muzie-
klessen aan kinderen in Maartensdijk aan te kunnen bieden. Dit is 
dan de derde locatie van de Muziekschool, naast de lessen in Het 
Lichtruim in De Bilt en in Zeist.

Vanaf dinsdag 5 november vinden op de dinsdagen van 14.15 tot 15.00 
uur muzieklessen plaats op de MLK-school voor kinderen uit groep 
3, 4 en 5 van de basisschool. Tijdens deze muzieklessen wordt er met 
docent Niels Wiltink gezongen, muziek gemaakt en kennis gemaakt 
met instrumenten. Samen muziek maken moet een feest zijn en dat is 
precies wat Niels de kinderen wil laten ervaren. 

Instrumentele lessen
Naast de klassikale lessen is er ook de mogelijkheid om les te krijgen 
op een instrument. Er kan worden gekozen uit cello, blokfluit en piano. 
Informatie over de muzieklessen in Maartensdijk en over inschrijven is 
te vinden op de website: www.kunstenhuis.nl/lessen-op-locatie of met 
het KunstenHuis via muziek@kunstenhuis.nl of tel. 030 6913944.  
                    (Franka de Groot)

SRFC kijkt en speelt 
De afgelopen zes weken stond de rugby wereld in het teken van de 
World Cup. Eens in de vier jaar komen de 24 beste landenteams 
bij elkaar om te meten wie het sterkst is. Ditmaal werd de WC in 
Japan gehouden en door het tijdsverschil was vrijwel elk weekend 
de ochtend het moment om te kijken. 

Nu de jeugdcompetitie weer is gestart op de zaterdagochtenden vielen 
de WC wedstrijden veelal samen met de eigen wedstrijden. Mooie ac-
ties op de tv en in de eigen wedstrijden.            (Toine van der Poel)

Het SRFC U12 team kijkt samen met hun Zuid Afrikaanse trainer naar 
de finale van de Rugby World Cup

Repair Cafe bij WVT
Zaterdag 9 november van 11.00 tot 14.30 uur is er Repair Café bij 
WVT in Bilthoven. Je kunt hier jouw kapotte spullen komen repa-
reren met hulp van ervaren reparateurs. Zij helpen bij het repare-
ren van kleding, elektrische apparaten, computers, fietsen, hout-
werk en speelgoed. Zo maken we de afvalberg kleiner en hebben we 
een gezellige zaterdagmiddag vol lokale ontmoetingen.

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage welkom. Locatie: WVT, 
Talinglaan 10 in Bilthoven. Het Repair Café wordt georganiseerd door 
Transition Town de Bilt in samenwerking met welzijnsorganisatie 
WVT. Meer informatie op: https://repaircafebilthoven.wordpress.com/

Extra leden-
vergadering bij WVT

Vanwege de bezuinigingsplannen van de gemeente is er op dinsdag 12 
november, aanvang 20.00 uur een extra ledenvergadering bij WVT aan 
de Talinglaan 10 te Bilthoven. Alle leden zijn welkom op deze bijeen-
komst. Nadere details inclusief agenda zijn vanaf 29 oktober beschik-
baar bij de receptie in het gebouw.
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Begroting 2020
Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de nieuwe begroting vast. Dit is het � nanciële huishoudboekje van 

de gemeente. In de begroting staat welke keuzes het college voorstelt aan de gemeenteraad over het verdelen 

van het geld van de gemeente, dus wat komt er aan geld binnen en waar geven we het aan uit?

De gemeenteraad bespreekt de begroting tijdens een speciale raadsvergadering op donderdag 7 november.

hebben wij geen keuze. Dat betekent dat wij noodgedwongen moeten bezuinigen op heel 
nuttige zaken, zoals ‘Tafeltje dekje’ en voor- en vroegschoolse educatie (vve).”
De bezuinigen en maatregelen betekenen niet dat onze wettelijke taken zoals veiligheid voor 
onze inwoners in het geding komen. Deze basiszorg moet te allen tijde gegarandeerd blijven.

De noodzakelijke bezuinigingen bestaan uit duidelijke keuzes; het stoppen met activiteiten en 
het beëindigen van taken. Onder andere de openingstijden van de gemeentewinkel worden 
teruggebracht, het extra geld voor groenonderhoud uit het coalitieakkoord wordt teruggedraaid 
en een aantal uitgaven op het gebied van duurzaamheid worden uitgesteld.

Wethouder Dolf Smolenaers: “Financieel klimmen wij met deze maatregelen enigszins uit het 
dal. Maar dat gaat niet zonder opnieuw lastige bezuinigingen en opbrengst verhogende 
maatregelen. Wij zijn ons ervan bewust dat het ingrijpende maatregelen zijn voor onze inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke instellingen. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van de 
gemeente in de vorm van zorg en ondersteuning, en de benodigde extra miljoenen moeten wij 
met z’n allen dragen. Waar wij in de begroting vorig jaar ruim 2,5 miljoen euro hebben 
omgebogen, zijn wij daar nu opnieuw toe genoodzaakt. We staan nu voor een opgave van 2,7 
miljoen euro in 2020.”

Wethouder Dolf Smolenaers: “Wij zien ons genoodzaakt om de OZB te verhogen. Dit wordt 
grotendeels gecompenseerd door een daling van de rioolhe�  ng waardoor de lasten ongeveer 
gelijk blijven. Ook de toeristenbelasting stijgt tot op het niveau van de buurgemeenten. Deze 
maatregelen zijn noodzakelijk om op de lange termijn aan onze verplichtingen te kunnen 
voldoen en ons voorzieningenniveau niet te ver uit te hollen.”

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober de concept Begroting 2020 naar 
de gemeenteraad van De Bilt gestuurd, met daarin voor volgend jaar 2,7 miljoen aan 
bezuinigingen. De behandeling van de begroting door de gemeenteraad vindt plaats op 
donderdag 7 november. 

De belangrijkste oorzaken voor de � nanciële problemen op korte termijn liggen op landelijk 
niveau. De nog altijd toenemende uitgaven in de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en extra taken zoals de Omgevingswet, waar onvoldoende geld tegenover 
staat, leiden inmiddels tot een structurele kaalslag. Ook vindt het Rijk dat gemeenten geld 
kunnen besparen door te fuseren totdat ze meer dan 100.000 inwoners hebben. Daarom keert het 
Rijk minder geld uit. Voor de gemeente De Bilt loopt deze ‘korting’ inmiddels op tot ongeveer 2 
miljoen euro.

Voorheen betaalde iedereen een eigen bijdrage voor de Wmo, afhankelijk van het inkomen. Maar 
het Rijk heeft in 2019 besloten een abonnementstarief in te voeren. Daardoor krijgt iedereen, 
ongeacht zijn of haar inkomen of vermogen, voor 19 euro per maand zorg. Wethouder Anne 
Brommersma: “Dat betekent dat wij in De Bilt in 1 jaar tijd meer dan één miljoen euro extra 
hebben moeten uitgeven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Steeds meer 
mensen, die voorheen zelf hulp bij het huishouden regelden of een traplift aanschaften, doen nu 
vanwege de lage tarieven een beroep op de gemeente. Dat is een wettelijke verplichting, daarin 

Begroting 2020

Duidelijke keuzes

Behandeling begroting 
De gemeenteraad vergadert op 7 november aanstaande over de 
begroting 2020. Deze vergadering is extra lang en begint om
16.00 uur, in de Mathildezaal van het gemeentehuis. 

Via debilt.raadsinformatie.nl is de vergadering ook live te volgen.

College De Bilt presenteert sluitende 
Begroting door bezuinigingen  
Terwijl het in ons land economisch beter gaat en het Rijk miljarden euro’s 
overhoudt, kampt ruim driekwart van de Nederlandse gemeenten met 
� nanciële tekorten. Dat geldt ook voor de gemeente De Bilt. Om te komen 
tot een sluitende begroting voor 2020 heeft het college van burgemeester en 
wethouders dan ook ingrijpende keuzes moeten maken. Op diverse 
onderdelen worden budgetten versoberd of geschrapt. Daarnaast stelt het 
college voor aan de gemeenteraad om de tarieven en belastingen te 
verhogen om de gemeente De Bilt duurzaam � nancieel gezond te maken.

Oorzaken

Bezuinigingsmaatregelen

Ingrijpend voor onze inwoners

Opbrengstverhogende maatregelen
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De fracties aan het woord
Op 7 november bespreekt de gemeenteraad van De Bilt de Begroting 2020. De fracties van de politieke partijen gaan met elkaar in 
debat over de verdeling van de � nanciële middelen van de gemeente voor het komende jaar. In deze begrotingsspecial leest u wat 
de politieke partijen in de gemeenteraad van de begroting en het beleid vinden. 

Bent u benieuwd naar het debat? U bent van harte welkom om bij de raadsvergadering aanwezig te zijn. De begrotingsraad vindt 
plaats op donderdag 7 november a.s. om 16.00 uur. U kunt de vergadering ook live volgen op https://debilt.raadsinformatie.nl.

Begroting 2020

Hoezo participatie?
Velen van u hebben gereageerd op de 13 
aangewezen bouwlocaties. Terecht! Dit 
college kiest voor ‘meeweten’, het laagste 
participatieniveau. Onze inwoners geven deze 
gemeente een 5,4 voor inspraak. Beter De Bilt 
vindt dat inwoners vaker en meer betrokken moeten 
worden, meedenken dus!

Bouwen, maar waar? Dit is een prachtige gemeente om te wonen. 
Goede scholen. Ruim aanbod aan winkels. Sportfaciliteiten. En veel 
groen, heide en bossen. We hebben in het verleden vaak gebouwd voor 
woningzoekenden uit andere gemeenten. Ouderen moeten langer 
thuis wonen. Jongeren willen een eigen stek, jonge gezinnen huizen. De 
doorstroming stokt. Met weinig bouwlocaties moeten we creatief zijn. 
Bouwen op de Schapenweide. Bouwen in de kleine kernen. Experimenteren 
met woonvormen zoals een proef met tiny houses, het kan.

Groene gemeente: Ons groen moet beter worden onderhouden. 
Rattenoverlast, eikenprocessierups zijn de gevolgen van gebrekkig 
onderhoud en het ontbreken van biodiversiteit. Daar moeten we in 
investeren. En in mooie speelplekken voor de jeugd. Beter De Bilt heeft 
voorgesteld om zelfs méér bos aan te leggen om o.a. CO2 te verminderen.
 
Adequate zorg: Net als vorig jaar geven we miljoenen meer uit aan zorg, 
onze jeugd en ook de WMO. Meer grip is nodig. Het college slikt de lagere 
bijdragen van het rijk voor zoete koek. Er is een krachtig protest nodig 
richting Den Haag. Niet maaltijdvoorzieningen voor ouderen afscha� en 
zonder goed alternatief.

Huishoudpotje niet op orde: het is Code Oranje aldus een publicatie van een 
oud-wethouder. Zeg gerust ‘Code Rood’. Beter De Bilt hamert hier al jaren 
op. We geven te veel uit, de schulden zijn opgelopen, de organisatie is niet 
op orde, processen lopen eindeloze vertraging op. De schuld ligt bij externe 
omstandigheden liegt dit college. U mag ervoor opdraaien. Zo gaat de OZB 
fors omhoog volgend jaar. Dit college luistert niet 
naar de inwoners, staat niet open voor ideeën, zoekt
geen draagvlak. Zorgelijk. Het is vijf voor twaalf.

Juist nu zijn uw ideeën van harte welkom: 
info@beterdebilt.nl 

participatieniveau. Onze inwoners geven deze 
gemeente een 5,4 voor inspraak. Beter De Bilt 
vindt dat inwoners vaker en meer betrokken moeten 

Vijf voor Twaalf!

Financieel failliet
Deze maand moet de gemeente al 2,5 
miljoen bezuinigen door � nancieel 
wanbeheer van het college, bestaande uit 
VVD, D66, GroenLinks en CDA. Vorige maand 
bleek dat we over het lopende jaar ook weer een 
miljoen tekort komen: volstrekt onacceptabel. 
Natuurlijk leest u op deze pagina juichende teksten van de kartelpartijen: 
joepie, alweer een sluitende begroting, maar TRAP ER NIET IN!
Sluitende begrotingen worden al jaren alleen gepresenteerd na een greep 
in de gemeentekas: elk jaar verliezen we miljoenen aan linkse hobby’s, 
en de gemeentekas wordt steeds leger. Kijk maar eens op 
https://bit.ly/2qGE4RE. Daar vindt u dat we in 2003 nog een spaarpot van 
57 miljoen hadden en vorig jaar slechts 20 miljoen: een verlies van 
37 miljoen in 15 jaar! Onze kinderen mogen het terugbetalen.

Moreel failliet
De Bilt is ook moreel failliet: het huidige college, nogmaals, bestaande uit 
VVD, D66, GroenLinks en CDA wil prachtige groenlocaties slopen om een 
woningprobleem op te lossen dat het zelf gecreëerd heeft. 
1.  VVD wil biochemische industrie op de Schapenweide en blokkeert al 

jaren woningbouw aldaar. 20 lege voetbalvelden! 
2.  D66 en GL willen de hele wereld redden en willen de immigratieagenda 

van hun landelijke partijen uitvoeren in De Bilt. Wist u dat er elk jaar 
80.000 mensen in NL bijkomen? U dacht dat die crisis over was? Kijk 
eens op de site van het CBS: https://bit.ly/31FbNru.

3.  Bovendien zit De Bilt in de Woningregio Utrecht, zodat ruim 600.000 
woningzoekenden uit de provincie zich in De Bilt mogen inschrijven. 
Absurd: daar moeten we zo snel mogelijk uit!

1700 mensen tekenden een petitie waarin letterlijk staat: ‘Onze stem 
werd afgepakt en u begrijpt dat we ons door deze gang van zaken 
zeer onveilig voelen.’ Groot gelijk: een college dat zo wereldvreemd 
is, is ronduit gevaarlijk. Forza dient op 28 november een Motie van 
Wantrouwen in tegen dit college: het 
moet weg, deze mensen kunnen het 
niet, tijd voor nieuw elan! Stop dit 
incompetente college! Doe mee en kijk 
op www.forzadebilt.nl.

VVD, D66, GroenLinks en CDA. Vorige maand VVD, D66, GroenLinks en CDA. Vorige maand 
bleek dat we over het lopende jaar ook weer een 

De Bilt: � nancieel en moreel 
failliet

Ambities 
Het CDA De Bilt heeft drie belangrijke 
ambities: het verbeteren van de � nan-
ciën, woningbouw en aandacht voor 
verenigingen en vrijwilligers. Maar het lijkt 
er steeds meer op dat ambities wensen lijken 
te worden die meer en meer afhankelijk zijn van 
mogelijkheden. Dat vindt het CDA een zorgelijke ontwikkeling. Het mag 
niet zo zijn dat ambities wensen blijven zonder uitvoering.
Ook de � nanciële positie van onze gemeente blijft zorgelijk. Het komen 
tot een sluitende begroting wordt iedere keer lastiger, omdat we liever 
niet willen bezuinigen op maatschappelijke taken. Toch is het CDA 
vanuit � nancieel oogpunt blij dat dit voor het nieuwe begrotingsjaar 
weer gelukt is. Geen sluitende begroting is geen optie voor het CDA en 
verschuift bovendien het probleem naar de toekomst. Ook geld lenen 
voor het begrotingstekort is geen structurele oplossing.
Het is vervelend te zien, dat nu het in ons land economisch steeds beter 
gaat, de tekorten in de gemeenten zich verder opstapelen, ook door 
Haagse keuzes. Laten we daarom “druk houden op Den Haag”. 

Woningbouw
Het CDA wil graag bouwen voor jonge gezinnen, maar ook voor 
senioren en dat mag niet ten kosten gaan van leefbaarheid en spelen 
in de wijk. Het CDA denkt nog steeds dat de echte oplossingen buiten 
de zogenaamde rode contouren liggen. Het coalitieakkoord biedt hier 
ruimte voor en mogelijkheden. Meer dan 10 jaar wachten op een sociale 
huur- of betaalbare koopwoning is te lang.

Vrijwilligers
Zij zijn een speerpunt uit ons verkiezingsprogramma. Het CDA blijft 
onveranderd inwoners uitnodigen en aanmoedigen om mee te doen met 
activiteiten die onze samenleving verrijken en versterken. Daarom heeft 
het CDA veel moeite met het verdwijnen van de subsidie voor Tafeltje 
Dekje en zijn we ons op dit moment aan het beraden op alternatieven. 

Het CDA kan meer opnoemen waaraan we aandacht en energie willen 
geven, maar de vele fracties maken het niet makkelijk om zaken voor 
elkaar te krijgen. Uw lokale CDA is echter
altijd dichtbij en komt op voor zorg en faci-
liteiten in de buurt, waarbij de inzet van 
vrijwilligers van onschatbare waarde is. 

verenigingen en vrijwilligers. Maar het lijkt 
er steeds meer op dat ambities wensen lijken 
te worden die meer en meer afhankelijk zijn van 

Ambities, wensen en mogelijkheden

De programmabegroting 2020 laat niet 
zo’n rooskleurig beeld zien. Er zullen 
keuzes gemaakt moeten worden. Is het  
bijvoorbeeld verstandig om te stoppen 
met het subsidiëren van ‘Tafeltje Dekje’ 
of weer te bezuinigen op taken die Stichting 
MENS moet uitvoeren? Wat wordt dan de keuze? 
De SGP-fractie wil dan eerder bezuinigen op de uitvoering van de 
Duurzaamheidsagenda, waarvan de e� ecten niet of nauwelijks 
zichtbaar zijn. Terwijl het stoppen of verminderen van subsidie van 
eerder genoemde organisaties juist de kwetsbare groepen in onze 
samenleving direct raakt. Juist dat bezoekje van een vrijwilliger van 
‘Tafeltje Dekje ’ is zo belangrijk voor diegene die het betreft! Tijd voor 
de inhoud!

Zomaar een paar voorbeelden waar het over moet gaan de komende 
tijd. En er zijn er meer: gezonde gemeente� nanciën, de dringende 
noodzaak meer woningen te bouwen, bereikbaarheid van De Bilt en 
Bilthoven, parkeerbeleid in Bilthoven-Centrum dat ondernemers en 
bewoners een positief toekomstperspectief biedt. Hoogtijd voor een 
visie over waar we met deze gemeente naar toe willen. De SGP-fractie 
vindt dat het daar nog wel eens aan schort, de gemeenteraad kan wat 
dit betreft ook de hand in eigen boezem steken. Enige zelfreª ectie 
kan geen kwaad. Dit vraagt ook een andere houding van het college. 
De wil moet er zijn om gezamenlijk, met natuurlijk ieders politieke 
inkleuring, te komen tot besluiten die goed zijn voor gemeente De 
Bilt en haar inwoners. De SGP-fractie wil daar ook komend jaar graag 
weer aan werken!

En als het dan toch over woningbouw gaat, roepen we nog maar 
even in herinnering dat de gemeenteraad vorig jaar unaniem een 
amendement heeft aangenomen waarin is besloten dat de raad alleen 
groenlocaties beschikbaar wil stellen als dat stedenbouwkundig 
passend is in de omgeving en de leefbaarheid en bereikbaarheid 
van de woonomgeving niet onevenredig wordt beperkt of aangetast. 
De SGP-fractie zal dit besluit nadrukkelijk meenemen in  haar 
standpuntbepaling rond de bouwlocaties die thans voorliggen.

of weer te bezuinigen op taken die Stichting of weer te bezuinigen op taken die Stichting 
MENS moet uitvoeren? Wat wordt dan de keuze? 

Tijd voor de inhoud!

U heeft het vast gemist door de chaos 
over de bouwlocaties, maar het is weer 
begrotingstijd. Er moet bezuinigd worden 
en ª ink ook. De economie loopt als een 
tierelier en toch moet er bezuinigd worden, 
raar maar waar.

Toch is de eerdergenoemde chaos kenmerkend voor het huidige bestuur 
van deze gemeente. De kruideniersmentaliteit van de coalitiepartijen 
breekt ons nu op. De foute keuzes beginnen echt pijn te doen.
Die woninglocaties is een duidelijk voorbeeld van falend beleid van de 
opeenvolgende coalities die deze gemeente al jaren besturen. Door 
jarenlang niets doen aan woningbouw kwam het moment dat de wal het 
schip keerde. Hierdoor gedwongen staat er nu in het coalitieakkoord heel 
duidelijk: minstens 845 woningen extra in 2030 waarvan 450 sociale. 

Prachtig, maar de enige locatie van deze gemeente waar ª ink gebouwd 
kan gaan worden, is door de gemeente verpatst aan Bilthoven 
Biologicals. De resterende paar vierkante meters mogen gevuld worden 
met wat woningen. 
Elke locatie die tussentijds vrijkwam is gebruikt om ontwikkelaars 
te spekken, door hen luxe woningen te laten bouwen. De beloofde 
huurwoningen moesten later maar komen. Later kwam alleen nooit bij 
de wethouders. Elke vierkante meter groen moet nu volgebouwd worden 
om een paar dubieuze beloftes van vorige wethouders aan het Utrecht 
Science Park na te komen. Dan heb je je prioriteiten duidelijk niet goed 
zitten.

De SP wil het anders – socialer – zodat ook over 20 of 30 jaar deze 
gemeente nog bewoonbaar is voor iemand die niet rijk of gezond is. 
Zodat onze kinderen en hun kinderen gewoon hier kunnen blijven wonen.
Daarom is het bezuinigen op het sociaal domein zoals de coalitie het 
nu voorstelt voor ons niet acceptabel. Je bezuinigt op lantaarnpalen of 
wegen, niet op mensen die het al moeilijk hebben. 

Over 2 jaar zijn er weer verkiezingen. Stem dan niet op die partijen die 
ons in deze ellende gestort hebben, maar op 
die partij die al decennia een andere route 
wil bevaren door een duidelijk alternatief 
te noemen. Een sociaal alternatief! Onze 
kinderen en kleinkinderen verdienen beter!

begrotingstijd. Er moet bezuinigd worden 

tierelier en toch moet er bezuinigd worden, 

Chaos in de gemeente

De gemeente De Bilt met een ambitieuze 
agenda in de afgelopen jaren, zal nu pas 
op de plaats moeten maken. Alle zeilen zullen 
bijgezet moeten worden om het 
schip De Bilt weer op koers te krijgen.
Dit jaar is het wederom gelukt om de begroting op orde te 
krijgen maar dat is het dan ook.
Dat vraagt echter wel verantwoorde keuzes die niet gemakkelijk zijn.

Er is inmiddels een zwembad en het centrumplan krijgt een gezicht maar dat 
hakt er � nancieel in.
De grote uitdaging is het Sociaal Domein wat veel geld kost en slechts 
gedeeltelijk door het Rijk wordt vergoed. De oudere en kwetsbare inwoners 
verdienen onze bijzondere aandacht.
Dit vergt verstandig beleid en een creatieve blik waarbij juist voor deze 
groepen ook buiten de rode contour gebouwd moet kunnen worden. 
De VVD wil geen korting op Tafeltje Dekje maar eerder minder geld naar 
duurzaamheid. 

Er is een tekort aan woningen in onze gemeente, in alle segmenten. De 
VVD streeft naar voldoende en betaalbare woningen voor al onze inwoners. 
Daarbij willen we tevens het dorpse en groene karakter van de kernen met 
voldoende speelplekken onaangetast houden. Bovendien zullen wij ook de 
bedrijvigheid en mobiliteit als economische motor in het oog houden.

Aan de kostenkant zijn er eveneens nog zekere inhaalslagen te maken. De 
inkoopkant van de zorg verdient hier met name bijzondere aandacht. Krijgen 
zij, die daarvoor in aanmerking komen, wel gepaste zorg dus waar voor het 
aan hun bestede geld. Alleen op die manier worden de hiermee gemoeide 
kosten in de hand gehouden.

Dan blijkt thans grote commotie over woningbouwlocaties binnen de 
bebouwde omgeving veel inwoners tot grote saamhorigheid te brengen. 
Iedereen spreekt in, reikt ideeën en nieuwe 
gezichtspunten aan op deze voor velen nogal plots 
uitgebrachte nota. Dit geeft zowel nieuwe energie 
als kracht aan de besluitvorming op dit onderwerp.
Wij gaan als VVD voor een duidelijk standpunt met 
een verstandige en afgewogen keuze, die recht 
doet aan de vele belangen. 

op de plaats moeten maken. Alle zeilen zullen 

Dit jaar is het wederom gelukt om de begroting op orde te 

De VVD voor een verantwoorde 
bezuiniging in 2020

Morgen beslist de raad over de begroting 
voor 2020. Het college zit er nu 1,5 jaar en 
is serieus bezig knopen door te hakken. Zo 
is onlangs eindelijk zwembad Brandenburg 
geopend, duurzaam verwarmd met energie 
afkomstig uit het riool! Als u er nog niet was: 
zoek uw zwemkleding op en ga gauw een kijkje nemen!

Een andere knoop is de aanwijzing van woningbouwlocaties, vooral nodig 
vanwege de lange wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen. De Bilt wil 
de komende 5 jaar 845 nieuwe huizen bouwen, waarvan 30% sociale huur. 
Dat roept soms heftige emoties op bij mensen die al � jn wonen en met echt 
zwaarwegende bezwaren moet zeker rekening worden gehouden. Maar we 
kunnen onze ogen niet sluiten voor de grote aantallen woningzoekenden.

En dan is er de � nanciële huishouding. Er dreigt een groot tekort, vooral 
door een aantal maatregelen vanuit Den Haag. Zo mag de gemeente voor 
bepaalde voorzieningen geen inkomensafhankelijke bijdrage meer vragen. 
Hierdoor komen nu veel mensen in aanmerking voor zorg en ondersteuning 
tegen een tarief van € 17,50 per 4 weken. In onze gemeente wonen nogal 
wat ouderen met een goedgevulde portemonnee die hun werkster de deur 
hebben gewezen. Of die nu voor een prikkie een traplift laten aanleggen. Dat 
kost De Bilt vele tonnen per jaar.

Daarom komen B&W met een aantal pijnlijke bezuinigingsvoorstellen. 
Sommige gaan GroenLinks te ver: zo kunnen we bijvoorbeeld niet 
instemmen met het wegbezuinigen van een waardevolle voorziening als 
Tafeltje Dekje. 

Ook is het onontkoombaar om de inkomsten uit de OZB te verhogen. 
Wel wordt de hogere aanslag deels gecompenseerd door een lagere 
rioolbelasting. Dat betekent een lastenverzwaring voor mensen met een duur 
huis en een lastenverlichting voor mensen met een eenvoudiger woning.

Hopelijk toont de gemeenteraad morgen eenzelfde daadkracht als het 
college. En ook na morgen, want er 
wacht ons nog een ª inke taak bij het 
aanpakken van de klimaatcrisis om 
daarmee de aarde leefbaar te houden 
voor onze kinderen en kleinkinderen.

afkomstig uit het riool! Als u er nog niet was: 
zoek uw zwemkleding op en ga gauw een kijkje nemen!

Nu daadkracht tonen!

Er blijkt steeds meer onvrede binnen 
de gemeente, minder geld, minder 
verdraagzaamheid. Inwoners worden 
geconfronteerd met de notitie Aanwijzen 
woningbouwlocaties en moeten binnen 
een week reageren. En dat doen ze. 
Paniekreacties vanuit het College volgen. ´Help! 
Inwoners willen participeren, hun leefomgeving gaat ze blijkbaar aan´. 
Het is tijd om inwoners serieus te nemen. En ja, ook degenen die al 
lang op de wachtlijst staan. Ik wil meer balans, minder polarisatie. Op 
naar een alternatief plan!

Het College wil een sluitende begroting neerleggen. Dit hoeft niet per 
se. Nu zijn er harde bezuinigingen doorgevoerd. Ik kan er met mijn 
sociale hart niet bij dat er bezuinigd wordt op o.a. armoedebeleid, 
VluchtelingenWerk, Tafeltje Dekje... De gang naar het verpleegtehuis 
kan alleen bij zware indicatie. Als oudere word je geacht zo lang 
mogelijk thuis te blijven, al wordt het eten koken steeds moeilijker of 
zelfs riskant. Als je van een zware ziekte thuis verder moet revalideren, 
krijg je geen thuiszorg omdat er geen geld is of er geen mensen zijn, en 
dan heb je ook geen mogelijkheid om Tafeltje Dekje te laten komen? 
Ik kan en wil het niet verkopen, vandaar de tegenbegroting van de 
CU, SP, PvdA en fractie Brouwer. Organisaties en hun vrijwilligers die 
onmisbaar zijn binnen het sociaal domein moeten voldoende geld 
krijgen om hun missie uit te voeren. 

De grote maatschappelijke opgaven vragen om een overkoepelende 
visie. De kernen moeten zodanig worden ingericht dat alle mensen 
van jong tot oud, arm tot rijk, veilig en plezierig samen kunnen 
leven. Elementen hierbij: kindvriendelijk, dementievriendelijk en 
biodiversiteit. Daar is ruimte voor nodig. Beter passen op elkaar 
helpt ook. Weet jij hoe het met je eenzame buurman gaat? Ben jij die 
automobilist die � etsers voorrang geeft waar je dat hoort te doen? 
Laten we de leefbaarheid goed op peil houden, voldoende groen 
overhouden. Bijna alle partijen willen dorps en groen… zeggen ze. 

geconfronteerd met de notitie Aanwijzen 

Paniekreacties vanuit het College volgen. ´Help! Paniekreacties vanuit het College volgen. ´Help! 

Inwoners nu echt centraal

De gemeenteraad hoort graag uw mening
Wilt u reageren dan kunt u een bericht sturen aan gemeenteraad@debilt.nl. Uw bericht komt dan in de inbox van alle raads- en 
commissieleden van de gemeente De Bilt. U kunt de gemeenteraad ook een brief sturen. Stuurt u de brief aan de raad per post naar het 
gemeentehuis, of per e-mail via raadsgri²  e@debilt.nl. Ook als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de raadsgri²  e. U kunt tijdens 
kantooruren bellen naar 030-2289164 of e-mailen naar raadsgri²  e@debilt.nl. Uw betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.

De Begroting 2020 en bijbehorende stukken vindt u op https://debilt.raadsinformatie.nl.

Stel dat u gebruik maakt van de maaltijden 
van Tafeltje Dekje. Het college schrapt de 
subsidie volledig en verwijst u naar een 
commercieel bedrijf. Stel dat u gebruik maakt 
van de speelgoedleenderij omdat u 
duur speelgoed niet altijd kan betalen?. 
Het college snijdt de subsidie weg bij deze 
vrijwilligersorganisatie. Het college snijdt ook nog even fors budget weg voor 
armoedebestrijding en lokaal arbeidsmarktbeleid. Stel dat u daar afhankelijk 
van bent?

College lijkt de weg kwijt
Het college krijgt het niet voor elkaar de uitgaven en inkomsten in evenwicht 
te brengen. De wethouders van VVD, GroenLinks, D66 en CDA grijpen fors in. 
Helaas vooral aan de kant van de zwakkeren. En o ja, de OZB wordt ook nog 
eens met 600.000,- euro verhoogd.

Vele instellingen zijn geschrokken van deze maatregelen en komen in opstand.

Stel dat u op zoek bent naar een betaalbare woning? Het college zit gevangen 
tussen GroenLinks (wil niet bouwen buiten de rode contour bij Maartensdijk) 
en de VVD (wil per se bedrijvigheid op de Schapenweide). Stel dat u in een 
prettige wijk woont? Het college stelt voor om op meer dan 12 locaties 
groen en speelvoorzieningen in woonwijken op te o� eren voor woningbouw 
omdat het er niet in slaagt de voor de hand liggende locaties te ontwikkelen 
(Schapenweide en een woonwijk buiten de bebouwde kom).

Duizenden mensen zijn in opstand en hebben zich tegen de bouwplannen 
verenigd.

Alternatief
De PvdA De Bilt ziet met verbazing dat het college niet in staat is de juiste 
keuzes te maken. Het bezuinigt op kwetsbaren en bouwt in woonwijken tegen 
de zin van inwoners. Het kan ook anders.

De PvdA De Bilt werkt nauw samen met de lijst Brouwer, de SP en de 
ChristenUnie in onze gemeente. Wij komen met 
alternatieve plannen voor zowel de begroting als 
voor de woningbouw. Benieuwd? Kijk op onze 
website www.debilt.pvda.nl!

commercieel bedrijf. Stel dat u gebruik maakt 

Stel dat u…

De Bilt is een gemeente met goede 
voorzieningen, waar jarenlang veel geld 
in is gestoken. Denk aan de nieuwbouw 
van de Regenboogschool, waar een Integraal 
Kindcentrum tot stand komt, maar ook aan alle 
sportvoorzieningen in onze gemeente. Steeds meer taken 
van het Rijk zijn naar de gemeente afgewenteld, vooral binnen het sociale 
domein. De Bilt heeft last van het trap op, trap af principe. Wat is dit? Als 
de Rijksoverheid meer geld uitgeeft, gaat er automatisch meer geld naar 
de gemeenten. Geeft het Rijk minder uit, dan krijgen de gemeenten ook 
minder. 

Eén van de speerpunten van D66 blijft aandacht voor cultuur, een 
aantal jaren geleden is er een kaasschaafmethode  gehanteerd over het 
subsidiebeleid (dit trof overigens veel meer gebieden waar vrijwilligers zich 
inzetten). Wij willen verder kijken dan een algemene bezuiniging zonder 
daar inhoudelijke en maatschappelijke doelen aan te koppelen en zullen ons 
sterk blijven maken voor cultuur als inspirerende en bindende kracht in de 
samenleving. 

De Bilt ligt in de snelst groeiende regio van ons land. De woningmarkt staat 
onder spanning; lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en snel 
stijgende prijzen voor koopwoningen. D66 wil voorkomen dat op termijn 
alleen mensen met hogere inkomens woonruimte in onze gemeente kunnen 
vinden. De leeftijdsgroep 20-40 is sterk ondervertegenwoordigd in onze 
gemeente. Werkende jongeren vinden geen woning, maar ook starters met 
een diploma op zak en zicht op een gezin niet. Van onze vrijwillige brandweer 
horen we dat door hen opgeleide brandweermensen vertrekken, omdat er 
hier geen betaalbare woningen zijn. Daar willen we iets aan doen!

Gezien onze hoge schuldenlast, ontwikkelingen in de kosten binnen het 
sociaal domein en de wens voor een � nancieel gezonde toekomst is pas op 
de plaats noodzakelijk. Met pijn in het hart nemen we deze maatregelen, 
ook met betrekking tot armoedebestrijding en vroeg en voorschoolse 
educatie. We gaan nu bezuinigen om in de toekomst � nancieel sterker te 
staan.  

D66 kiest voor gezonde overheids� nanciën 
zodat onze ambities betaalbaar zijn voor de 
volgende generatie. 

van de Regenboogschool, waar een Integraal 
Kindcentrum tot stand komt, maar ook aan alle 
sportvoorzieningen in onze gemeente. Steeds meer taken 

Met aandacht voor de
volgende generatie

De gemeente moet het grotendeels doen 
met de bijdrage van het Rijk, wat niet 
afdoende is voor de oplopende kosten. 
Dit geldt voornamelijk voor de kosten die 
momenteel oplopen binnen het Sociaal 
Domein, die lopen uit de hand. Ook bij de 
laatste Prinsjesdag is weer goed duidelijk 
gemaakt dat er geen extra geld vrijkomt voor de gemeentekas. De rol 
van de gemeente verandert elk jaar. We moeten echt keuzes gaan maken 
voor komend jaar en uiteraard ook voor de jaren erop. Je kunt het geld 
maar één keer uitgeven. 

Kerntaken
Bilts Belang zet zich in voor veiligheid, onderwijs, zorg en openbaar 
ruimte. Die onderwerpen zien wij echt als kerntaken. Het huidige college 
heeft bezuinigingen voorgesteld op openbaar groen en voorschoolse 
educatie. Dat is, wat Bilts Belang betreft, echt een absolute ‘No Go’. 
Natuurlijk moeten we bezuinigen maar het kan ook anders. Wij stellen 
voor om kritisch te kijken naar kosten waar we niet meer van op kijken. 
Neem bijvoorbeeld de bibliotheek in het Lichtruim. Die staat momenteel 
voor 1 miljoen op onze begroting terwijl er zoveel goedkopere en 
modernere varianten beschikbaar zijn. 
Bilts Belang kijkt naar wat er werkelijk nodig is: wie en wat is de 
toekomst? 

Woningbouw
Er is woningnood, een thema voor ons met urgentie. In onze gemeente is 
20% van de grond bebouwd, 30% is beschermd natuurgebied en 50% is 
weiland. Ja, wij wonen mooi in onze gemeente met waardevol openbaar 
groen in wijken. Maar de bevolking in Nederland groeit jaarlijks fors, 
en je moet je medemens ook een plek gunnen om te wonen, werken 
en recreëren, dat wat je ook jezelf gunt. Maar veel mensen kunnen 
momenteel geen woning kopen of huren. Bilts Belang wil deze woningen 
niet op openbaar groen bouwen in de wijken. Bilts 
Belang stelt al jaren voor: net als in de jaren ’50 en 
’60 van de vorige eeuw, een paar %-punt van de 
weilanden bouwklaar te maken en zo snel mogelijk te 
beginnen met het realiseren van nieuwe woningen. 

Het ontbreken aan realistische toekomstvisie en aan 
bestuurlijke moed van raad en college breken ons op.

Domein, die lopen uit de hand. Ook bij de 

De enige constante is verandering

Het goede wonen en werken in De Bilt wil 
de ChristenUnie behouden. Dat vraagt 
om een uitgebalanceerd gemeentelijk 
beleid. Dit college slaagt daar niet in. De 
ChristenUnie vindt dat er hard gewerkt 
moet worden aan stabiliteit om uit de huidige 
politieke problemen te komen. Dit betekent voor 
de ChristenUnie in 2020 onder meer:

Politiek-bestuurlijke samenwerking tussen college en raad moet ª ink 
verbeterd worden. Evenals de relatie tussen gemeente en burgers. 
Resultaat moet zijn: een vernieuwende bestuurscultuur die echt aansluit 
op wat nodig is om aan de vele uitdagingen die op de gemeente af komen 
goed het hoofd te kunnen bieden. Burgers dienen daar goed bij betrokken 
te worden!

Financiële huishouding op orde brengen, maar de taken binnen het 
sociaal domein daarbij zoveel mogelijk ontzien. Niet alleen bezuinigen 
en inkomsten verhogen, maar deels ook tekorten tijdelijk dekken uit de 
risicoreserve. De ChristenUnie stemt in met tijdelijke extra OZB-verhoging 
als die bij verbetering van de gemeentelijke � nanciële situatie maar weer 
wordt teruggedraaid.

Sociale ondersteuning en zorg dienen voor de meest kwetsbare mensen 
gegarandeerd te blijven. Dit geldt ook voor armoedebestrijding en 
schuldhulpverlening. Verdere investering binnen het sociaal domein in 
preventie is essentieel. De kwaliteit van Jeugdzorg blijven wij kritisch 
volgen.  

(Sociale) woningbouw vooral op inbreidingslocaties binnen onze 
kernen. Voldoende recreatief groen is daarbij echter een belangrijk 
uitgangspunt. Per locatie moet een zorgvuldige afweging worden 
gemaakt. Leefbaarheid van de wijk speelt daarin een belangrijke rol. Bij 
te weinig inbreidingslocaties is woningbouw op de Schapenweide voor 
de ChristenUnie zeker bespreekbaar. Bouwen buiten de rode contouren 
is geen optie tenzij daarvoor goed onderbouwde argumenten voor zijn. 
Het gaat dan uitsluitend om kleine bouwlocaties voor eigen bewoners 
in de kleine kernen zodat 
leefbaarheid, scholen en 
winkels bewaard blijven. 

moet worden aan stabiliteit om uit de huidige 
politieke problemen te komen. Dit betekent voor politieke problemen te komen. Dit betekent voor politieke problemen te komen. Dit betekent voor 

Werken aan stabiliteit 
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De fracties aan het woord
Op 7 november bespreekt de gemeenteraad van De Bilt de Begroting 2020. De fracties van de politieke partijen gaan met elkaar in 
debat over de verdeling van de � nanciële middelen van de gemeente voor het komende jaar. In deze begrotingsspecial leest u wat 
de politieke partijen in de gemeenteraad van de begroting en het beleid vinden. 

Bent u benieuwd naar het debat? U bent van harte welkom om bij de raadsvergadering aanwezig te zijn. De begrotingsraad vindt 
plaats op donderdag 7 november a.s. om 16.00 uur. U kunt de vergadering ook live volgen op https://debilt.raadsinformatie.nl.

Begroting 2020

Hoezo participatie?
Velen van u hebben gereageerd op de 13 
aangewezen bouwlocaties. Terecht! Dit 
college kiest voor ‘meeweten’, het laagste 
participatieniveau. Onze inwoners geven deze 
gemeente een 5,4 voor inspraak. Beter De Bilt 
vindt dat inwoners vaker en meer betrokken moeten 
worden, meedenken dus!

Bouwen, maar waar? Dit is een prachtige gemeente om te wonen. 
Goede scholen. Ruim aanbod aan winkels. Sportfaciliteiten. En veel 
groen, heide en bossen. We hebben in het verleden vaak gebouwd voor 
woningzoekenden uit andere gemeenten. Ouderen moeten langer 
thuis wonen. Jongeren willen een eigen stek, jonge gezinnen huizen. De 
doorstroming stokt. Met weinig bouwlocaties moeten we creatief zijn. 
Bouwen op de Schapenweide. Bouwen in de kleine kernen. Experimenteren 
met woonvormen zoals een proef met tiny houses, het kan.

Groene gemeente: Ons groen moet beter worden onderhouden. 
Rattenoverlast, eikenprocessierups zijn de gevolgen van gebrekkig 
onderhoud en het ontbreken van biodiversiteit. Daar moeten we in 
investeren. En in mooie speelplekken voor de jeugd. Beter De Bilt heeft 
voorgesteld om zelfs méér bos aan te leggen om o.a. CO2 te verminderen.
 
Adequate zorg: Net als vorig jaar geven we miljoenen meer uit aan zorg, 
onze jeugd en ook de WMO. Meer grip is nodig. Het college slikt de lagere 
bijdragen van het rijk voor zoete koek. Er is een krachtig protest nodig 
richting Den Haag. Niet maaltijdvoorzieningen voor ouderen afscha� en 
zonder goed alternatief.

Huishoudpotje niet op orde: het is Code Oranje aldus een publicatie van een 
oud-wethouder. Zeg gerust ‘Code Rood’. Beter De Bilt hamert hier al jaren 
op. We geven te veel uit, de schulden zijn opgelopen, de organisatie is niet 
op orde, processen lopen eindeloze vertraging op. De schuld ligt bij externe 
omstandigheden liegt dit college. U mag ervoor opdraaien. Zo gaat de OZB 
fors omhoog volgend jaar. Dit college luistert niet 
naar de inwoners, staat niet open voor ideeën, zoekt
geen draagvlak. Zorgelijk. Het is vijf voor twaalf.

Juist nu zijn uw ideeën van harte welkom: 
info@beterdebilt.nl 

participatieniveau. Onze inwoners geven deze 
gemeente een 5,4 voor inspraak. Beter De Bilt 
vindt dat inwoners vaker en meer betrokken moeten 

Vijf voor Twaalf!

Financieel failliet
Deze maand moet de gemeente al 2,5 
miljoen bezuinigen door � nancieel 
wanbeheer van het college, bestaande uit 
VVD, D66, GroenLinks en CDA. Vorige maand 
bleek dat we over het lopende jaar ook weer een 
miljoen tekort komen: volstrekt onacceptabel. 
Natuurlijk leest u op deze pagina juichende teksten van de kartelpartijen: 
joepie, alweer een sluitende begroting, maar TRAP ER NIET IN!
Sluitende begrotingen worden al jaren alleen gepresenteerd na een greep 
in de gemeentekas: elk jaar verliezen we miljoenen aan linkse hobby’s, 
en de gemeentekas wordt steeds leger. Kijk maar eens op 
https://bit.ly/2qGE4RE. Daar vindt u dat we in 2003 nog een spaarpot van 
57 miljoen hadden en vorig jaar slechts 20 miljoen: een verlies van 
37 miljoen in 15 jaar! Onze kinderen mogen het terugbetalen.

Moreel failliet
De Bilt is ook moreel failliet: het huidige college, nogmaals, bestaande uit 
VVD, D66, GroenLinks en CDA wil prachtige groenlocaties slopen om een 
woningprobleem op te lossen dat het zelf gecreëerd heeft. 
1.  VVD wil biochemische industrie op de Schapenweide en blokkeert al 

jaren woningbouw aldaar. 20 lege voetbalvelden! 
2.  D66 en GL willen de hele wereld redden en willen de immigratieagenda 

van hun landelijke partijen uitvoeren in De Bilt. Wist u dat er elk jaar 
80.000 mensen in NL bijkomen? U dacht dat die crisis over was? Kijk 
eens op de site van het CBS: https://bit.ly/31FbNru.

3.  Bovendien zit De Bilt in de Woningregio Utrecht, zodat ruim 600.000 
woningzoekenden uit de provincie zich in De Bilt mogen inschrijven. 
Absurd: daar moeten we zo snel mogelijk uit!

1700 mensen tekenden een petitie waarin letterlijk staat: ‘Onze stem 
werd afgepakt en u begrijpt dat we ons door deze gang van zaken 
zeer onveilig voelen.’ Groot gelijk: een college dat zo wereldvreemd 
is, is ronduit gevaarlijk. Forza dient op 28 november een Motie van 
Wantrouwen in tegen dit college: het 
moet weg, deze mensen kunnen het 
niet, tijd voor nieuw elan! Stop dit 
incompetente college! Doe mee en kijk 
op www.forzadebilt.nl.

VVD, D66, GroenLinks en CDA. Vorige maand VVD, D66, GroenLinks en CDA. Vorige maand 
bleek dat we over het lopende jaar ook weer een 

De Bilt: � nancieel en moreel 
failliet

Ambities 
Het CDA De Bilt heeft drie belangrijke 
ambities: het verbeteren van de � nan-
ciën, woningbouw en aandacht voor 
verenigingen en vrijwilligers. Maar het lijkt 
er steeds meer op dat ambities wensen lijken 
te worden die meer en meer afhankelijk zijn van 
mogelijkheden. Dat vindt het CDA een zorgelijke ontwikkeling. Het mag 
niet zo zijn dat ambities wensen blijven zonder uitvoering.
Ook de � nanciële positie van onze gemeente blijft zorgelijk. Het komen 
tot een sluitende begroting wordt iedere keer lastiger, omdat we liever 
niet willen bezuinigen op maatschappelijke taken. Toch is het CDA 
vanuit � nancieel oogpunt blij dat dit voor het nieuwe begrotingsjaar 
weer gelukt is. Geen sluitende begroting is geen optie voor het CDA en 
verschuift bovendien het probleem naar de toekomst. Ook geld lenen 
voor het begrotingstekort is geen structurele oplossing.
Het is vervelend te zien, dat nu het in ons land economisch steeds beter 
gaat, de tekorten in de gemeenten zich verder opstapelen, ook door 
Haagse keuzes. Laten we daarom “druk houden op Den Haag”. 

Woningbouw
Het CDA wil graag bouwen voor jonge gezinnen, maar ook voor 
senioren en dat mag niet ten kosten gaan van leefbaarheid en spelen 
in de wijk. Het CDA denkt nog steeds dat de echte oplossingen buiten 
de zogenaamde rode contouren liggen. Het coalitieakkoord biedt hier 
ruimte voor en mogelijkheden. Meer dan 10 jaar wachten op een sociale 
huur- of betaalbare koopwoning is te lang.

Vrijwilligers
Zij zijn een speerpunt uit ons verkiezingsprogramma. Het CDA blijft 
onveranderd inwoners uitnodigen en aanmoedigen om mee te doen met 
activiteiten die onze samenleving verrijken en versterken. Daarom heeft 
het CDA veel moeite met het verdwijnen van de subsidie voor Tafeltje 
Dekje en zijn we ons op dit moment aan het beraden op alternatieven. 

Het CDA kan meer opnoemen waaraan we aandacht en energie willen 
geven, maar de vele fracties maken het niet makkelijk om zaken voor 
elkaar te krijgen. Uw lokale CDA is echter
altijd dichtbij en komt op voor zorg en faci-
liteiten in de buurt, waarbij de inzet van 
vrijwilligers van onschatbare waarde is. 

verenigingen en vrijwilligers. Maar het lijkt 
er steeds meer op dat ambities wensen lijken 
te worden die meer en meer afhankelijk zijn van 

Ambities, wensen en mogelijkheden

De programmabegroting 2020 laat niet 
zo’n rooskleurig beeld zien. Er zullen 
keuzes gemaakt moeten worden. Is het  
bijvoorbeeld verstandig om te stoppen 
met het subsidiëren van ‘Tafeltje Dekje’ 
of weer te bezuinigen op taken die Stichting 
MENS moet uitvoeren? Wat wordt dan de keuze? 
De SGP-fractie wil dan eerder bezuinigen op de uitvoering van de 
Duurzaamheidsagenda, waarvan de e� ecten niet of nauwelijks 
zichtbaar zijn. Terwijl het stoppen of verminderen van subsidie van 
eerder genoemde organisaties juist de kwetsbare groepen in onze 
samenleving direct raakt. Juist dat bezoekje van een vrijwilliger van 
‘Tafeltje Dekje ’ is zo belangrijk voor diegene die het betreft! Tijd voor 
de inhoud!

Zomaar een paar voorbeelden waar het over moet gaan de komende 
tijd. En er zijn er meer: gezonde gemeente� nanciën, de dringende 
noodzaak meer woningen te bouwen, bereikbaarheid van De Bilt en 
Bilthoven, parkeerbeleid in Bilthoven-Centrum dat ondernemers en 
bewoners een positief toekomstperspectief biedt. Hoogtijd voor een 
visie over waar we met deze gemeente naar toe willen. De SGP-fractie 
vindt dat het daar nog wel eens aan schort, de gemeenteraad kan wat 
dit betreft ook de hand in eigen boezem steken. Enige zelfreª ectie 
kan geen kwaad. Dit vraagt ook een andere houding van het college. 
De wil moet er zijn om gezamenlijk, met natuurlijk ieders politieke 
inkleuring, te komen tot besluiten die goed zijn voor gemeente De 
Bilt en haar inwoners. De SGP-fractie wil daar ook komend jaar graag 
weer aan werken!

En als het dan toch over woningbouw gaat, roepen we nog maar 
even in herinnering dat de gemeenteraad vorig jaar unaniem een 
amendement heeft aangenomen waarin is besloten dat de raad alleen 
groenlocaties beschikbaar wil stellen als dat stedenbouwkundig 
passend is in de omgeving en de leefbaarheid en bereikbaarheid 
van de woonomgeving niet onevenredig wordt beperkt of aangetast. 
De SGP-fractie zal dit besluit nadrukkelijk meenemen in  haar 
standpuntbepaling rond de bouwlocaties die thans voorliggen.

of weer te bezuinigen op taken die Stichting of weer te bezuinigen op taken die Stichting 
MENS moet uitvoeren? Wat wordt dan de keuze? 

Tijd voor de inhoud!

U heeft het vast gemist door de chaos 
over de bouwlocaties, maar het is weer 
begrotingstijd. Er moet bezuinigd worden 
en ª ink ook. De economie loopt als een 
tierelier en toch moet er bezuinigd worden, 
raar maar waar.

Toch is de eerdergenoemde chaos kenmerkend voor het huidige bestuur 
van deze gemeente. De kruideniersmentaliteit van de coalitiepartijen 
breekt ons nu op. De foute keuzes beginnen echt pijn te doen.
Die woninglocaties is een duidelijk voorbeeld van falend beleid van de 
opeenvolgende coalities die deze gemeente al jaren besturen. Door 
jarenlang niets doen aan woningbouw kwam het moment dat de wal het 
schip keerde. Hierdoor gedwongen staat er nu in het coalitieakkoord heel 
duidelijk: minstens 845 woningen extra in 2030 waarvan 450 sociale. 

Prachtig, maar de enige locatie van deze gemeente waar ª ink gebouwd 
kan gaan worden, is door de gemeente verpatst aan Bilthoven 
Biologicals. De resterende paar vierkante meters mogen gevuld worden 
met wat woningen. 
Elke locatie die tussentijds vrijkwam is gebruikt om ontwikkelaars 
te spekken, door hen luxe woningen te laten bouwen. De beloofde 
huurwoningen moesten later maar komen. Later kwam alleen nooit bij 
de wethouders. Elke vierkante meter groen moet nu volgebouwd worden 
om een paar dubieuze beloftes van vorige wethouders aan het Utrecht 
Science Park na te komen. Dan heb je je prioriteiten duidelijk niet goed 
zitten.

De SP wil het anders – socialer – zodat ook over 20 of 30 jaar deze 
gemeente nog bewoonbaar is voor iemand die niet rijk of gezond is. 
Zodat onze kinderen en hun kinderen gewoon hier kunnen blijven wonen.
Daarom is het bezuinigen op het sociaal domein zoals de coalitie het 
nu voorstelt voor ons niet acceptabel. Je bezuinigt op lantaarnpalen of 
wegen, niet op mensen die het al moeilijk hebben. 

Over 2 jaar zijn er weer verkiezingen. Stem dan niet op die partijen die 
ons in deze ellende gestort hebben, maar op 
die partij die al decennia een andere route 
wil bevaren door een duidelijk alternatief 
te noemen. Een sociaal alternatief! Onze 
kinderen en kleinkinderen verdienen beter!

begrotingstijd. Er moet bezuinigd worden 

tierelier en toch moet er bezuinigd worden, 

Chaos in de gemeente

De gemeente De Bilt met een ambitieuze 
agenda in de afgelopen jaren, zal nu pas 
op de plaats moeten maken. Alle zeilen zullen 
bijgezet moeten worden om het 
schip De Bilt weer op koers te krijgen.
Dit jaar is het wederom gelukt om de begroting op orde te 
krijgen maar dat is het dan ook.
Dat vraagt echter wel verantwoorde keuzes die niet gemakkelijk zijn.

Er is inmiddels een zwembad en het centrumplan krijgt een gezicht maar dat 
hakt er � nancieel in.
De grote uitdaging is het Sociaal Domein wat veel geld kost en slechts 
gedeeltelijk door het Rijk wordt vergoed. De oudere en kwetsbare inwoners 
verdienen onze bijzondere aandacht.
Dit vergt verstandig beleid en een creatieve blik waarbij juist voor deze 
groepen ook buiten de rode contour gebouwd moet kunnen worden. 
De VVD wil geen korting op Tafeltje Dekje maar eerder minder geld naar 
duurzaamheid. 

Er is een tekort aan woningen in onze gemeente, in alle segmenten. De 
VVD streeft naar voldoende en betaalbare woningen voor al onze inwoners. 
Daarbij willen we tevens het dorpse en groene karakter van de kernen met 
voldoende speelplekken onaangetast houden. Bovendien zullen wij ook de 
bedrijvigheid en mobiliteit als economische motor in het oog houden.

Aan de kostenkant zijn er eveneens nog zekere inhaalslagen te maken. De 
inkoopkant van de zorg verdient hier met name bijzondere aandacht. Krijgen 
zij, die daarvoor in aanmerking komen, wel gepaste zorg dus waar voor het 
aan hun bestede geld. Alleen op die manier worden de hiermee gemoeide 
kosten in de hand gehouden.

Dan blijkt thans grote commotie over woningbouwlocaties binnen de 
bebouwde omgeving veel inwoners tot grote saamhorigheid te brengen. 
Iedereen spreekt in, reikt ideeën en nieuwe 
gezichtspunten aan op deze voor velen nogal plots 
uitgebrachte nota. Dit geeft zowel nieuwe energie 
als kracht aan de besluitvorming op dit onderwerp.
Wij gaan als VVD voor een duidelijk standpunt met 
een verstandige en afgewogen keuze, die recht 
doet aan de vele belangen. 

op de plaats moeten maken. Alle zeilen zullen 

Dit jaar is het wederom gelukt om de begroting op orde te 

De VVD voor een verantwoorde 
bezuiniging in 2020

Morgen beslist de raad over de begroting 
voor 2020. Het college zit er nu 1,5 jaar en 
is serieus bezig knopen door te hakken. Zo 
is onlangs eindelijk zwembad Brandenburg 
geopend, duurzaam verwarmd met energie 
afkomstig uit het riool! Als u er nog niet was: 
zoek uw zwemkleding op en ga gauw een kijkje nemen!

Een andere knoop is de aanwijzing van woningbouwlocaties, vooral nodig 
vanwege de lange wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen. De Bilt wil 
de komende 5 jaar 845 nieuwe huizen bouwen, waarvan 30% sociale huur. 
Dat roept soms heftige emoties op bij mensen die al � jn wonen en met echt 
zwaarwegende bezwaren moet zeker rekening worden gehouden. Maar we 
kunnen onze ogen niet sluiten voor de grote aantallen woningzoekenden.

En dan is er de � nanciële huishouding. Er dreigt een groot tekort, vooral 
door een aantal maatregelen vanuit Den Haag. Zo mag de gemeente voor 
bepaalde voorzieningen geen inkomensafhankelijke bijdrage meer vragen. 
Hierdoor komen nu veel mensen in aanmerking voor zorg en ondersteuning 
tegen een tarief van € 17,50 per 4 weken. In onze gemeente wonen nogal 
wat ouderen met een goedgevulde portemonnee die hun werkster de deur 
hebben gewezen. Of die nu voor een prikkie een traplift laten aanleggen. Dat 
kost De Bilt vele tonnen per jaar.

Daarom komen B&W met een aantal pijnlijke bezuinigingsvoorstellen. 
Sommige gaan GroenLinks te ver: zo kunnen we bijvoorbeeld niet 
instemmen met het wegbezuinigen van een waardevolle voorziening als 
Tafeltje Dekje. 

Ook is het onontkoombaar om de inkomsten uit de OZB te verhogen. 
Wel wordt de hogere aanslag deels gecompenseerd door een lagere 
rioolbelasting. Dat betekent een lastenverzwaring voor mensen met een duur 
huis en een lastenverlichting voor mensen met een eenvoudiger woning.

Hopelijk toont de gemeenteraad morgen eenzelfde daadkracht als het 
college. En ook na morgen, want er 
wacht ons nog een ª inke taak bij het 
aanpakken van de klimaatcrisis om 
daarmee de aarde leefbaar te houden 
voor onze kinderen en kleinkinderen.

afkomstig uit het riool! Als u er nog niet was: 
zoek uw zwemkleding op en ga gauw een kijkje nemen!

Nu daadkracht tonen!

Er blijkt steeds meer onvrede binnen 
de gemeente, minder geld, minder 
verdraagzaamheid. Inwoners worden 
geconfronteerd met de notitie Aanwijzen 
woningbouwlocaties en moeten binnen 
een week reageren. En dat doen ze. 
Paniekreacties vanuit het College volgen. ´Help! 
Inwoners willen participeren, hun leefomgeving gaat ze blijkbaar aan´. 
Het is tijd om inwoners serieus te nemen. En ja, ook degenen die al 
lang op de wachtlijst staan. Ik wil meer balans, minder polarisatie. Op 
naar een alternatief plan!

Het College wil een sluitende begroting neerleggen. Dit hoeft niet per 
se. Nu zijn er harde bezuinigingen doorgevoerd. Ik kan er met mijn 
sociale hart niet bij dat er bezuinigd wordt op o.a. armoedebeleid, 
VluchtelingenWerk, Tafeltje Dekje... De gang naar het verpleegtehuis 
kan alleen bij zware indicatie. Als oudere word je geacht zo lang 
mogelijk thuis te blijven, al wordt het eten koken steeds moeilijker of 
zelfs riskant. Als je van een zware ziekte thuis verder moet revalideren, 
krijg je geen thuiszorg omdat er geen geld is of er geen mensen zijn, en 
dan heb je ook geen mogelijkheid om Tafeltje Dekje te laten komen? 
Ik kan en wil het niet verkopen, vandaar de tegenbegroting van de 
CU, SP, PvdA en fractie Brouwer. Organisaties en hun vrijwilligers die 
onmisbaar zijn binnen het sociaal domein moeten voldoende geld 
krijgen om hun missie uit te voeren. 

De grote maatschappelijke opgaven vragen om een overkoepelende 
visie. De kernen moeten zodanig worden ingericht dat alle mensen 
van jong tot oud, arm tot rijk, veilig en plezierig samen kunnen 
leven. Elementen hierbij: kindvriendelijk, dementievriendelijk en 
biodiversiteit. Daar is ruimte voor nodig. Beter passen op elkaar 
helpt ook. Weet jij hoe het met je eenzame buurman gaat? Ben jij die 
automobilist die � etsers voorrang geeft waar je dat hoort te doen? 
Laten we de leefbaarheid goed op peil houden, voldoende groen 
overhouden. Bijna alle partijen willen dorps en groen… zeggen ze. 

geconfronteerd met de notitie Aanwijzen 

Paniekreacties vanuit het College volgen. ´Help! Paniekreacties vanuit het College volgen. ´Help! 

Inwoners nu echt centraal

De gemeenteraad hoort graag uw mening
Wilt u reageren dan kunt u een bericht sturen aan gemeenteraad@debilt.nl. Uw bericht komt dan in de inbox van alle raads- en 
commissieleden van de gemeente De Bilt. U kunt de gemeenteraad ook een brief sturen. Stuurt u de brief aan de raad per post naar het 
gemeentehuis, of per e-mail via raadsgri²  e@debilt.nl. Ook als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de raadsgri²  e. U kunt tijdens 
kantooruren bellen naar 030-2289164 of e-mailen naar raadsgri²  e@debilt.nl. Uw betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.

De Begroting 2020 en bijbehorende stukken vindt u op https://debilt.raadsinformatie.nl.

Stel dat u gebruik maakt van de maaltijden 
van Tafeltje Dekje. Het college schrapt de 
subsidie volledig en verwijst u naar een 
commercieel bedrijf. Stel dat u gebruik maakt 
van de speelgoedleenderij omdat u 
duur speelgoed niet altijd kan betalen?. 
Het college snijdt de subsidie weg bij deze 
vrijwilligersorganisatie. Het college snijdt ook nog even fors budget weg voor 
armoedebestrijding en lokaal arbeidsmarktbeleid. Stel dat u daar afhankelijk 
van bent?

College lijkt de weg kwijt
Het college krijgt het niet voor elkaar de uitgaven en inkomsten in evenwicht 
te brengen. De wethouders van VVD, GroenLinks, D66 en CDA grijpen fors in. 
Helaas vooral aan de kant van de zwakkeren. En o ja, de OZB wordt ook nog 
eens met 600.000,- euro verhoogd.

Vele instellingen zijn geschrokken van deze maatregelen en komen in opstand.

Stel dat u op zoek bent naar een betaalbare woning? Het college zit gevangen 
tussen GroenLinks (wil niet bouwen buiten de rode contour bij Maartensdijk) 
en de VVD (wil per se bedrijvigheid op de Schapenweide). Stel dat u in een 
prettige wijk woont? Het college stelt voor om op meer dan 12 locaties 
groen en speelvoorzieningen in woonwijken op te o� eren voor woningbouw 
omdat het er niet in slaagt de voor de hand liggende locaties te ontwikkelen 
(Schapenweide en een woonwijk buiten de bebouwde kom).

Duizenden mensen zijn in opstand en hebben zich tegen de bouwplannen 
verenigd.

Alternatief
De PvdA De Bilt ziet met verbazing dat het college niet in staat is de juiste 
keuzes te maken. Het bezuinigt op kwetsbaren en bouwt in woonwijken tegen 
de zin van inwoners. Het kan ook anders.

De PvdA De Bilt werkt nauw samen met de lijst Brouwer, de SP en de 
ChristenUnie in onze gemeente. Wij komen met 
alternatieve plannen voor zowel de begroting als 
voor de woningbouw. Benieuwd? Kijk op onze 
website www.debilt.pvda.nl!

commercieel bedrijf. Stel dat u gebruik maakt 

Stel dat u…

De Bilt is een gemeente met goede 
voorzieningen, waar jarenlang veel geld 
in is gestoken. Denk aan de nieuwbouw 
van de Regenboogschool, waar een Integraal 
Kindcentrum tot stand komt, maar ook aan alle 
sportvoorzieningen in onze gemeente. Steeds meer taken 
van het Rijk zijn naar de gemeente afgewenteld, vooral binnen het sociale 
domein. De Bilt heeft last van het trap op, trap af principe. Wat is dit? Als 
de Rijksoverheid meer geld uitgeeft, gaat er automatisch meer geld naar 
de gemeenten. Geeft het Rijk minder uit, dan krijgen de gemeenten ook 
minder. 

Eén van de speerpunten van D66 blijft aandacht voor cultuur, een 
aantal jaren geleden is er een kaasschaafmethode  gehanteerd over het 
subsidiebeleid (dit trof overigens veel meer gebieden waar vrijwilligers zich 
inzetten). Wij willen verder kijken dan een algemene bezuiniging zonder 
daar inhoudelijke en maatschappelijke doelen aan te koppelen en zullen ons 
sterk blijven maken voor cultuur als inspirerende en bindende kracht in de 
samenleving. 

De Bilt ligt in de snelst groeiende regio van ons land. De woningmarkt staat 
onder spanning; lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en snel 
stijgende prijzen voor koopwoningen. D66 wil voorkomen dat op termijn 
alleen mensen met hogere inkomens woonruimte in onze gemeente kunnen 
vinden. De leeftijdsgroep 20-40 is sterk ondervertegenwoordigd in onze 
gemeente. Werkende jongeren vinden geen woning, maar ook starters met 
een diploma op zak en zicht op een gezin niet. Van onze vrijwillige brandweer 
horen we dat door hen opgeleide brandweermensen vertrekken, omdat er 
hier geen betaalbare woningen zijn. Daar willen we iets aan doen!

Gezien onze hoge schuldenlast, ontwikkelingen in de kosten binnen het 
sociaal domein en de wens voor een � nancieel gezonde toekomst is pas op 
de plaats noodzakelijk. Met pijn in het hart nemen we deze maatregelen, 
ook met betrekking tot armoedebestrijding en vroeg en voorschoolse 
educatie. We gaan nu bezuinigen om in de toekomst � nancieel sterker te 
staan.  

D66 kiest voor gezonde overheids� nanciën 
zodat onze ambities betaalbaar zijn voor de 
volgende generatie. 
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Met aandacht voor de
volgende generatie

De gemeente moet het grotendeels doen 
met de bijdrage van het Rijk, wat niet 
afdoende is voor de oplopende kosten. 
Dit geldt voornamelijk voor de kosten die 
momenteel oplopen binnen het Sociaal 
Domein, die lopen uit de hand. Ook bij de 
laatste Prinsjesdag is weer goed duidelijk 
gemaakt dat er geen extra geld vrijkomt voor de gemeentekas. De rol 
van de gemeente verandert elk jaar. We moeten echt keuzes gaan maken 
voor komend jaar en uiteraard ook voor de jaren erop. Je kunt het geld 
maar één keer uitgeven. 

Kerntaken
Bilts Belang zet zich in voor veiligheid, onderwijs, zorg en openbaar 
ruimte. Die onderwerpen zien wij echt als kerntaken. Het huidige college 
heeft bezuinigingen voorgesteld op openbaar groen en voorschoolse 
educatie. Dat is, wat Bilts Belang betreft, echt een absolute ‘No Go’. 
Natuurlijk moeten we bezuinigen maar het kan ook anders. Wij stellen 
voor om kritisch te kijken naar kosten waar we niet meer van op kijken. 
Neem bijvoorbeeld de bibliotheek in het Lichtruim. Die staat momenteel 
voor 1 miljoen op onze begroting terwijl er zoveel goedkopere en 
modernere varianten beschikbaar zijn. 
Bilts Belang kijkt naar wat er werkelijk nodig is: wie en wat is de 
toekomst? 

Woningbouw
Er is woningnood, een thema voor ons met urgentie. In onze gemeente is 
20% van de grond bebouwd, 30% is beschermd natuurgebied en 50% is 
weiland. Ja, wij wonen mooi in onze gemeente met waardevol openbaar 
groen in wijken. Maar de bevolking in Nederland groeit jaarlijks fors, 
en je moet je medemens ook een plek gunnen om te wonen, werken 
en recreëren, dat wat je ook jezelf gunt. Maar veel mensen kunnen 
momenteel geen woning kopen of huren. Bilts Belang wil deze woningen 
niet op openbaar groen bouwen in de wijken. Bilts 
Belang stelt al jaren voor: net als in de jaren ’50 en 
’60 van de vorige eeuw, een paar %-punt van de 
weilanden bouwklaar te maken en zo snel mogelijk te 
beginnen met het realiseren van nieuwe woningen. 

Het ontbreken aan realistische toekomstvisie en aan 
bestuurlijke moed van raad en college breken ons op.

Domein, die lopen uit de hand. Ook bij de 

De enige constante is verandering

Het goede wonen en werken in De Bilt wil 
de ChristenUnie behouden. Dat vraagt 
om een uitgebalanceerd gemeentelijk 
beleid. Dit college slaagt daar niet in. De 
ChristenUnie vindt dat er hard gewerkt 
moet worden aan stabiliteit om uit de huidige 
politieke problemen te komen. Dit betekent voor 
de ChristenUnie in 2020 onder meer:

Politiek-bestuurlijke samenwerking tussen college en raad moet ª ink 
verbeterd worden. Evenals de relatie tussen gemeente en burgers. 
Resultaat moet zijn: een vernieuwende bestuurscultuur die echt aansluit 
op wat nodig is om aan de vele uitdagingen die op de gemeente af komen 
goed het hoofd te kunnen bieden. Burgers dienen daar goed bij betrokken 
te worden!

Financiële huishouding op orde brengen, maar de taken binnen het 
sociaal domein daarbij zoveel mogelijk ontzien. Niet alleen bezuinigen 
en inkomsten verhogen, maar deels ook tekorten tijdelijk dekken uit de 
risicoreserve. De ChristenUnie stemt in met tijdelijke extra OZB-verhoging 
als die bij verbetering van de gemeentelijke � nanciële situatie maar weer 
wordt teruggedraaid.

Sociale ondersteuning en zorg dienen voor de meest kwetsbare mensen 
gegarandeerd te blijven. Dit geldt ook voor armoedebestrijding en 
schuldhulpverlening. Verdere investering binnen het sociaal domein in 
preventie is essentieel. De kwaliteit van Jeugdzorg blijven wij kritisch 
volgen.  

(Sociale) woningbouw vooral op inbreidingslocaties binnen onze 
kernen. Voldoende recreatief groen is daarbij echter een belangrijk 
uitgangspunt. Per locatie moet een zorgvuldige afweging worden 
gemaakt. Leefbaarheid van de wijk speelt daarin een belangrijke rol. Bij 
te weinig inbreidingslocaties is woningbouw op de Schapenweide voor 
de ChristenUnie zeker bespreekbaar. Bouwen buiten de rode contouren 
is geen optie tenzij daarvoor goed onderbouwde argumenten voor zijn. 
Het gaat dan uitsluitend om kleine bouwlocaties voor eigen bewoners 
in de kleine kernen zodat 
leefbaarheid, scholen en 
winkels bewaard blijven. 

moet worden aan stabiliteit om uit de huidige 
politieke problemen te komen. Dit betekent voor politieke problemen te komen. Dit betekent voor politieke problemen te komen. Dit betekent voor 

Werken aan stabiliteit 



Nootjes
 De Vierklank 18 6 november 2019

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

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

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Na een natte periode is het nu weer tijd om uw tuin te verzor-
gen, dode planten, bomen en struiken te verwijderen. Gaat u 
zelf aan de slag of zullen wij dat voor u doen!

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Loof-, sier-, fruit-, notenbomen zoals: Carpinus, rood of groen, 
Beuken, Goudenregen, Prunus sierkers, Rode esdoorn, Plataan 
ook in leivorm, Linde ook in leivorm, Sparrebomen; Abies en 
Picea, Hulst en berken.

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Vele maten en soorten bomen en heesters, coniferen, taxus, 
laulier etc. Taxus 30/40 €2,50, 60/80 €6,50, 80/100 t/m 200/250 
€8,50 - €40,00. coniferen Thuja Brabant 40/60 €1,75, 60/80 
€2.50, 80/100 €3,75, 100/120 €5,00, 120/140 €7,50, 140/160 
€9,00, 180/200 €15,00. Laulier 80/100 €6,00, 100/120 €8,00, 
120/140 €12,50, 140/160 €16,50 of groter t/m 250 cm €35,00

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: Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven 
vraagt wat u maar wilt en het zal u geschieden! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

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

Kippenhok, kan in ren 
staan voor kleine kippen. 
Hok: Br70cmxDiepte54cm. 
Hoogte63cm met leg-
hok zelfde breedte. €25,- 
06-22649968

Fietsdrager voor 2 fietsen op 
trekhaak van auto te bevesti-
gen. €40,-. Tel. 030-2292073
Twee zuiver zijden kus-
sens 50x50cm donkerblauw, 
lichtblauw, goudkleurig 
zgan €20,- samen. Tel. 030-
2258916

Spiraalbindmachine (mecha-
nisch) voor binden albums, 
kalenders, papieren etc. 
Formaat tot A4 + startset 
20 bindingen €20,- Tel. 030-
2287086

Grote geelkoperen kroon 
diameter 80cm, 12-armen 
met 2 rijen kaarslampjes 
1x4 en 1x8 €45,-. Tel. 030-
2287086

Kodak easy share PD3 prin-
ter dock series 3 €20,-. Tel. 
030-2287086

Heren jack zo goed als nieuw 
maat XL kleur donker antra-
ciet van het merk Bartlett. 
€25,- Tel. 0346-213501

Spijkerjasje stretch met 
gebleekte accenten maat 
S van het merk Street One 
€7,50. Tel.0346-213501

Hoogslaper, massief grenen 
incl. matras (80x200) met 
bureauhoek incl. bureaustoel 
en los grenen kastje Totaal 
€39,-. Evt. ook los te 
koop. Tel. 0346211678 of 
0630654159

Twee houten stoelen met 
armleuning en groen kunstle-
deren bekleding samen voor 
€15,-. Tel. 06-16641083.

Regenpak maat EL 
kleur oranje €15,-.  Tel. 
06-16641083. Set van twee 
verstelbare Nordic Walking 
wandelstokken €15,-.. Tel. 
06-16641083

Mooie Kinderfiets (20 inch) 
4 t/m 6 jaar  €30,-. Tel. 035-
6241475

Bruine lederen akte/school-
tas 30x40x15 3 vaks +1 
achtervak  €15,-. Tel. 035-
6241475

Bestekbak met 4 delig bestek 
€ 5,-. Tel. 035-6241475

Romer autostoel bl zw groep 
2 A3. Heb bij op in de auto 
gezeten i.z.g.s. €20,-. Tel. 
0629506849

Dames winterjas maat XL. 
Waterdicht gekocht ANWB. 
Zo goed als nieuw. €20,-. 
Tel. 0629506849

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 

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

Herintreders, schoolver-
laters, parttimers, studen-
ten op zoek naar leuke 
BIJVERDIENSTE dichtbij?  
Neem contact met ons op. 
Gilde Personeel, tel. 030-
6338672 of info@gildeper-
soneel.nl

Wie komt ons team verster-
ken voor 3 dagen per week. 
SLAGERIJ Blankenstijn 
Utrecht tel.06-11992115

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor 
schilderen binnen en bui-
ten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

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

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

Ervaren vrouw zoekt werk 
als HUISHOUDELIJKE 
hulp. Met ervaring. Bel 
06-84807630/030-8796002

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een ver-
gadering, workshop, 
familiebijeenkomst, of 
cursus! Voordorpsedijk 
35, Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Medio december kamer te 
huur in Westbroek voor nette 
rustige huurder/ster inlich-
tingen, 0653387743.

Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte  
en Psychologie

Op 11 november om 20.00 uur spreekt bij de Bilt-
hovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie 
dr. Wouter Mensink (1979) in Huize Het Oosten 
(Rubenslaan 1 te Bilthoven). Hij is bestuurskun-
dige en filosoof en  promoveerde in Leiden op een 
proefschrift over de relatie tussen patiënt en tech-
nologie. Momenteel werkt hij aan onderzoek over 
verduurzamingcontroversen en directe ervaringen 
met klimaatverandering. Mensinks lezing draagt de 
titel ‘De consument en het fairtrade-complex. Aan-
melden en info: www.bilthovensekring.nl

Nog kramen vrij bij Kerstmarkt in De Bilt

Net voor de kerstdagen 
is er op 13 december 
de Wintermarkt in het 
oude hart van De Bilt:  
rondom de Dorpskerk 
zullen tussen 16.00 
uur en 22.00 uur mooi 
verlichte kramen staan. 
Op deze unieke avond-
markt met een gezel-
lige uitstraling zijn 
nog enkele kramen 
vrij. Meer informatie 
op www.wintermarkt-
debilt.nl of via markt-
dag@marktdagdebilt.nl

Een avond over troost 

Mevrouw Riekje Bos-
wijk, psychotherapeute 
en schrijfster van ver-
schillende boeken over 
omgaan met emoties, 
gaat op dinsdag 12 
november 20.00 uur in 
de Centrumkerk, Juli-
analaan 42 in Biltho-
ven in gesprek over het 
geven en ontvangen 
van troost bij het ver-
lies van een geliefde. Er 
is gelegenheid om vra-
gen te stellen. Ook de 
spirituele en religieuze 
dimensie kan daarbij 
aan bod komen.
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

Spetter, de kat die vorige keer asiel-
dier van de maand was zit helaas 
nog steeds bij ons in het asiel.

Dier van de maand: Daisy 
Twee jaar geleden hebben we Daisy al een keer in de 
Vierklank gestaan maar helaas zit ze nog altijd bij ons in 
het asiel. Wij vonden het dus wel weer tijd om haar nog 
een keer onder de aandacht te brengen in de hoop dat er 
mensen komen die haar willen adopteren.

Rasgroep: Terriers
Ras: staffordshire terrier
Geslacht: teefje
Leeftijd: 24-02-15
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Nee
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Nee
Kan alleen thuis zijn: Ja
Kan mee in de auto: Ja

Daisy is een mooie meid die inmiddels al 
meer dan twee jaar bij ons woont. Ze heeft 
hier dan ook haar eigen fanclub opgebouwd en voor die 
mensen is ze een echte knuffelkont. Inmiddels heeft Daisy 

een vaste groep wandelaars die haar uitlaten en dan ook 
met haar trainen. De reden dat we hiermee begonnen zijn, 
is dat ze erg snel overprikkeld is. Als ze overprikkeld is valt 
ze namelijk uit. We wandelen met een muilkorf. Trainen met 
Daisy is echt super, ze is leergierig en erg eigenwijs tegelijk 
maar als je koekjes lekker genoeg zijn of jij zelf natuurlijk 
leuk genoeg bent doet ze alles voor je. Ook naast de 
fietslopen of hardlopen vindt ze super om te doen. Helaas 
is ze net geopereerd aan haar knie en mag dit beide dus in 

iedergeval niet.

Andere honden is ze meestal ook geen fan van, net 
als katten. Voor Daisy zoeken wij mensen met veel 
ervaring in het trainen van honden om met haar 
verder te gaan waar wij hier al mee begonnen zijn. 

Ook zou het fijn zijn als er bij haar nieuwe thuis niet 
teveel visite langskomt aangezien Daisy soms wat 

onvoorspelbaar kan zijn naar andere mensen dan haar 
eigen mensen. Vindt u Daisy net zo’n leuke uitdaging en 
knuffelkont als wij? Neem dan contact met ons op om een 
kennismaking te plannen.

advertentie
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zaterdag
9 november

aanvang: 14.00 uur
PLUS

BILTHOVEN

FC DE BILT

BOL
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Open middag SVM druk bezocht 
door Kees Diepeveen

Maar liefst 89 jeugdspelers waren op woensdagmiddag 23 oktober aanwezig op de open middag 
van SVM op het Van Eck sportpark in Maartensdijk. Onder leiding van professionele 

trainers werden er diverse voetbalclinics gegeven. Ook het weer 
werkte mee aan deze succesvolle middag.

De open middag was niet alleen 
toegankelijk voor leden van SVM. 
Ook niet-leden konden meedoen. 
Van het totaal aantal deelnemers 
waren er 15 meisjes en 12 niet-
leden. De jongste spelertjes waren 
5 jaar oud en de oudste 16 jaar. 
De deelnemers werden in kleine 
groepjes verdeeld om de verschil-
lende voetbalclinics te volgen. 
Deze werden gegeven door profes-

sionals zoals de trainer van SVM 
Kevin Ligtermoet en oud-speler en 
spitsentrainer van FC Utrecht Hans 
van de Haar. Van het Nederlands 
Dames-elftal was Sisca Folkertsma 
aanwezig. Haar collega Asleigh 
Weerden was helaas door ziekte 
verhinderd. De jeugd genoot volop 
van deze leuke en vooral ook leer-
zame middag die werd afgesloten 
met een onderling toernooitje.

Aan het eind van de middag ver-
zamelde alle deelnemers en de 
trainers zich op de tribune waar 
aan elke speler en speelster een 
oorkonde van deelname werd uit-
gereikt. Ook was er gelegenheid 
om vragen te stellen aan Hans 
van de Haar en Sisca Folkertsma. 
SVM en alle deelnemers kunnen 
terugzien op een geslaagde mid-
dag. 

Trainer Hans van de Haar legt de trainingsvorm uit. 

Koploper verslaat FC De Bilt
Op de eerste zaterdag van november kwam WV-HEDW uit Amsterdam op bezoek in De Bilt. 

De Amsterdammers doen het dit jaar erg goed en bij een overwinning in De Bilt was 
de koppositie in beeld. FC De Bilt wacht nog steeds op de eerste overwinning 

in de eerste klasse. De afgelopen twee uitwedstrijden werden nipt 
verloren, terwijl gelijkspelen minimaal verdiend waren.

Het scorebord stond op 0-0 en de 
prima leidende Lizzy van der Helm 
floot precies om 14.00 uur het be-
ginsignaal. De wedstrijd was nog 
maar net begonnen en het leek een 
fase van aftasten te worden, maar in 
de 2e minuut scoorde WV-HEDW 

de 0-1. FC De Bilt liet zich niet 
uit het veld slaan en kwam na tien 
minuten via een prima aanval op 
1-1 (doelpunt Robin Notenboom). 
Voor rust maakte WV-HEDW ge-
bruik van wat slordig verdedigen en 
kwam op 2-1. De gelijkmaker leek 

er aan te komen: Marcel Melissen 
wist bij een uitval goed in balbezit 
te blijven en wachtte goed op de 
komst van Jelle Vliek, Marcel leg-
de keurig terug en Jelle schoot goed 
in maar werd geblokt door een ver-
dediger.

In de tweede helft probeerde De 
Bilt in de wedstrijd te blijven, maar 
echt gevaarlijk kon de Biltse ploeg 
niet worden tegen een goed spe-
lend WV-HEDW. Het eerste is echt 
een prima ploeg, het speelde goed 
georganiseerd en het bezit diverse 
kwalitatief prima spelers; dus dat 
de 1-3 viel en dat zij daarna FC De 
Bilt bijna geen kans gaven om het 
in het laatste kwartiertje spannend 
te maken, was terecht. 
Deze ploeg staat nu met Scherpen-
zeel aan kop in de eerste klasse. 
Op zaterdag 9 oktober komt BOL 
(Broek op Langedijk) naar De Bilt. 

WV-HEDW gaf FC De Bilt weinig kansen voor een beter resultaat. (foto 
Willemsen)

Samenwerkingsverband 
Bas Gym en Atlas Fysio

Op 1 oktober zijn Sebastiaan Diek-
stra van Bas Gym en Joost de Rooij 
van Atlas Fysio Maartensdijk een 
samenwerkingsverband aangegaan. 

Joost en Sebastiaan leerden elkaar 
kennen toen Sebastiaan enkele jaren 
geleden bij Atlas onder behandeling 
kwam wegens rugklachten. Toen hij 
na enkele behandelingen klachten-
vrij was, besprak hij met Joost wat 
hij er zelf aan kon doen om klachten 
in de toekomst te voorkomen. 
Sebastiaan is beroepsmilitair en 
rugklachten veroorzaken in dit vak 
een grote beperking. Joost heeft 
Bas toen uitgelegd dat 9 van de 10 
rugklachten zijn te herleiden naar 
een verlaagde belastbaarheid; ‘Wat 
je rug kan en wat iemand van zijn 
rug ‘vraagt’, is vaak niet in balans. 
Het is dus belangrijk om je rug be-
lastbaar te houden door te bewegen 
en te sporten. Met name krachttrai-
ning is een effectieve manier om de 
belastbaarheid van je rug op peil te 
houden’. 

Kettlebell
Met dit advies is Sebastiaan aan de 
slag gegaan. Hij heeft zich verdiept 
in verschillende soorten krachttrai-
ning en kwam zo in aanraking met 
de ‘kettlebellsport’: ‘Een kettlebell 
is een gietijzeren gewicht in de 
vorm van een kanonskogel met een 
handvat eraan. De kettlebell wordt 
al eeuwen gebruikt in Rusland voor 
allerlei trainingsdoeleinden. Vooral 
sporters en militairen trainden er-
mee. Sinds de jaren tachtig wint dit 
type gewicht en training aan popu-
lariteit en heeft het zich ontwikkeld 
tot een echte sport. Kettlebellsport is 
een unieke combinatie van kracht, 
uithoudingsvermogen en mentaal 
doorzettingsvermogen’. 

Instructeur
Sebastiaan is nu enkele jaren actief 
in de kettlebellsport en is inmiddels 
een gecertificeerd kettlebellinstruc-
teur. Omdat hij anderen graag in 
contact brengt met deze sport heeft 
hij Bas Gym opgericht. Bij Atlas 

Fysio worden naast de fysio-fitness 
al jaren diverse groepslessen gege-
ven zoals spinning, boksfit, cesarfit 
en pilates. Voor de donderdagavond 
zocht Atlas een nieuwe invulling. 
Toevallig kwamen Joost en Sebas-
tiaan elkaar eerder dit jaar tegen op 
het Maertensplein. Ze raakten in ge-
sprek en zo ging het balletje rollen 
met als gevolg dit samenwerkings-
verband. 

Geïnteresseerd
Voor alle geïnteresseerden organise-
ren Bas Gym en Atlas Fysio diverse 
kettlebell- workshops op zaterdag 9 
november tussen 13.00 en 17.30 uur 
bij Atlas Fysio aan de Tolakkerweg 
217. Voor meer informatie: email 
joost@atlasfysio.nl of info@bas-
gym.nl. Tot aan het einde van 2019 
kunnen op donderdag van 19.30 tot 
20.30 uur gratis proeflessen gevolgd 
worden. Aan de workshop van 9 
november zijn kosten verbonden, 
uitgezonderd bestaande leden van 
Atlas Sports. 

SVM wint ruim van OSO
Als een pijl uit een boog kwam SVM in Loosdrecht bij OSO uit de 
startblokken. In de 2e minuut al schoot Coen de Swart de bal al 
van buiten het zestienmetergebied in de kruising binnen (0-1). De 
Maartensdijkers zijn veel sterker dan de gastheren en speelt mede 
daarom extra op de aanval. In de 8e minuut speelt Coen prima op 
Jordy van de Lee en de 0-2 valt. 

Alweer 6 minuten later past Chester tussendoor weer naar Jordy en de 
0 – 3 ligt in het netje. In de 20e minuut haalt Mike de achterlijn en stelt 
Jordy in staat zijn hattrick te maken (0-4) en al binnen een half uur 
scoort Frank van Brenk de 0 – 5. Net voor rust maakt Mike nog de 0 – 6 
in een scrimmage voor de goal.

De tweede komt Stijn Orsel voor Perry van den Bunt en in de 55ste 
minuut komt Bouty voor Leroy Engel. De laatste 10 minuten van de 
2e helft zijn nog even leuk: Mike scoort de 0 – 7, Nicky Engel de 0 – 8 
en in de laatste minuten via een strafschop tilt Mike de Kok de 0 – 9 
op het scorebord. Volgende week 9 november ontvangt SVM het in de 
middenmoot bivakkerende SV de Vechtstroom uit Utrecht Overvecht.

SVM wint met ruime cijfers en verdedigt met 6 man tegen één.
(foto Nanne de Vries)

Rijschool Triomf blijft 
sponsor van Nova

Al vanaf 2012 hangt het bord van 
Rijschool Triomf (De Bilt) langs 
het hoofdveld van korfbalclub 
Nova. De vereniging is blij te mo-
gen melden dat Rijschool Triomf 
ook de komende 3 jaar sponsor 
blijft.

Eigenaar Dirk van Leeuwen (l) 
met Steven Bakker (r) namens de 
Sponsorcommissie van Nova.
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Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial: Hazenpeper

Woe.
6-11
Do.
7-11
Vr.

8-11
Za.

9-11
Zo.

10-11

Rib-eye van de grill 
met knoflooksaus

Gebakken
victoriabaarsfilet
met garnalensaus

Pastasalade
met tomatensalsa

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
13-11
Do.

14-11
Vr.

15-11
Za.

16-11
Zo.

17-11

Ossenhaaspuntjes
op Oosterse wijze

Bretonse
visschotel

“Chili sin carne”
(pittige bonenschotel)

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Week van het Landschap bij 
Hooge Kampse Plas

door Martijn Nekkers

Tijdens de Week van het Landschap, die duurt van 26 september tot en met 3 oktober 2004, 
vinden er op verschillende plaatsen in de provincie activiteiten plaats. Het hoofdthema 

van dit jaar is ‘Utrecht in het groen’. Rondom de stad Utrecht is veel natuur te 
vinden. Hoe deze natuurgebieden de toekomst tegemoet gaan is te horen, 

te lezen en te ervaren tijdens deze Week van het Landschap. 

In Groenekan heeft de Stichting 
het Utrechts Landschap een tenten-
kamp opgeslagen aan het Hooge-
kampse Pad bij de Hooge Kampse 
Plas. Hier vinden diverse activitei-
ten plaats. Zondag 26 september 
kreeg de titel ‘wandeldag’ mee. 
Maar er kon die dag ook gevaren 
en gefi etst worden. De weergo-
den waren het Utrechts Landschap 
welgezind. Een evenement als dit 
is daar in grote mate van afhan-
kelijk. Zo kon men … of anders 
ontspannen langs de waterkant 
plaatsnemen met uitzicht op een 
plek waar in de toekomst een vo-
geleiland moet komen. Daar is nu 
nog niets van te zien. Het Utrechts 
Landschap had er zo’n 180 plastic 
zwanen uitgezet…

Met de pont van het Utrechts 
Landschap konden de bezoekers 
met eigen ogen zien dat het een 
mooie en heldere plas is gewor-
den. Dat was in het verleden toch 
wel anders. De plas is in de ja-
ren zestig uitgegraven om zand 
te winnen voor de aanleg van de 
A27. Later is die plas gedeelte-
lijk opgevuld met bouwafval. Het 

blijkt echter dat er nog veel meer 
in terecht is gekomen zoals olie-
vaten, veel plastic, chemisch af-
val en huisvuil. Het resultaat was 
dat er in de wijde omgeving veel 
stankoverlast ontstond. De plas 
kreeg de bijnaam Groenekans 
Stinkgat. Het afval is vanaf 1975 
gedeeltelijk weer afgedekt met 
slib dat vrijkwam bij de verbre-
ding van het Amsterdam Rijnka-
naal. De stankoverlast verdween 
en langzamerhand is de water-
kwaliteit ook beter geworden. 
De plas is echter nog steeds niet 
geschikt als zwemwater. Er zit-
ten nog te veel chemicaliën in het 
water. Wel zijn er nu weer veel 
vissen in het water. Hoe die er in 
terecht zijn gekomen is niet dui-
delijk. De plas staat namelijk niet 
in verbinding met andere sloten 
of rivieren. Volgens de gids op 
de boot zitten er nu karpers tot 
1 meter lang en ook snoekbaars. 
Alleen: er mag niet op gevist 
worden. Dit is en blijft een stil-
tegebied. Het Utrechts Landschap 
(eigenaar van de plas sinds 2003) 
wil proberen hier weer een echt 
natuurgebied van te maken.

Vervuiling 
In deze week vinden daarvoor 
werkzaamheden plaats. Aan één 
zijde wordt de kant afgegraven en 
getransformeerd in een glooiende 
oever die geleidelijk in het water 
verdwijnt. De bedoeling is dat hier-
door bijzondere waterdieren en wa-
terplanten zullen verschijnen. Maar 
ook hoopt men dat hier dassen en 
ringslangen hun leefgebied zullen 
gaan vinden. Of dat gaat lukken is 
de nog maar de vraag. De natuur 
laat zich niet dwingen, zegt de gids 
erover. Op het ondiepe gedeelte in 
het midden hoopt men dat er in de 
toekomst een echt vogeleiland zal 
kunnen ontstaan. Ondertussen heb-
ben de bezoekers een fraai uitzicht 
op de oevers. Op één plaats is aan 
die oever een boom omgewaaid. 
We hebben hierdoor uitzicht ge-
kregen op zijn wortels. We zien 
tussen die wortels een boel plastic 
en andere troep. Het bewijs dat 
we op een plaats zijn die door de 
mens toch wel erg is vervuild. Te-
gelijkertijd is het goed te zien dat 
het Utrechts Landschap er alles aan 
doet om er weer een mooi natuur-
gebied van te maken…

Najaars-uitje op midgetgolfbaan
De tent van het Utrechts Landschap bij de Hooge Kampse Plas en de bezoekers op zondag 26 september 2004.

Op woensdag 30 oktober 
en vrijdag 1 november 
vermaakten ongeveer 
340 leerlingen van 
alle 12 groepen 3 tot 
en met 8 (A+B) van 
de St. Thersiaschool 
uit Bilthoven zich op 
de Midgetgolfbaan 
aan de Julianalaan in 
Bilthoven. Het najaars-
uitje was zeer geslaagd. 
[foto Guus Geebel]

Zoet gemaaid
Eind oktober zulke zonnige dagen. Een mooi moment voor de veehou-
der om nog een keer te maaien. Onder invloed van zon en water zet 
gras ons afvalproduct CO2 om in zuurstof en glucose; fotosynthese. 
Op een zonnige dag heeft het gras zo in de middag het meeste energie 
verzameld. Gras met meer suikers wordt in kuilvoer sneller en beter 
geconserveerd. Gemaaid gras droogt in de herfst niet zo snel, is na een 
ijskoude nacht met rijp overdekt. Het bevat weinig structuur, maar is 
eiwitrijk. Alles bij elkaar een waardevolle combinatie als voedselvoor-
raad in de graskuil.                (Karien Scholten)

In haiku:
Graskuil in de herfst

Zoet gemaaid in de middag
Rijpt in de morgen

Anne Doedens 
bij Vrouwen van Nu

Op woensdag 13 november heeft de vereniging Vrouwen van Nu Maar-
tensdijk een ledenavond met een lezing van historicus Anne Doedens 
uit Maartensdijk. Hij zal zijn gehoor wegwijs maken en vertellen over 
het Digitale Museum De Bilt; het toegangsportaal tot de geschiedenis 
en de kunst en cultuur van de gemeente De Bilt,van préhistorie tot nu. 
Aanvang: 19.30 uur. Locatie: De Mantel naast de St. Maartenskerk in 
Maartensdijk. Leden hebben vrij toegang; anderen kunnen zich aanmel-
den via hanstein@xs4all.nl.

Op woensdag 4 januari 1995 verscheen nummer 1 van de eerste 
jaargang van De Vierklank.

In dit jubileumjaar blikken wij terug en lezen wij nu opnieuw de verha-
len uit al die uitgaven. Met de afronding van het project in zicht kijken 
we terug op de ontwikkelingen van ‘het stinkgat van Groenekan’. 
Het eerste verhaal over ‘De Hooge Kampse Plas’ in De Vierklank stamt 
uit 2004. Delen daaruit worden hier weer gegeven. 

Henk van de Bunt  
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