
Najaarsmarkt Emmaus 
steunt vluchtelingen 

door Guus Geebel

Kringloopwinkel Emmaus Bilthoven houdt op zaterdag 25 november 
van 13.00 tot 16.00 uur een omvangrijke najaarsmarkt. Van de opbrengst 
is een belangrijk deel bestemd voor Stichting Project Khanaqin Vluchte-
lingenhulp. Deze stichting ondersteunt vluchtelingen in Irak. De kleine 
hulporganisatie biedt met een team vrijwilligers hulp aan een vluchte-
lingenkamp met ongeveer 7000 mensen in de regio Khanaqin. Het team 
wordt geleid door Nasrin en Hiwa Delewi, Nederlanders van Iraakse af-
komst. Tienduizenden vluchtelingen in deze regio worden opgevangen 
door verschillende hulporganisaties. De stichting kreeg een kamp van 
7000 vluchtelingen toegewezen waar de leefomstandigheden slecht zijn. 
De meeste mensen zijn arm en leven in tenten met weinig sanitair. Er 
is een tekort aan voedsel, drinkwater en kleding. Door aan ingeleverde 
spullen iets te verbeteren of alleen maar door te verkopen krijgen die 
bij Emmaus een tweede en soms 
een derde leven. Op de najaars-
markt vindt verkoop plaats van 
bric à brac, sieraden, speelgoed, 
meubelen, huisraad, boeken en 
platen en tweedehands kleding. 
Speciaal voor deze markt worden 
al enige tijd bijzondere spullen 
apart gehouden. Het belooft weer 
een gevarieerde gezellige markt-
dag te worden. Op 21, 22, 23 en 
24 november is Emmaus voor 
verkoop gesloten, want dan wordt 
de marktdag ingericht.

Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE  Groenekan   tel. 0346-211992   website: www.vierklank.nl   e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek

Nr.  47

23e jaargang
22 novem

ber 2017

Impuls ontwikkeling Nieuwe 
Hollandse Waterlinie

door Henk van de Bunt

De komende jaren gaan publieke en private partijen in de provincie Utrecht intensiever 
samenwerken aan de bescherming, ontwikkeling en bekendheid van het grootste 

Rijksmonument van Nederland: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 14 partijen bundelen 
hun krachten om het erfgoed maatschappelijk te benutten, op de kaart te zetten en haar 

toegankelijk te maken voor een (inter)nationaal publiek. 

De ambities van de partners zijn 
vastgelegd in het ‘Pact van Rui-
genhoek’, dat 15 november werd 
ondertekend en regionaal een im-
puls geeft aan ontwikkelingen op 
de forten en activiteit in het linie-
landschap. 
De ondertekenaars van het Pact 
van Ruigenhoek, waaronder na-
mens de gemeente De Bilt wet-
houder Madeleine Bakker, on-
derschrijven het met trots: ‘De 
Nieuwe Hollandse Waterlinie is 
onlosmakelijk verbonden met het 
DNA van Nederland en is uniek in 
de wereld’. 

Rand van Groenekan
De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(NHW) is een verdedigingslinie 
in midden Nederland die is aan-
gelegd tussen 1815 en 1940 en die 
loopt van Muiden tot aan de Bies-
bosch. De Linie bestaat uit 50 for-
ten en zes vestingsteden en wordt 
verbonden door ruim duizend 
militaire en waterbouwkundige 
objecten. De NHW is een Natio-
naal Landschap, aangewezen als 
grootste Rijksmonument van Ne-
derland en staat op de voorlopige 
lijst van UNESCO Werelderf-
goed. Ooit was de NHW een ver-

dedigingslinie, nu vormt zij een 
waardevol natuurrijk landschap 
vol mysterieuze forten en water-
werken, dat het bijzondere ver-
haal vertelt van de samenwerking 
tussen Nederland en het water. Dit 
unieke cultureel erfgoed én het 
betekenisvol landschap verdienen 
het behouden te worden voor toe-
komstige generaties, toegankelijk 
en bekend te zijn voor een breed 
publiek. Dat vraagt om een nauwe 
regionale samenwerking met on-
dernemers, vrijwilligers en andere 
maatschappelijke partners, waarin 
ruimte is voor experiment en sy-
nergie kan ontstaan. 

Nieuwe impuls
In het Pact van Ruigenhoek zijn 
de ambities van regionaal samen-
werkende partijen beschreven 
voor de komende 5 jaar. Jaarlijks 
wordt een Regionaal Actiepro-
gramma opgesteld, waarin staat 
aangegeven welke kansrijke initi-

atieven de ondertekenaars samen 
met maatschappelijke partners 
gaan ontplooien. De onderteke-
naars van het pact stellen zich 
o.a. ten doel om het bijzondere 
verhaal van de NHW uit te dragen 
bij een (inter-)nationaal publiek, 
waterelementen in het landschap 
en de rol van het water in de ge-
schiedenis zichtbaar te maken. 
Ook wil men de uitzonderlijke 
waarden van het erfgoed bescher-
men en aantasting daarvan tegen 
te gaan en het linielandschap toe-
gankelijker maken met o.a. wan-
del- en fietsroutes en door deze 

bekend te maken. Ook wil men 
het bezoek aan de linie  stimule-
ren en (vrijetijd)bestedingen zien 
te verhogen.

Kansen benutten
Landelijk wordt samengewerkt 
aan een UNESCO-werelderf-
goed-status voor de NHW en een 
verbinding met de Stelling van 
Amsterdam. Op en rond de forten 
van de NHW zijn de afgelopen 
jaren door publiek-private samen-
werking al uiteenlopende recrea-
tieve voorzieningen gerealiseerd, 
waaronder het Waterliniemuseum 
(dat diverse prijzen won), fiets- en 
wandelroutes, horeca, overnach-
tingsmogelijkheden en educatieve 
activiteiten. Er zijn echter nog 
volop kansen om te benutten rond 
maatschappelijke vraagstukken 
als verstedelijking, recreatieve 
druk, bereikbaarheid, verduurza-
ming, natuurbeheer en waterber-
ging/klimaatadaptatie.

Madeleine Bakker tekent het pact namens de gemeente De Bilt.
(foto HLP images/Hans Lebbe)

Ondertekening van het pact door gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, De Bilt, Bunnik, Utrecht, 
Nieuwegein, Houten, Vianen, Wijk bij Duurstede, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek en Provincie Utrecht.

(foto HLP images/Hans Lebbe)

Ook voor 
een klikgebit!

Dental Clinics Bilthoven
Tandartsengroepspraktijk

Tweede Brandenburgerweg 1, Bilthoven
Tel: 030 - 229 39 79
www.dentalclinics.nl

DORPSWEG 158  Maartensdijk  •  0346-212378
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Coördinator Coen de Moor en Monique de Blaey, voorzitter van de 
projectcommissie.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

26/11 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos en
ds. C.H. Oechies

Pr. Gem. Zuiderkapel
26/11 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer, 

bediening Heilig Avondmaal en 18.30u 
- dankzegging + nabetrachting Heilig 

Avondmaal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
26/11 • 10.30u - Ont Moeten op Zondag

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

26/11 • 10.00u - de heer Jan Poot

R.K. Kerk O.L. Vrouw
26/11 • 10.30u - Voorganger pastor

Frans Zwart 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
26/11 • 10.15u - Ds. H. Sj. Wiersma

26/11 • 16.30u - Ds. C. J. Mewe

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
26/11 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers, 

Eeuwigheidszondag
26/11 • 19.00u - Ds. J. Hoek 

Pr. Gem. Immanuelkerk
26/11 • 10.00u - ds. E. van 

Leersum en Mevr. ds. E.H.W. Stam 
Eeuwigheidszondag, Samendienst met 

Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
26/11 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst in en met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
26/11 • 10.30u - Eucharistieviering

Pastoor J. Skiba

V.E.G. De Bilt e.o.
26/11 • 10.00u - spreker Adri van der Mast 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

26/11 • 10.30u - Mevr. ds. E.A. Visser, 
Eeuwigheidszondag

Herv. gemeente Groenekan 
26/11 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan
19/11 • 10.00u - Ds. W. van Vlastuin

26/11 • 18.30u - Ds. C.M. Visser

Onderwegkerk Blauwkapel
Eerstvolgende viering 3 december

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

26/10 • 11.00u - gesloten, Samendienst 
(09.30u) in en met Ontmoetingskerk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

26/11 • 10.00u - Ds. J.H. Gijsbertsen 
26/11 • 18.30u - Ds. E.J. de Groot 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

26/11 • 10.00u + 18.30u - ds. A.J. Britstra. 
In ochtenddienst voorbereiding Heilig 

Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
26/11 • 09.30u - Ds. R. van den Beld, 
Samendienst met Kapel Holl. Rading 

St. Maartenskerk
25/11 • 19.00u - + 26/11 • 10.30u - 

Eucharistieviering Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

26/11 • 10.00u - Ds. P. Veldhuizen 
26/11 • 18.30u - Ds. R.W. van de Wal

PKN - Herv. Kerk
26/11 • 10.00u - Ds. F. van Roest 

26/11 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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Oud papier 
Hollandsche Rading
Zaterdag 25 november wordt 
door muziekvereniging Kunst 
& Genoegen oud papier in Hol-
landsche Rading ingezameld. De 
wagen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriende-
lijk verzocht de papiercontainers 
en/of het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek
Op zaterdag 25 november zame-
len leden van muziekvereniging 
De Vriendenkring weer oud pa-
pier in. Wilt u zo vriendelijk zijn 
om het oude papier vóór 8.00 uur 
aan de weg op of de daarvoor be-
stemde plaatsen te zetten. Inwo-
ners van de nieuwbouw worden 
verzocht ook de container op de 
vertrouwde plek neer 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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

In liefde is van ons heengegaan

Annette Thérèse Maria 
Kuttschrütter

Netty
Bussum, 1 mei 1937 - Maartensdijk, 12 november 2017

    Bart en Chantal
    Jesse, Daan, Frans en Pauline
    Marianne
    Maarten, Marlies en Laura
    Frans sr.
    Marijke

In aanwezigheid van familie en vrienden heeft dinsdag 21 november jl. 
de afscheidsdienst en de uitvaart van Netty plaatsgevonden.

Sinterklaas op bezoek

Menig kinderhart klopt dezer 
dagen wat sneller dan normaal, 
want Sinterklaas is in aantocht. En 
wat is er mooier dan wanneer de 
goedheiligman in levende lijve bij 
je op bezoek komt om cadeautjes 
te brengen? Scoutinggroep Ben 
Labre verzorgt de agenda voor 
Sinterklaas in de gemeente De Bilt. 
De scouts zijn er trots op dat hij 
deze belangrijke taak aan hen toe-
vertrouwt. Ook dit jaar staan er 
al heel wat afspraken voor hem 
gepland. Wie ook een bezoekje 
van de Sint wil kan contact opne-
men met de agendapiet op sin-
terklaasbenlabre@hotmail.com of 
tel. 06 53633740 (tussen 19.00 en 
21.00 uur).

Opbrengst collecte 

De collecte van Alzheimer Neder-
land heeft in de week van 6 t/m 
11 november in Hollandsche 
Rading €753,82 en in Maartens-
dijk €1873,42 euro opgebracht. De 

organisatie bedankt hiervoor alle 
gevers en collectanten, die hebben 
bijgedragen aan dit mooie resul-
taat.

Infoavond over Tear

Tear is een wereldwijde organisatie 
die mensen helpt zelf op te staan 
uit armoede en onrecht. Over dit 
wereldwijde werk komt iemand 
van Tear op woensdag 22 novem-
ber spreken bij de Evangelische 
Gemeenschap Bilthoven in De 
Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 
Bilthoven. Aanvang is 19.30 uur. 
Iedereen is welkom.

PvdA-overdag

De november-overdagbijeenkomst 
van de PvdA in De Bilt zal plaats-
vinden op donderdag 23 november 
om 9.45 uur bij Thea Poortenaar, 
Burgemeester van der Borchlaan 
4D, Bilthoven. De bijeenkomst 
heeft als onderwerp: Keuzemo-
gelijkheden aan het einde van 
het leven, met als inleider Jan de 
Wit van de Nederlandse Vereni-
ging Vrijwillig Levenseinde. Ook 
niet-leden zijn van harte welkom. 
Tel. info via 030 2282813, 030 
2286903 of 06 81858955. 

Speciale middagdienst
in Maartensdijk

Op zondag 26 november orga-
niseert de PKN-gemeente Maar-
tensdijk en Hollandsche-Rading 
een middagdienst in de Ont-
moetingskerk aan de Koningin 
Julianalaan 26 in Maartensdijk. 
Michelle Lanz uit Maartensdijk 
gaat in deze dienst voor en gaat 
uitleggen wie de Heilige Geest 
is en hoe de Heilige Geest werkt. 
Muzikaal wordt er meegewerkt 
door ‘Triple G’ uit Barneveld die 
onder andere gebruik maakt van 
een saxofoon wat een ‘Jazzy’ tint-
je geeft aan deze ontmoeting. Na 
de dienst is er weer soep met een 

broodje te krijgen tegen een vrij-
willige bijdrage. De middagdienst 
start om 17.00 uur. 

Amesty in de bieb

Op zaterdag 25 november a.s. 
staat Amnesty International van 
11.00 tot 13.00 uur met een stand 
in de openbare bibliotheek van 
Bilthoven. Daar kunt u een hand-
tekening zetten onder petities 
waarmee Amnesty bij regeringen 
aandacht vraagt voor gevange-
nen waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er 
informatie over Amnesty zelf.

Cliëntenraad

Op vrijdag 24 november is er, 
naast het reguliere spreekuur, een 
informele bijeenkomst voor inwo-
ners met een laag inkomen of een 
bijstandsuitkering vanaf 14.00 uur 
tot 16.00 uur. Heeft u vragen over 
uw uitkering of over regelingen 

die met uw inkomen te maken 
hebben, ga gerust even vragen om 
informatie. De bijeenkomst is bij 
Mens De Bilt, Prof. Dr. Debije-
weg 1 in De Bilt. 

Kubus

Kubus is bedoeld voor volwas-
senen die graag nieuwe vrienden 
willen maken maar die het soms 
lastig vinden contacten te maken. 
Dit kan bijvoorbeeld komen door 
een lichte beperking, autisme of 
niet aangeboren hersenletsel. Op 
vrijdag 24 november is iedereen 
weer welkom in WVT, Talinglaan 
10 in Bilthoven vanaf 18.00 uur 
tot 21.00 uur. Inge gaat lasagne 
rmaken en daarna is er moge-
lijkheid om te sjoelen en/of een 
spelletje te doen. Meer info bij 
Gert Jan Poppink (gj.poppink@
vvsowvt.nl), Coby Merkens 
(c.merkens@mensdebilt.nl) of via 
een begeleider van een ondersteu-
nende organisatie



Meld knelpunten
in de gemeente

 
De gemeente De Bilt roept haar inwoners op om situaties in de open-
bare ruimte te melden, die niet goed toegankelijk zijn voor mensen met 
een beperking. Dat kan nog tot 13 december. De openbare ruimte in onze gemeente moet veilig en zonder be-
lemmeringen toegankelijk zijn voor iedereen met en zonder beperking. De gemeente De Bilt zal op basis van 
een inventarisatie een meerjarenplan maken om knelpunten op te heffen in combinatie met reeds geplande 
werkzaamheden en andere mogelijkheden. 

Digitaal melden
U kunt uw probleem kenbaar maken via ‘Melding openbare ruimte doorgeven’ op www.debilt.nl.
Kies in uw melding de categorie Toegankelijkheid. Uw vragen kunt u sturen naar toegankelijkheid@debilt.nl. 
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Nico Jansen verlaat gemeenteraad
door Guus Geebel

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op donderdag 30 november zal Nico Jansen om 
gezondheidsredenen de raad verlaten. Hij vertegenwoordigde bijna 18 jaar de ChristenUnie 
in de Biltse gemeenteraad. Jansen wordt opgevolgd door Theo Aalbers die bij de komende 

raadsverkiezingen ook lijsttrekker voor de ChristenUnie is. 

Theo Aalbers wordt in dezelfde 
raadsvergadering als commissie-
lid zijnde niet raadslid opgevolgd 
door Michelle Schuurman-Voorma 
uit Hollandsche Rading. Zij staat 
bij de komende raadsverkiezin-
gen op plek twee van de lijst van 
de ChristenUnie. Die lijst telt tien 
kandidaten afkomstig uit alle ker-
nen. Nico Jansen (70) wordt na 
vier keer lijsttrekker te zijn ge-
weest nu lijstduwer. Jansen woont 
in een appartement midden in het 
dorp Maartensdijk met uitzicht op 
het Maertensplein. Hij is gehuwd, 
heeft twee kinderen en vier klein-
kinderen. Zijn werkzame leven 
bracht hij in verschillende functies 
door bij het energiebedrijf PEGUS. 
Zijn kennis van elektronica maakte 
hem op veel plaatsen in het bedrijf 
inzetbaar. Van de bouw van hoog-
spanningsmasten tot het ontwikke-
len van warmtemeters voor stads-
verwarming. 

Zwakkeren
Nico Jansen groeide op in Utrecht. 
Na zijn militaire diensttijd werd hij 

daar actief bij het GPV, een partij 
die in 2000 opging in de Christen-
Unie. De belangstelling voor poli-
tiek ontstond vanuit zijn vele maat-
schappelijke activiteiten vanuit 
de Gereformeerde Kerken Vrijge-
maakt. Hij kwam daarbij altijd op 
voor de zwakkeren in de samenle-
ving. Als raadslid wilde hij vooral 
volksvertegenwoordiger zijn en 
was hij zoveel mogelijk aanwezig 
bij activiteiten in alle kernen. Hij 
maakte in die tijd vier burgemees-
ters mee die allemaal een eigen 
stijl hadden. Jansen bewaart warme 
herinneringen aan burgemeester 
Alexander Tchernoff. 

Natuurbehoud
Jansen zette zich als raadslid steeds 
in voor natuurbehoud, zoals bij de 
aankoop van 16,5 hectare natuur-
grond in het gebied van de Biltse 
Duinen. Hij stemde eens tegen een 
voorstel van zijn eigen wethouder 
en wist daarmee te bereiken dat 
bomen op Larenstein nog enkele 
jaren bleven staan. Hij kwam ook 
altijd op voor de eigen identiteit 

van de kernen, zoals eerder dit jaar 
bij het debat over zondagopenstel-
ling van winkels. Waar Jansen zich 
ook altijd voor inzette waren de 
vrijwilligers, ouderen en mensen 
die steun nodig hebben. Nico en 
zijn vrouw doen dat ook in de per-
soonlijke sfeer. Zij zorgen al sinds 
zijn elfde voor hun kleinzoon die 
bij hen inwoont. Bij dat alles is de 
Bijbel steeds de leidraad.

Nico Jansen, een 
volksvertegenwoordiger pur sang 
neemt afscheid.

Krischan Hagedoorn PvdA lijsttrekker 
Op de ledenvergadering van de Partij van de Arbeid is vorige week Krischan Hagedoorn 

gekozen als de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Krischan, fractievoorzitter van de 
PvdA sinds 2014, is bepaald geen 
onbekende in de lokale politiek. Ha-
gedoorn, 44 jaar en vader van vier 
kinderen, staat bekend om zijn strijd 
voor betaalbaar wonen onder andere 
via een huur-koopproject, het aan-
pakken van de werkloosheid in onze 
gemeente met vernieuwende voor-
stellen zoals het instellen van een 
wijkbedrijf, en zijn nimmer aflatende 
inzet bij het afleggen van wijkbezoe-

ken in heel De Bilt. ‘Het is een eer 
om het vertrouwen van de leden te 
krijgen om de lijst ook dit keer aan te 
mogen voeren’, zegt Aldus Krischan 
Hagedoorn, in een eerste reactie op 
zijn verkiezing tot lijsttrekker van 
PvdA in gemeente De Bilt. ‘Ik kijk 
uit naar de campagne en wil er samen 
met een sterke fractie voor zorgen, 
dat iedere inwoner in onze gemeente 
zich vertegenwoordigd en gehoord 
voelt.’ 

Verkiezingsprogramma
De PvdA kiest voor vernieuwing in 
zijn verkiezingsprogramma. Als het 
aan de PvdA ligt, wordt de zorg voor 
mensen die dat nodig hebben flink 
uitgebreid, gaat de gemeente aan het 
werk voor werkzoekenden en wordt 
de helaas ook in De Bilt bestaande 
armoede bestreden. Ook wil de PvdA 
de subsidiekorting terugdraaien, die 
alle verenigingen is opgelegd. In to-
taal telt de lijst 21 kandidaten. 

Lijststrekker Krischan Hagedoorn tussen de PvdA kandidaten voor de gemeenteraad van gemeente De Bilt.

Anne Brommersma 
lijsttrekker GroenLinks

De leden van de Biltse afdeling van GroenLinks hebben op 14 novem-
ber de huidige wethouder Anne Brommersma gekozen tot lijsttrek-
ker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Sinds 2014 
maakt Anne Brommersma als wethouder deel uit van het College van 
Burgemeester en Wethouders in De Bilt. Haar portefeuilles zijn duur-
zaamheid en zorg. Daarvoor was ze fractieleider in de raadsfractie 
GroenLinks/PvdA in De Bilt. Anne Brommersma: ‘Ik voel me vereerd 
dat de leden zoveel vertrouwen in mij hebben, dat ze me tot lijsttrek-
ker hebben gekozen. De afgelopen jaren heb ik me ingezet voor een 
groen en sociaal De Bilt. Met mooie resultaten. Maar we zijn er nog 
niet en daarom zet ik me ook de komende jaren graag in voor onze 
mooie gemeente’.

Lijst
Tweede op de kandidatenlijst van GroenLinks staat Henk Zandvliet. 
Hij zit sinds twee jaar in de ge-
meenteraad van De Bilt, eerder 
zat hij in de gemeenteraad van 
Utrecht. Hij is voorzitter van de 
Stichting Fairtrade Gemeente 
Nederland en onder andere ac-
tief voor de Fietsersbond. Huidig 
fractievoorzitter van GroenLinks 
Anne de Boer is lijstduwer. 

Programma
Tijdens de ledenvergadering van 
GroenLinks werd ook het ver-
kiezingsprogramma vastgesteld. 
Centraal daarin staan de thema’s 
duurzaamheid, eerlijk delen en 
een open gemeente waarin alle 
ruimte wordt gegeven aan bur-
gers die hun omgeving groener, 
mooier of schoner willen maken.

PvdA De Bilt organiseert 
discussieavond

Ouderen vormen een belangrijke en groeiende groep mensen in de ge-
meente De Bilt. Ze hebben specifieke wensen als het gaat om wonen, 
zorg, welzijn en mobiliteit. Reden genoeg voor de PvdA De Bilt hier-
over van gedachten te willen wisselen tijdens een discussieavond. De 
avond staat open voor alle geïnteresseerden en vindt plaats op woens-
dag 29 november in Cultureel Centrum HF Witte, Henri Dunantplein 
4, aanvang 20.00 uur. PvdA-raadslid Erik van Esterik: ‘Samenhangend 
Ouderenbeleid kennen we in De Bilt niet. Wij denken dat het verstan-
dig is hier mee aan de slag te gaan. De groep ouderen neemt toe. Naast 
vraagstukken die een antwoord nodig hebben, vormt de groep ouderen 
een schat aan kennis en ervaring waar we als samenleving dankbaar 
gebruik van kunnen maken. Ook daar moeten we eens goed over na-
denken’.

Netwerk 
Enige tijd geleden heeft het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen 
(Nuzo) een folder uitgebracht waarin ze gemeenten adviseert een reeks 
van concrete acties te ondernemen om beleid voor ouderen vorm te 
geven. Van Esterik: ‘In onze ogen zeker de moeite waard om serieus 
te nemen. Het document biedt een aantal heel concrete voorstellen om 
ouderenbeleid op te pakken. Hier willen we ons verder in verdiepen 
met belangstellenden’. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij 
erikvanesterik@hotmail.com.

Anne Brommersma voert de 
GroenLinks-lijst aan.
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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 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 23 november
t/m woensdag 29 november

    VOORDEEL HELE WEEK

Lamsburgers

Varkens/rundersaucijs

Kipfilet scharrel
naturel of gemarineerd

500
GRAM 5.98

Noten & pinda's

500
GRAM 5.98Varkensschnitzels

naturel of gepaneerd

100
GRAM 1.98Entrecote

WIJ VERZORGEN OOK
KERST- EN EINDEJAARS-
PAKKETTEN!

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Ei-bieslook salade
Najaarssalade
Filet americain

Gebraden rosbief
Kalfsrollade
Beenham 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

STOMPETOREN 
OUD SNIJDBAAR

500
GRAM 5.98

FRIESE NAGELKAAS 500
GRAM 7.98 

100
GRAM 0.89

6 HALEN=
5 BETALEN

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-

CRANBERRY NOTENMIX 250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98CASHEWNOTEN

VERS GEBRAND

Lekker voor het weekend!

2
STUKS 7.-

100
GRAM 0.99LASAGNE

DEENSE BRODEN

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

Vers van de traiteur
• Boeuf Bourguignon met 

rode kool en puree € 1,49
 100 gram

Kom zaterdag 25 november 
vanaf 11.00 uur onze

Kerst-gerechten proeven

Alle
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

Er is weer boerenkool, 
zuurkool en hutspot!

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze bakker

De lekkerste

Clementines
mandarijnen

kistje € 3,95

Mooie

Hollandse 
Bospeen

nu € 0,99

Desem
speltbrood
100% spelt

nú € 2,98

• Vers gesneden Boerenkool
-extra fijn-

€ 1,29
zak 250 gram

• Heerlijke zoete Kaki’s € 0,99
500 gram

• Moussaka € 1,25
100 gram*  = Do/Vr/Za aanbieding geldig     -     ZA VERSE SUSHI VANAF 11.00 UUR, kom proeven

Vers gesneden

Ananas
extra zoete

mega bak € 1,99

• Volop Specialiteiten 
uit Brussel

• Groot assortiment
paddestoelen en 
vergeten groentes



Wijzingen afval 
discussiepunt

Begin 2018 wordt het restafval nog maar eenmaal per drie weken 
opgehaald. Nu is dat nog eenmaal per twee weken en in de zomer 
kreeg je de maden er al gratis bij. De bekende grijze container voor 
het restafval wordt bij de inwoners omgeruild voor een kleinere 
container van 140 liter. 

‘Hiermee worden de inwoners van de gemeente De Bilt dus eigenlijk 2 
keer gepakt’, aldus VVD-raadslid Christiaan van Nispen tot Sevenaer. 
Het College van De Bilt wil koste wat het kost de inwoners dwingen 
nog meer en beter afval te gaan scheiden. Dit terwijl allang uit (recent) 
onderzoek is gebleken, dat afvalstoffen uit na-scheiding veel beter te 
hergebruiken zijn dan door scheiding vooraf door de inwoners.
Inwoners met een chronische ziekte of handicap zouden alleen op ver-
toon van een schriftelijke verklaring van een huisarts, wijkverpleegkun-
dige of verzekeraar een gratis restafvalcontainer met de huidige inhoud 
van normale grootte kunnen krijgen. Andere inwoners die een dergelijk 
container nodig hebben en daarom willen behouden, zullen daar in het 
vervolg 65 euro per jaar voor moeten gaan betalen.

Afgewezen
Op donderdag 9 november is in de gemeenteraad de belastingverorde-
ning 2018 vastgesteld. In deze verordening zijn ook de nieuwe afval-
stoffenheffingen vastgesteld. De VVD fractie heeft nog door middel 
van een aanpassing aan deze verordening getracht deze maatregel(-en) 
ongedaan te maken. Met 14 tegen 12 stemmen werd dit voorstel afgewe-
zen. De VVD is van mening dat 
inwoners geen afval deskundigen 
zijn: ‘Welk afval hoort waarin’? 
Laat men eerst wennen aan de 
nieuwe regels voordat men het 
met een kleinere container moet 
gaan doen. Deze onrealistische 
maatregel gaat ons allemaal tref-
fen: zoals grote gezinnen, gezin-
nen met baby’s (luiers), mensen 
met een incontinentie probleem, 
mensen met huisdieren enz. De 
VVD wil er bij het College op 
aandringen dat iedereen, die dat 
wenst na 2 maanden proefdraai-
en, de kleine container kosteloos 
moet kunnen omruilen op de ge-
meentewerf voor de ons bekende 
normale container.
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CDA neemt burgemeester op sleeptouw
De vraag van burgemeester Sjoerd Potters aan de raadsfracties om hem mee te nemen naar 

plaatsen in de gemeente waar de fractie trots op is, werd door de CDA-fractie ingevuld met een 
bezoek aan Westbroek en het Thomashuis in Maartensdijk.

De geschiedenis van de kerk in 
Westbroek gaat terug tot omstreeks 
1100. In 1510 zijn er muurschilde-
ringen aangebracht, waarschijnlijk 
naar aanleiding van de slag van 
Westbroek. Na achter een laag kalk 
te zijn verdwenen zijn deze eind 
20e eeuw weer tevoorschijn geko-
men en gerestaureerd.
Aangaande de (staat van de) ge-
noemde muurschilderingen verdui-
delijkt historicus Anne Doedens: 
‘De schilderingen in de kerk van 
Westbroek zijn van nationale cultu-
rele betekenis en te vinden in een 
rijksmonument. Een paar maanden 
geleden bezag ik de schilderingen 
van Westbroek en vroeg me af, of 
controle nodig was - de restauratie 
is inmiddels al weer 23 jaar geleden 
geschied. De gemeente in de per-
soon van cultuurambtenaar Ernest 

Schuler werd geïnformeerd en die 
zocht terstond contact met de kos-
ter van de kerk, de restaurator van 
de schilderingen, de heer Haaksma 
Wagenaar en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE). Bezoek 
en inspectie kwamen afgelopen ok-
tober tot stand. Onlangs bezochten 
de heer Haaksma Wagenaar en zijn 
vrouw - die ook restaurator is - de 
kerk en uitten zich positief over de 
staat van de schilderingen. De heer 
Schuler gaf aan dat gestreefd wordt 
naar regelmatige controles in over-
leg met de rijksdienst, RCE’. 

Thomashuis
In 2009 zijn Dennis en Nathalie van 
Middelkoop gestart met het Tho-
mashuis in Maartensdijk. Naast hun 
gezin wonen hier tien bewoners 
met een wisselende zorgvraag. De 

(voormalige) boerderij kenmerkt 
zich door een grote gezamenlijke 
woonkamer met vier slaapkamers 
beneden en zes op de eerste ver-
dieping, de nodige faciliteiten zoals 
douches en toiletten zijn natuurlijk 
aanwezig. De grote tuin om het huis 
biedt veel mogelijkheden om te ont-
spannen buiten en ook vertier zoals 
een jeudeboules baan. Voor bezoek 
van kinderen is ook gedacht, zand-
bak, schommel en een grasveld om 
te ballen’. 

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn altijd welkom, 
vooral fiets- en wandelvrijwilligers. 
Buiten het Thomashuis om houden 
Dennis en Nathalie van Middel-
koop zich bezig met de watersport 
en zijn zij te vinden op de Neder-
landse wateren. Werner de Groot 
tenslotte: ‘We werden enorm gast-
vrij ontvangen. Er stonden hapjes 
en drankjes klaar en ook kreeg het 
gezelschap van de bewoners een 
rondleiding door het huis. Uiter-
aard mocht burgemeester Sjoerd 
Potters met de bewoners op de foto, 
maar niet nadat hem was gevraagd 
om een zebrapad te regelen op de 
Dorpsweg ter hoogte van Zorgboer-
derij Nieuw Toutenburg. De burge-
meester kon nog geen toezegging 
doen, maar wanneer er daar één 
zal verschijnen, dan weet iedereen 
dat dit dankzij de bewoners van het 
Thomashuis is. [HvdB]

Burgemeester Sjoerd Potters, Dennis en Nathalie van Middelkoop en de 
overige bewoners van het Thomashuis. (foto CDA)

Cijfers 
Genderneutraliteit

De politieke beweging Forza De Bilt is kwaad op het College van B&W 
omdat het nieuwe genderneutrale beleid uitgaat van verkeerde cijfers. 
Het College zegt dat 5% van de Nederlanders zich niet thuis voelt in het 
hokje ‘man’ of ‘vrouw’, maar navraag bij het Sociaal Cultureel Plan-
bureau (SCP) leert dat dit getal rond de 0,6% ligt. Bovendien komt dat 
uit onderzoek, dat niet meteen relevant is voor Nederland. De fractie 
Schlamilch (Forza De Bilt) dient bij de komende raadsvergadering een 
motie in om de cijfers eens kritisch te evalueren en vraagt het College 
om het eventuele nieuwe beleid en de mogelijke effecten van dit beleid 
ervan te onderzoeken. Forza De Bilt nodigt burgers uit te reageren op 
info@forzadebilt.nl.

VVD geeft nieuwe energie
Het bestuur van VVD De Bilt heeft de advieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 

maart 2018 vastgesteld. Deze kandidatenlijst bevat 19 kandidaten. Het Verkiezingsprogramma 
2018-2022 van VVD De Bilt heeft de titel ‘Nieuwe Energie’.

Op nummer 1 staat de al benoemde 
lijsttrekker en ondernemer in duur-
zame energie Fred van Lemmen. Op 
2 staat nieuwkomer Leontine Kok; 
zij is gemeenteambtenaar met erva-
ring in Ruimtelijke Ordening, Eco-
nomie, Vastgoed en Milieu. Op 3 
staat Eelco Dalmeijer, een onderne-
mer die zich inzette voor gebiedsge-
richt werken in Hollandsche Rading 
en als commissielid voor de fractie 

van VVD De Bilt. Op 22 november 
2017 besluiten de leden van VVD 
De Bilt over de definitieve volgorde 
op de kandidatenlijst.

Verkiezingsprogramma 
De VVD zet zich met het program-
ma zich in voor het behoud van het 
karakter van de kernen, de veiligheid 
voor de inwoners, de groene omge-
ving en het voorzieningenniveau. 

Lijsttrekker Fred van Lemmen ten-
slotte: ‘We gaan voor winst van 
de VVD in De Bilt. Met ‘Nieuwe 
Energie’, dat is de titel van ons pro-
gramma voor de vernieuwing die de 
VVD wil. En met een advieslijst, 
die een krachtig nieuw team toont, 
met een mix van nieuwe en bekende 
gezichten. Als team gaan wij cam-
pagne voeren en in gesprek met in-
woners’. 

Voorbereidingen 
locatie Brandenburg

Vanaf 20 november is een aannemer aan de slag om de locatie van het 
nieuwe zwembad bouwrijp te maken. Dit neemt maximaal twee weken 
in beslag. Alle obstakels op of in de grond worden verwijderd, zoals 
struiken en bomen, bestrating, fundering, hekwerken, lantaarnpalen, 
kabels en leidingen. De bouw van het nieuwe zwembad begint in maart 
volgend jaar.

Het nieuwe zwembad komt op de plaats waar tot vorig jaar de beach-
volleybalvelden lagen. De entree komt aan het bestaande parkeerter-
rein naast de entree van Sportcity. Gedurende de periode van bouwac-
tiviteiten blijft het huidige zwembad open. Pas als in december 2018 
het nieuwe zwembad open gaat, wordt het huidige zwembad gesloopt. 
Contactpersoon bij de gemeente is projectleider Mehmet Seyman, be-
reikbaar via (030) 228 94 11 of m.seyman@debilt.nl.

PvdA wil inspirerend subsidiebeleid
De gemeenteraad van De Bilt staat op het punt nieuw subsidiebeleid vast te stellen. De PvdA De Bilt 

wil subsidiebeleid dat inwoners, verenigingen en instellingen aanmoedigt initiatieven te nemen.

PvdA-raadslid Erik van Esterik: 
‘Nieuw subsidiebeleid moet in-
spirerend worden. Bewoners die 
bijvoorbeeld een lief- en leedstraat 
willen opzetten waarbij mensen 
naar elkaar omkijken, moeten geen 
belemmeringen ondervinden zoals 
nu, maar moeten geholpen worden. 
Instellingen zoals de bibliotheek of 
verenigingen die een bijdrage wil-
len leveren aan maatschappelijke 
vraagstukken, zoals de bestrijding 
van eenzaamheid, moeten kunnen 
rekenen op financiële steun’. 

Voorspelbaarheid
De PvdA De Bilt wil ook dat vereni-
gingen en instellingen weten waar 
ze aan toe zijn. Van Esterik: ‘Twee 
jaar geleden kortte het huidige col-
lege zonder goede reden alle instel-
lingen met 7%. Wat ons betreft ma-

ken we meerjarige afspraken met 
instellingen en verenigingen zodat 
ze weten waar ze financieel aan 
toe zijn. Zo kunnen zij activiteiten 

ontplooien die belangrijk zijn voor 
onze gemeente’. De PvdA brengt 
haar standpunt in tijdens de raads-
vergadering van december.

Burgemeester krijgt informatie over de muurschilderingen. (foto CDA)



Adverteren in De Vierklank? Iets voor u?
Bel 0346 21 19 92 of mail info@vierklank.nl

6

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

www.aeresmavo-bilthoven.nl

Woensdag 29 november 2017 van 14.00 - 16.00 uur  
kun je minilessen volgen. Zo weet je hoe het is om bij ons op school

te zitten. Kom sfeer proeven, geef je op via mavo.bilthoven@aeres.nl.

Je ouders krijgen een workshop.

Kom je samen met 
je ouders naar onze 
Open lesmiddag?

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Voorheen ONS Bilthoven

Overboslaan 15
Bilthoven

Bezorgers gezocht! Wil jij:
- werken in de buitenlucht?

- tijd overhouden voor andere dingen?

- in je eigen buurt werken?

- lekker bewegen?

- dankbaar werk doen?

- een zakcentje verdienen?

> MELD JE AAN ALS BEZORGER

0346 211992 - info@vierklank.nl

Je maakt er
veel mensen

blij mee!

 
Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Dag van de vrijwilliger
Op 7 december is de dag van de vrijwilliger.
In het Lichtruim Bilthoven vanaf 16.00 uur is dan 
de feestelijke première van de tv serie ‘Helden’, 
gemaakt door Regio TV De Bilt. De serie bestaat 
uit 7 afleveringen van 15 minuten, waarin
vrijwilligers van diverse maatschappelijke 
organisaties uit gemeente De Bilt vertellen over 
hun vrijwilligerswerk. Vanaf 8 december is de 
serie te zien op Regio TV De Bilt en onze website. 
Wij hopen dat veel vrijwilligers en/of inwoners 
aanwezig zullen zijn.

Buurtsportcoaches
De buurtsportcoaches hebben met MENS Op 
de Koffie en FC Utrecht wensen verzameld van 
inwoners van De Bilt ter voorbereiding van 
www.oprechtUtrecht.nl. Dit platform verzamelt 
wensen van inwoners uit de provincie.
Op 7 november is de wens van meneer en 
mevrouw Vos in vervulling gegaan en hebben zij 
geholpen met het uitpakken van verhuisdozen. 

Verder kunnen kinderen zich aanmelden voor 
het sport- en cultuuraanbod van Sjors Sportief. 
In twee weken zijn er al 500 aanmeldingen! 
Informatie: Sebastiaan Klok, s.klok@mensdebilt.
nl of onze website.

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

Geweldig
Wasresultaat!

Gegarandeerd!

Geluids
arm

Geluids
arm

MET 
3 JAAR 

GARANTIE

VINK GAAT VOOR

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459www.vinkwitgoed.nlMaertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

BIJ AANKOOP VAN
LOUIS WIDMER NACHTCREME

GRATIS
EEN EXTRAIT LIPOSOMAL

T.W.V. € 6,50 CADEAU

DE SINT
IS IN HET LAND!

 
DAAROM VOLOP:
SPECULAAS- EN 

AMANDELSTAVEN, 
SPECULAASPOPPEN 

EN
CHOCOLADELETTERS

SPECULAASPOPPEN 

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

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

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

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

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.
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Druk bezochte 
opening expositie

Op zondag was er een overweldigende belangstelling voor de nieu-
we expositie, georganiseerd door de ArtTraverse werkgroep van de 
Stichting Kunst en Cultuur en de gemeente De Bilt.

Omdat inleider Han de Vries wat reisoponthoud had, stond toehoorder 
Stef de Niek spontaan op en stelde voor het wachten te bekorten met 
een verhaal. Het betrof een Haags initiatief om het afscheid van de 
gulden (in 2002) op te luisteren met het tonen van een bekend kunst-
werk, dat een verbinding liet zien tussen 2 periodes in de geschiedenis. 
Stef nam op weergaloze wijze zijn publiek mee in zijn ervaring als 
bestuursadviseur van het toenmalige college. Na veel getouwtrek koos 
het college voor de Victory Boogie-Woogie van Piet Mondriaan. Dit 
stuk verbeeldt de overgang van een oud tijdperk (de gulden) naar een 
nieuw (de euro). 

Metaforen 
Toen Han de Vries arriveerde zat de stemming er goed in. De wereldbe-
roemde hoboïst hield een bijzondere inleiding over de kunst van Kees 
van Kooten Niekerk (beelden) en kunstschilder Dick Stapel. Aan de 
hand van metaforen uit de muziekwereld vertelde hij op boeiende wijze 
over hoe hij het kijken naar deze kunstwerken beleeft. Zijn verhaal was 
doorspekt met anekdotes en bijzondere gebeurtenissen uit zijn muziek-
verleden. Na deze boeiende verhalen trok het publiek onder het genot 
van een hapje en drankje langs de kunstwerken en bleef nog lang na.

(Frans Poot)

Han de Vries tijdens zijn inleiding over het werk van de kunstenaars.

Gevarieerd concert Zang Veredelt
door Henk van de Bunt

Zang Veredelt kwam tijdens haar gebruikelijke najaars-concert zondag 12 november in de 
Opstandingskerk te Bilthoven weer met een verrassend dubbelconcert. Dit keer samen met het 

Studenten Gitaar Ensemble Nederland. Wethouder Hans Mieras was een van de gasten.

Het koor wordt nu alweer twee 
jaar gedirigeerd door Paul Krijnen, 
die zeer recent een onderscheiding 
ontving van de stad Utrecht voor 
zijn jarenlange inspanningen o.a. 
op koorgebied in deze stad. Caro-
line Kuipers verzorgde de piano-
begeleiding. Dit gitaarensemble 
beoefent onder leiding van Susana 
Opanski alle facetten van het gi-
taarspel, van klassiek tot modern 
en van Spaans tot tango. Zang 
Veredelt zong de hellekoren uit 
Orpheus en Euridice van Cristoph 
Gluck m.m.v. de tenor Jeroen de 
Vaal. Ook bracht het koor een 
medley uit de musical Les Misera-
bles ten gehore, naast vele andere 
muziekstukken.

Inge Fuijckschot gelauwerd 
met SKC Muzeprijs

door Guus Geebel

In de Serre van de Centrumkerk in Bilthoven vierde de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt 
(SKC) vrijdag 17 november haar vijfentwintigjarig bestaan. Tijdens de feestelijke receptie 

waarbij veel mensen van het eerste uur aanwezig waren kreeg Inge Fuijckschot na een feestrede 
van voorzitter Ellen Thier de SKC Muzeprijs 2017 uitgereikt. Muzikanten

van de Brandweerharmonie verzorgden de muzikale omlijsting. 

De Stichting Kunst en Cultuur De 
Bilt werd op 19 november 1992 
opgericht door Henk van den Berg 
en Ruby Hartgring. Doel was het 
bevorderen van kunstzinnige vor-
men van culturele activiteiten van 
inwoners van De Bilt, door het sti-
muleren, ondersteunen en coördi-
neren van activiteiten. Vanaf de op-
richting heeft de stichting een rijk 
palet laten zien aan diverse activi-
teiten. Ellen Thier gaat daar in haar 
openingswoord uitvoerig op in. Zij 
verwelkomt speciaal de mensen 
die aan de wieg stonden van de 
SKC en de vele vrijwilligers die 
de stuwende kracht vormen van de 
stichting. Van de vele activiteiten 
noemt Ellen Thier speciaal de vijf 
grote Keramuze tentoonstellingen 
die in de periode 1993-2005 in De 
Bilt plaatsvonden en die een lande-
lijke uitstraling hadden. Zij noemt 
verder de ArtTraverse in het ge-
meentehuis met tentoonstellingen 

van kunstenaars uit het hele land, 
lezingen van schrijvers, het koren-
festival en het dorpenproject. Het 
initiatief Gluren bij de Buren be-
leeft komend jaar de tiende editie. 
Ellen Thier: ‘Wij staan open naar 
de toekomst en open voor nieuwe 
creatieve ideeën. We hebben zin in 
de komende 25 jaar.’

Vrijwilligers
Cultuurwethouder Hans Mieras 
zegt onder de indruk te zijn van 
wat de afgelopen 25 jaar tot stand 
is gekomen. ‘De SKC is heel be-
langrijk voor De Bilt. Als je kijkt 
naar dingen die er echt toe doen, 
kom je al gauw bij kunst en cul-
tuur uit. Dat hebben we ook steeds 
meer nodig.’ Hij merkt op dat het 
kunstaanbod in de omgeving, met 
Utrecht naast de deur en Amster-
dam op een half uur afstand, erg 
groot is. ‘We concentreren ons hier 
meer op het maken van kunst zelf. 

Echt grote namen kunnen we hier 
maar zelden naar toe trekken. De 
capaciteit voor cultuur in de ge-
meentelijke organisatie is beperkt. 
We hebben daarom heel veel pro-
fijt van de SKC.’ Hij noemt onder 
meer het SKC Filmhuis dat boeien-
de films in de theaterzaal van Het 
Lichtruim vertoont. ‘Daarnaast is 
een grote hoeveelheid vrijwilligers 
actief.’ Hans Mieras vindt dat een 
cadeau voor onze gemeente.

Kunstwerk
Tijdens de receptie wordt ook de 
jaarlijkse SKC Muzeprijs uitge-
reikt. Dat is een onderscheiding 
voor inwoners van De Bilt die zich 
op het gebied van Kunst en Cultuur 
buitengewoon hebben onderschei-
den. Voor de SKC Muzeprijs 2017 
koos het bestuur, geadviseerd door 
de verschillende werkgroepen, 
voor Inge Fuijckschot die vorig jaar 
afscheid nam als voorzitter van de 

SKC. Margaret Steur die het langst 
met Inge werkte, reikte de prijs uit. 
‘Inge Fuijckschot was jarenlang het 
boegbeeld van de SKC.’ In de mo-
tivatie staat onder andere dat zij op 
uitstekende wijze gestalte gaf aan 
de doelstelling van de SKC, kunst 
onder de aandacht van de mensen 
brengen en mensen naar de kunst. 
Naast de prijs ontvangt Inge een 

kunstwerk van Frank Eerhart, die 
onlangs in de traverse exposeerde. 
‘Het is een mier en een mier staat 
voor een bescheiden harde werker. 
Altijd ten dienste van de gemeen-
schap. Dat vinden we heel goed 
bij jou passen.’ Inge Fuijckschot is 
aangenaam verrast. Zij gaat nog in 
op een aantal hoogtepunten uit haar 
bestuursperiode. 

Dunne muren zorgen 
voor veel spanning

In de theaterzaal van Het Lichtruim 
in Bilthoven bracht toneelvereni-
ging Steeds Beter op 10, 11 en 12 
november de thriller Dunne Mu-
ren. ‘Een moordstuk’, zei een toe-
schouwer zaterdagavond. Het door 
Anneke Iseger geschreven en door 
Henri Nap geregisseerde toneelstuk 
bevat tal van verrassende elemen-
ten en wordt in vlot tempo voor het 
voetlicht gebracht. Van alles kwam 
voor: liefde, drank, bedrog, moord. 
De uitverkochte zaal beloonde de 
spelers na afloop met een daverend 
applaus. [GG]

Een scene uit de thriller
Dunne Muren.

Inge Fuijckschot met het kunstwerk dat zij bij de onderscheiding ontving.

Zang Veredelt laat zich horen in de Opstandingskerk. 
[foto Reyn Schuurman]
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Voordeel

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

150159

250 449

Geldig van donderdag 23 t/m zaterdag 25 november 2017
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Goudeerlijk
brood
wit, volkoren of tarwe 
per stuk
van

€1,99

Mandarijnen

2 netten
van 1 kilo

Riblappen

500 gram

Roomboter 
speculaas- of 
amandelstaaf

vers uit eigen
oven per stuk van

€2,29



 De Vierklank 9 22 november 2017

advertentie

Kinderopvang de Bilt is op zoek naar
nieuwe medewerkers!

Wie zoeken we?
Voor de BSO locaties in Maartensdijk en
Groenekan zijn we op zoek naar initiatiefrijke 
pedagogisch medewerkers.

Interesse?
Ga naar www.kinderopvang-debilt.nl
voor de volledige vacatureteksten.

www.kinderopvang-debilt.nl
Kinderopvang De Bilt, Weltevreden 4a, 3731 AL De Bilt
Telefoon (030) 225 19 98, info@kinderopvang-debilt.nl

KIJK OP ONZE SITE!

Aanzoek na een zeiltocht op het 
Hollands Diep

door Guus Geebel

Dinsdag 7 november was het zestig jaar geleden dat Wim Gerritsen en Margriet Mous in
Wehe-Den Hoorn in de provincie Groningen elkaar het jawoord gaven. Margriet was 23

en Wim 28 jaar toen ze trouwden. Locoburgemeester Hans Mieras
kwam het diamanten bruidspaar thuis feliciteren.

Wim Gerritsen groeide op in Arn-
hem in een gezin met zes kinderen. 
In de tijd van de Slag om Arnhem 
in 1944 moest het gezin evacueren. 
Twee oudere broers waren al onder-
gedoken. ‘Mijn vader wilde zo snel 
mogelijk de IJssel over, maar niet via 
een brug. We fietsten in drie dagen 
naar Groningen. Mijn oom was pas-
toor in Wehe-Den Hoorn en we trok-
ken bij hem in met de gedachte dat 
het niet lang zou duren. Het duurde 
negen maanden voordat we in juni 
1945 terugkonden naar Arnhem.’ De 
familie Mous woonde tegenover de 
pastorie en Margriet speelde vaak 
met de twee jongere broers van Wim. 
Die was vijftien en kwam regelmatig 
bij de familie Mous. ‘Margriet was 
pas tien maar ik ken haar dus vanaf 
die tijd.’ Wim kon niet naar school, 
maar hij las veel, knutselde vaak 
en deed allerlei klusjes. Op verzoek 
van haar moeder timmerde hij een 
winkeltje als sinterklaascadeautje 

voor Margriet. Toen de geallieerden 
in mei 1945 aantocht waren ging 
Wim op de kerktoren kijken of ze er 
al aankwamen. ‘Toen ze met open 
auto’s en tanks het dorp binnenreden 
en mij op de toren zagen gingen alle 
mitrailleurs omhoog. Mijn moeder 
schreeuwde van beneden je moet 
zwaaien en dat deed ik dus, want ze 
zouden kunnen denken dat ik een 
Duitser was.’

Studeren en werken
Na de oorlog ging Margriet in Lei-
den studeren voor lerares huishoud-
kunde. Ze was nadat ze haar diploma 
had behaald enkele jaren lerares 
in Joure. Wim deed in Arnhem de 
HTS werktuigbouwkunde. Wim en 
Margriet kwamen elkaar weer tegen 
toen ze allebei op bezoek waren in 
Wehe-Den Hoorn en er ontstond ver-
kering. In de weekenden kwamen ze 
bij elkaar. De familie Gerritsen was 
intussen naar Zevenbergen verhuisd 

en Wim werkte daar ook. Na een on-
stuimige zeiltocht op het Hollands 
Diep die ze samen maakten vroeg 
Wim hoe ze het in zijn gezin vond en 
of ze tot de familie wilde gaan beho-
ren. Toen dat bevestigd werd vroeg 
hij Margriet ten huwelijk. 

Woning
‘In Zevenbergen heerste grote wo-
ningnood en omdat we wilden trou-
wen zei ik tegen mijn baas dat ik ging 
solliciteren om een huis te kunnen 
krijgen. Hij zorgde ervoor dat we een 
grote eengezinswoning kregen waar 
we vijf jaar hebben gewoond.’ Drie 
van de vier kinderen zijn daar gebo-
ren.’ Wim Gerritsen kreeg in 1963 
een baan bij een ingenieursbureau in 
De Bilt dat zich bezig hield met de 
bouw van veevoederfabrieken. Het 
gezin verhuisde toen naar de huidige 
woning in Bilthoven. Daar werd het 
vierde kind geboren. Er zijn acht 
kleinkinderen. Wim heeft daarna ook 

nog vijf jaar bij Stork in Utrecht ge-
werkt. Vervolgens werd hij directeur 
van een op te richten ingenieursbu-
reau dat kantoor hield in de pastorie 
van de OLV kerk in Bilthoven. Toen 
er een nieuwe pastoor kwam ver-
huisde het kantoor naar een ruimte 
boven de Rabobank in Maartensdijk. 

Feest
Margriet Gerritsen was jarenlang 
actief in het parochiewerk van de 
OLV kerk en zong in het koor. Ze 
zijn allebei nog steeds creatief bezig. 

Margriet schildert en schrijft verha-
len en gedichten. Wim schrijft ook 
en is bezig zijn levensverhaal op te 
tekenen. Verder houdt hij van teke-
nen, schilderen en knutselen. Ook 
dingen repareren vindt hij leuk om te 
doen. Het technische zit in de fami-
lie. Het echtpaar geniet heel erg van 
hun woning en de omgeving. Ze zijn 
allebei heel handig en hebben aller-
lei verbeteringen aan hun huis zelf 
uitgevoerd. Het huwelijksjubileum 
vierden ze op zaterdag 11 november 
thuis met de hele familie.

Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Hans Mieras.

Burgemeester Potters bezoekt 
woongroep Lugtensteyn

door Walter Eijndhoven

Tijdens zijn kennismakingstocht met organisaties, bedrijven en particulieren in de gemeente
De Bilt bezocht burgemeester Sjoerd Potters vrijdag 17 november woongroep Lugtensteyn aan 
de Orionlaan in Bilthoven. Door diverse inwoners liet hij zich uitgebreid informeren over het 

wel en wee binnen deze gemengde woongroep voor 55 plussers. 

In de jaren ‘90 van de vorige eeuw 
kwam het idee op om in de toenma-
lige gemeente De Bilt speciaal voor 
ouderen een nieuwe woonvorm te 
introduceren: groepswonen. Omdat 
de term ‘groepswonen’ soms leidt 
tot misverstanden spreekt men tegen-
woordig meer van ‘gemeenschappe-
lijk wonen’. 

Inkomensgrens
‘Het toenmalig hoofd van de Stich-
ting Welzijn Ouderen in De Bilt 
bracht een aantal belangstellenden bij 
elkaar, die samen aan de slag gingen’, 
vertelt bestuurlid Evert Bouws. ‘Zij 
richtten de Vereniging Groepswonen 
van Ouderen De Bilt op, met als doel-
stelling het opzetten van een woon-
groep in een nog te bouwen complex. 
Inmiddels is de woongroep Lugten-

steyn een zelfstandige vereniging’. 
Na de bouw van de appartementen 
betrokken de eerste bewoners in 
2001 hun woning. Alle appartemen-
ten in Lugtensteyn vallen onder de 
regeling voor sociale huren. Boven 
een bepaald bedrag komt men niet 
in aanmerking voor een appartement 
in Lugtensteyn. Bouws: ‘Behalve dat 
wordt gelet op de inkomensgrens, 
kijken wij ook naar de leeftijd. Ie-
dereen van 50 jaar en ouder kan zich 
bij ons inschrijven als aspirant lid en 
vanaf 55 jaar kun je bij ons intrekken. 
De wachtlijst van onze woongroep 
staat voor iedereen open van 50 tot 
en met 67 jaar’.

Activiteiten
Lugtensteyn telt 28 woningen en de 
woongroep bestaat uit 36 ouderen, 

waarvan 22 dames, 14 heren en en-
kele honden en katten. Bouws: ‘Wij 
hebben een heel gezellige woon-
groep. Elke ochtend kun je elkaar 
ontmoeten tijdens het koffieuurtje in 
de ontmoetingsruimte en aan het eind 
van de maand organiseren wij een 
borreluur. 

Daarnaast organiseren wij regelmatig 
etentjes en andere activiteiten’. De 
woongroep hoopt dat meer belang-
stellenden zich melden. Als men op 
de wachtlijst wil worden geplaatst, 
kan contact worden opgenomen met 
Trude de Haan, tel.nr. 030 2901678, 
of een e-mail sturen naar info@lug-
tensteyn.nl. Na de toelatingsproce-
dure bent u dan welkom om deel te 
nemen aan diverse activiteiten van de 
woongroep. 

Burgemeester Sjoerd Potters laat zich uitgebreid informeren door de inwoners van Lugtensteyn.

‘Honderd jaar Bilthoven’ 
weer in de winkel

door Henk van de Bunt

‘Honderd jaar Bilthoven’, het jubileumgeschenk van de Historische 
Kring De Bilt aan de inwoners van De Bilt (niet gratis, wel goedkoop), 
ligt vanaf 30 november weer in de winkel. De eerste druk van 1000 
exemplaren was half oktober al uitverkocht.

‘Honderd jaar Bilthoven’ wordt alom gevierd door de ondernemers en ook 
de  Historische Kring D’ Oude School. Deze vereniging bestaat dit jaar 
25 jaar en zij vierde dit met een fototentoonstelling met als thema ‘Bilt-
hoven 100 jaar’, die op diverse plaatsen heeft gerouleerd en een uitgave 
van een boek met zelfde titel. Op 11 oktober vond de uitreiking van het 
eerste exemplaar plaats in de Mathildezaal van gemeentehuis Jagtlust in 
De Bilt aan burgemeester Sjoerd Potters. Tevens ontving uit zijn hand me-
vrouw M.A. Werner als 100 jarige, een exemplaar. Dit ook als een ‘goed-
makertje’ voor het zeer slechte weer 
op zaterdag, 30 september, waarop zij 
tijdens het feest van de ondernemers 
van Bilthoven, samen met de burge-
meester in een koets rondreed.  Ook 
de oudste inwoner van Bilthoven, ge-
boren, getogen en nog woonachtig aan 
de 1e Brandenburgerweg, de heer Gijs 
Vonk, ontving een boek. Vanwege het 
belang van het bedrijf Inventum, al-
waar vele Biltenaren en Bilthovenaren 
hun werkzame leven hebben doorge-
bracht, werd ook aan nazaten van de 
grondlegger van Inventum een boek 
overhandigd.
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Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

Wij zoeken voor het Sociaal Team:
Ondersteuner Sociaal Team M/V

MENS De Bilt is de organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de
gemeente De Bilt. Wij voeren onder andere welzijnsactiviteiten uit en zijn de 
schakel tussen zorg en welzijn.

De functie Ondersteuner Sociaal Team is voor 16 uur. Dit is voor een jaar met uit-
zicht op verlenging. En tijdelijk 16 uur extra t.b.v. vervanging van
maart tot juli 2018.

Het sociaal team is een onderdeel van MENS De Bilt. Bij het team kunnen inwoners 
van de gemeente De Bilt zich melden met vragen over zorg, wonen en welzijn.
De ondersteuner staat de mensen te woord en noteert de vraag als men zich bij 
het team meldt of verwijst door naar een andere organisatie. Het sociaal team 
heeft een groep van vier collega’s die de ondersteuning regelen.

Ben jij sterk op het gebied van mensen telefonisch te woord staan, administratie,
organisatie, ken jij de sociale kaart en ben je ondernemend en dienstverlenend?
Kijk voor meer informatie op www.mensdebilt.nl of bel met Heleen Roep,
teamleider sociaal team: 06-13643168. Ben je geïnteresseerd in deze functie stuur 
je sollicitatiebrief met CV t/m 4 december 2017 naar Marianne van Balgoijen,
directiesecretaresse: m.vanbalgoijen@mensdebilt.nl.

Elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur. Zie ook www.vaarderhoogt.nl

Dorresteinweg 72b Soest, 035 - 6012883
www.warmewittewinterweken.nl 

Kijk op www.warmewittewinterweken.nl 
voor alle aanbiedingen 
in onze kerstshow

Álles voor een prachtige Kerst

De openingsweek van de Warme 
Witte Winter Weken was fenome-

naal. Dank u voor uw bezoek 
en uw enthousiasme.

Donderdagochtend 23 nov. 
wordt het winkeldorp bevolkt 

door allemaal NIEUWE 
winkeliers. Dus bij uw volgende 
bezoek is er een compleet nieuw 

dorp. Neem familie en vrienden mee 
en geniet samen van alle sfeervolle 

kijk -, doe- en beleefzaken.

Vrijdagavond is er een sprookjes-
achtige lichtjesavond met levende 

muziek op het theaterpodium 
op het Smulplein.

•  ANTON PIECK WINKELDORP
 Elke 3/4 dagen nieuwe winkeliers
•  LEVENDE KERSTSTAL
 Met knuffeldieren om te aaien
• HENK DE HOUTHAKKER
 Broodjes bakken boven het vuur
• KAARSENMAKERIJ
 Zelf kaarsen maken
• KERSTKOOPHUIS
 Mooie kerstshow volop kerstartikelen
• SMULPLEIN
 Oliebollen, poffertjes, broodjes, snacks,
 warme en koude dranken en ... glühwein
• THEATERPODIUM
 Koren, orkesten, bands, artiesten
• LICHTJESAVONDEN
 Romantisch, feeëriek verlicht avonddorp
• STAMPPOTTENBUFFETTEN
 Elke vrijdagavond, met live muziek

VRIJDAGAVOND
LICHTJES-

AVOND TOT 
21.00 UUR

T/M 23 DECEMBER 
ELKE DAG GEOPEND, 
ÓÓK ELKE ZONDAG

Ook een kerst- en/of nieuwjaarswens
in De Vierklank? Mail snel naar: info@vierklank.nl

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KIP KARBONADE'S

Lekkere malse met een beentje. Gemarineerd of 

naturel? Ook heerlijk voor uit de oven
500 gram 3,25

HERTENSUKADE

Echt iets anders; aan een stuk of lapjes, lekker met 

een laurierblaadje en tomatenpuree
100 gram 2,25

BLACK ANGUS RIBLAPJES

Heerlijk om te sudderen. Mooi dooraderd en met een 

randje vet. Smelt op de tong. Graan gevoerd
500 gram 7,98

SPEENVARKEN SPEKLAPJES

Van ons bekende varkensvlees. aan een stuk of lapjes. 

Ook lekker om langzaam te garen
100 gram 0,99

TRUFFELBURGERS

Voor de liefhebbers van truffel. Iets aparts, om kort 

rosé te bakken. 100% rundvlees
100 gram 1,45

PORCHETTE ROLLADE

Sinterklaas suggestie; met o.a. varkensfilet, anijszaad 

& kruiden. ca. 45 min i/d oven 150°C
100 gram 1,55
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 20 november t/m zaterdag 25 november. Zetfouten voorbehouden.
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Oud winnaars over hun 
Ondernemersverkiezing

Drie winnaars bij elkaar. Hoe verschillend hun bedrijven ook zijn, ze hebben met elkaar 
gemeen dat zij De Biltse Ondernemer van het Jaar (BOvhJ) zijn. Vooruitlopend op de 

verkiezing van hun opvolgers op 29 november, blikken zij terug op “hun” moment,
nu bijna twee jaar geleden.

Maarten Strengers (47) is van 
Greenlink en voert duurzame ener-
gieprojecten uit in Nederland, Ke-
nia, Tanzania, Gambia en Guinee-
Bissau. Erwin Wever (26) werd 
met zijn uitzendbureau De Gilde, 
destijds starterswinnaar. Mar-
tine Wismeijer (45) won met haar 
Landwinkel de Hooierij en is van-
daag gastvrouw voor dit gesprek in 
haar druk bezochte winkel.

Eervol
De eer winnaar geworden te zijn 
is voor Strengers het belangrijkst. 
“Wij kregen er een prachtig po-
dium mee” vertelt hij, “want wij 
zijn zo druk met het uitvoeren 
van projecten, dat communicatie 
er wel eens bij inschiet”.” Wever 
beaamt dat: “Starters staan voor 
een enorme uitdaging. De bekend-
heid die ik als winnaar kreeg, hielp 
de vliegende start die ik maakte.” 
Dezelfde avond dat hij de award 
ontving, kwamen er al andere 
Biltse ondernemers op hem af om 
zaken te doen. “Sinds dat moment 
in 2015, zijn we vijf keer zo groot 
geworden”. Wismeijer vult aan: 
“Zonder de winkel had ik nu geen 
boerderij en de winkel profiteerde 
absoluut van de publiciteit rond 
mijn award”. Amati’s kunstwerk 
staat trots achter haar kassa.

BOvhJ moet blijven
“Zonder meer” vinden de drie on-
dernemers. Strengers: “de uitstra-
ling is erg positief.” Wever vindt 
niet dat de inspanningen van de 
diverse ondernemersclubs altijd 

onder hoogspanning staan en vindt 
juist daarom dit tweejaarlijks eve-
nement een absolute must. “Zo’n 
moment van grote aandacht voor 
het goud van onze gemeente,” 
zoals hij ondernemers beschrijft, 
“verdient absoluut te blijven. De 
winnaars zijn maar even het mid-
delpunt, maar ze kunnen er lang 
op teren. Geweldig!”. Wismeijer 
knikt enthousiast mee, maar moet 
telkens weglopen van ons gesprek 
om de regelmatig binnenlopende 
klanten van dienst te zijn.

Tips
Zijn er nog tips voor de organi-
satoren? “Een oorkonde zonder 
typefouten” grapt Strengers “vol-
gens mijn document werken wij 
in Nederlink in plaats van Neder-
land.” Maar met een serieuzere on-

dertoon: “Het is een medaille die 
ik met trots draag.” De winnaars 
hebben daarnaast nog een advies 
voor de gemeente. “Prachtig dat 
ze dit initiatief van de Lions Club 
De Bilt-Bilthoven ondersteunen”, 
zeggen ze, maar het vervolg kan 
beter. “Ik was best verrast te ho-
ren dat de gemeente recentelijk 
een convenant sloot met een van 
de grootste uitzendbureaus, terwijl 
ze mij zelfs nooit gebeld hebben.” 
zegt Wever. De anderen zien een 
gemeentelijke rol bij het structu-
reler samenbrengen van onder-
nemers, om van elkaar te kunnen 
leren. Maar met de Lions en de 
gemeente, zijn zij er alle drie zeker 
bij op 29 november, vooral om hun 
opvolgers veel succes te wensen.

(Thomas Meyjes)

Maarten Strengers, Martine Wismeijer en Erwin Wever winnaars 
Ondernemersverkiezing 2015.

Duurzaam platform opgericht
Succesvolle informatiemiddag voor VvE-bewoners

Appartement-eigenaren uit de gehele gemeente konden hun licht opsteken over de overstap 
naar duurzame energie op 18 november in het WVT-gebouw te Bilthoven. In een viertal 

workshops ging men in op de vraag hoe een VvE zich op een
aardgasloze toekomst kan voorbereiden.

Daarnaast presenteerde Energiecen-
trum De Bilt en andere aanbieders 
zich op de informatiemarkt. Terug-
kerend thema, aldus organisator 
Helma van de Veerdonk van ener-
giecoöperatie BENG!: ‘Je moet het 
als VvE (Vereniging van Eigenaren) 
echt samen doen en dat vergt tijd.’ 
‘Om te verduurzamen is een groen 

Meerjaren Onderhoudsplan nodig 
dat elk jaar opnieuw weer goed moet 
worden bekeken’, zo vertelde Hans 
van Bezooijen van VvE Energie 
tijdens zijn workshop. De ontwik-
kelingen op het gebied van energie-
technieken gaan namelijk snel en de 
prijsstelling van maatregelen kan 
ook variëren. 

Ingewikkeld
‘Best ingewikkelde materie’, vond 
één van de bezoekers na afloop van 
de workshop. Speciaal voor be-
woners die nu stappen willen zet-
ten, heeft BENG! daarom een VvE 
platform opgericht. Bewoners van 
diverse appartementsgebouwen in 
de gemeente kunnen zo ervaringen 
en kennis delen met elkaar. BENG! 
zorgt voor deskundige begeleiding 
het komende jaar. Op de bijeen-
komst bleek er veel animo voor te 
zijn: 16 VvE’s van de 30 die aanwe-
zig waren, schreven zich in. 

Loterij
VvE De Groene Akker en Henri 
Dunant flat waren de gelukkige win-
naars van de loterij aan het einde van 
de middag. Zij krijgen een duwtje in 
de rug met een bedrag van 500 euro 
voor duurzame maatregelen. Be-
langstellenden voor het duurzame 
VvE platform kunnen zich nog mel-
den op www.beng2030.nl.

(Jenny Senhorst)

Bezoekers van de VvE informatiemiddag maakten kans op een prijs voor 
duurzame maatregelen. (foto: Jenny Senhorst)

Proeven bij Landwaart
Bij Landwaart aan het Maertensplein te Maartensdijk kan op de laatste 
zaterdag in november  al volop geproefd worden van het Kerst-keuze 
diner. Zaterdag 25 november worden alle kerstgerechten smakelijk ge-
presenteerd en is iedereen van 11.00 tot 15.00 uur van harte welkom om 
het lekkers te bekijken en te proeven. Alle gerechten worden op bord 
gepresenteerd en er is volop gelegenheid te proeven. Het culinaire team 
van Landwaart zal - evenals andere jaren - uw vragen graag beantwoor-
den en uw keuzes graag noteren. [HvdB]

Ongetwijfeld wordt het ook dit jaar weer een drukte van belang tijdens 
de kerstproeverij van Landwaart.

Portretfotografie bij 
fotoclub

Op maandag 27 november heeft Fotoclub Bilthoven een avond met 
portretfotografie in de hoofdrol. Wanneer staat iemand leuk op de foto 

en wanneer spreek je van een 
‘Portret’. En ook: wat heeft een 
fotograaf gedaan om een goed 
portret te maken dat mooi gevon-
den wordt of aangrijpend. Op deze 
en andere vragen hopen de leden 
op deze avond een antwoord te 
krijgen. Hiervoor zullen de leden 
eigengemaakte portretfoto’s mee-
brengen, of foto’s die door een 
externe (zowel prof- als amateur-)
fotograaf zijn gemaakt. Voor deze 
leerzame clubavond zijn ook ge-
interesseerden van harte uitgeno-
digd. De avond wordt gehouden 
in zalencentrum H.F Witte, Henri 
Dunantplein 4 in de Bilt, aanvang 
20 00 uur. (Gerard Buter)

Een portretfoto van één van de 
leden.

Harry Sacksioni in
het Weeshuis 

Op zaterdag 11 november was er voor genodigden een lunchconcert 
met als speciale gast Harry Sacksioni. Na een gezonde en heerlijke 
lunch nam Sacksioni zijn toehoorders mee in zijn leven als meestergi-
tarist. Hij heeft met vele grootheden opgetreden en is nog steeds actief. 
Ook liet hij voorbeelden zien en vooral horen van vingerzettingen en 
aanslag methoden. De zgn. Sacksioni Methode als lesmethode is inmid-
dels even beroemd als zijn gitaarspel. Het was een bijzondere middag in 
de gezellige huiskamer van het Weeshuis.(Frans Poot)

Gasten luisteren geboeid naar het spel van Harry Sacksioni.
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Sint in Westbroek
Dag lieve kinderen,
Hoera, de Sint komt weer naar Westbroek!
Op zaterdag 25 november komt hij bij ons op bezoek.
Om 13.00 uur komt Sint in ons dorp aan,
hij hoopt dat jullie allemaal bij van Keulen aan de Kerkdijk staan.
Muziekvereniging Vriendenkring speelt een gezellig sinterklaaslied,
als wij ongeduldig wachten op Sint en Piet.

Helaas hoorden wij dat Sint zijn grote boek kwijt geraakt is!
Dat is voor Sint een groot gemis!
Daar staan alle namen en wensen van de kinderen in geschreven.
Waar is dat grote rode boek toch gebleven?
De pieten vinden dat Sint met een computer moet gaan werken,
dan kan de Sint alles veel gemakkelijker en sneller verwerken.

De pieten hebben daarom een facebook pagina voor Sint gemaakt.
Sint vindt zelf dat hij daar heel mooi op staat!
Maar verder vindt hij het veel te veel gedoe.
En het maakt Sint alleen maar moe.
Sint mist zijn boek en wil deze terug, dus als het boek vindt
breng hem dan snel naar Sint!

En willen jullie allemaal een muts met jullie naam maken?
Zodat Sint met alle kinderen, zonder zijn boek, niet in de war zal 
raken. We gaan natuurlijk ook nog met zijn allen naar het Dorpshuis 
toe.

Kijk op https://www.facebook.com/Sinterklaaswestbroek/voor al het 
wat en hoe! Met dank aan de sponsoren wordt het zeker weer genie-
ten! 

Groetjes van Sint en zijn Pieten!

Zonnebloemgasten te gast in Afrika
Zaterdag 11 november waren 80 zonnebloemgasten van de afdelingen De Bilt-Bilthoven en 

Maartensdijk even te gast in ‘Afrika’: Mulki Abukar, haar tantes, oma en vriendinnen - allen 
afkomstig uit Somalië - zorgden bij het WVT voor een fantastisch warm Afrikaans onthaal. 

Mulki nam haar zonnebloemgasten 
op boeiende wijze mee naar het le-
ven op het Afrikaanse platteland. 
Aan de hand van gebruiksvoorwer-
pen vertelde ze over haar geboorte-
land. Hoe drinkt men er de koffi e en 
welk ritueel hoort daarbij? Hoe ziet 
het leven eruit van een gemiddelde 
Somaliër? Hoe krijgen zij hun in-
komsten binnen? Aandachtig werd 
geluisterd naar wat Mulki te vertel-
len had. 

Gebruik
Intussen was er al een lekker kopje 
koffi e geserveerd met popcorn en 
dadels, volgens Afrikaans gebruik. 
Ook waren de gasten getuige van 
een heuse trouwerij met Mulki als 
ingetogen bruid zoals de traditie 
dat voorschrijft. Er werd Afri-
kaanse muziek gedraaid en een 
rolstoel-gebonden gast maakte in 
zijn rolstoel een rondje over de 
dansvloer. De blije gasten maakten 
het feest compleet.

Maaltijd
Er werd een heerlijke Afrikaanse 
maaltijd geserveerd met voor ieder 
wat wils. De drankjes bestonden uit 
kamelenmelk en kamelen-mango-
melk. De gasten genoten zichtbaar 
van al deze gezelligheid en voor 

men het wist werd het toetje al ge-
serveerd. Koffi e en een lekker zoete 
cake met abrikozenjam en kokos. 
Kortom het was een zeer geslaag-
de Afrikaanse middag dankzij aan 
Mulki, haar tantes, vriendinnen en 
oma.             (Thea van Maurik)

Warme betrokkenheid en een blije lach bij iedereen.

Samenwerken in
Hollandsche Rading 

door Henk van de Bunt

Dinsdag 31 oktober verzorgde Samen voor Hollandsche Rading een bijeenkomst in het 
Dorpshuis in Hollandsche Rading. Samen voor Hollandsche Rading is de naam van de 

bewonersorganisatie die is voortgekomen uit ‘het gebiedsgericht
(samen-)werken met de gemeente. 

Kwartiermaker Nadia Crietee (ge-
meente De Bilt) lichtte de veran-
deringen in de werkwijze van de 
gemeente uitgebreid toe: ‘Verande-
ringen in de samenleving vragen ook 
om een veranderende werkwijze en 
rol van de gemeente. De gemeente 
wil niet meer oplossingen bedenken 
op het gemeentehuis en die aan de 
samenleving voorleggen. De ge-
meente wil graag met de samenle-
ving in gesprek over wat nodig is en 
wil graag gezamenlijk bepalen hoe 
we daar een oplossing voor kunnen 
vinden. Om hier invulling aan te ge-
ven kiest de gemeente voor een ge-
biedsgerichte aanpak. Hollandsche 
Rading was één van de pilotgebie-
den waar ervaring is opgedaan met 
deze gebiedsgerichte werkwijze. 
Nu kiest de gemeente ervoor om dit 

organisatie-breed op te pakken. Dit 
betekent wel een behoorlijke ver-
andering waarin we met elkaar nog 
zullen zoeken naar de meest opti-
male invulling van samenwerken. 
De werkwijze wordt ondersteund 
doordat de gemeente per 1 januari 
2018 zogenaamde gebiedsteams sa-
menstelt. Dit zijn teams van allerlei 
expertises die binnen één van de 
gebieden in de gemeente werkzaam 
zijn. Deze nieuwe organisatiestruc-
tuur draagt bij aan een gemeente die 
beter kan inspelen op wat er in een 
gebied speelt’.

Extern
Oot Verharen praat vervolgens de 
aanwezigen bij over drie externe 
projecten, waar Hollandsche Ra-
ding bij betrokken is: ‘Aangaande 

het Goois Natuurreservaat (GNR): 
Na sterke protesten tegen de kap 
van 80.000 bomen in het bosgebied 
grenzend aan Hollandsche Rading 
is er door GNR en de Provincie 
NH een adviesgroep gevormd om 
het GNR in haar beoogd project 
om bos om te vormen naar heide 
te adviseren. In deze groep is Holl. 
Rading met 3 personen ruim verte-
genwoordigd. Uitgangspunt van de 
plannen blijft bedreigde diersoorten 
te beschermen en natuurgebieden 
met elkaar te verbinden. Naar nu 
gebleken is, is er door of voor het 
GNR geen onderzoek naar de ge-
volgen van grootschalige boomkap 
gedaan. Dus wordt door de advies-
groep daarop aangedrongen. Dit 
ook in relatie tot de omvangrijke 
boomkap die in hetzelfde gebied al 
plaatsvindt door de verbreding van 
de A27’. 

Verbreding A27 
Oot Verharen vertelt daarover: ‘De 
werkzaamheden vorderen, maar 
nog niet overal conform de plan-
ning. Er hadden al geluidsschermen 
aan de westzijde moeten staan. Die 
komen er nu voor de kerst tot 2m. 
hoog en deze zullen daarna ver-
hoogd worden tot 3m. Het viaduct 
zal in de loop van 2018 aangepakt 
worden. Een kleine groep bewoners 
praat hierover mee wat betreft: vei-
ligheid, het laten zinken van de mi-
lieustraat en verfraaiing van het vi-
aduct met kunst. Parkeren zal straks 
nog maar aan een kant van het via-
duct kunnen en daarom zal het P&R 
terrein aan de zuidkant uitgebreid 
worden. En over Natura 2000 kan 
ik vertellen, dat de werkzaamheden 
aan het eind van de Floris V weg 

vorderen. Petgaten worden hersteld. 
En in goed overleg wordt de grond 
voor het grootste gedeelte in de na-
bijheid hergebruikt door agrariërs. 
Voor zover al afvoer nodig is ge-
beurt die buiten de aanrijtijden voor 
schoolgaande kinderen.

Intern
Over projecten in het dorp vertelt 
‘Kees Floor: ’Aangaande Veilig-
heid: Dankzij de niet afl atende in-
spanningen van Veilig Hollandsche 
Rading is de snelheid op de Tolak-
kerweg tussen de bebouwde kom 
van Maartensdijk en die van Hol-
landsche Rading nu verlaagd tot 60 
km. Wat de Floris V weg beijvert 
SvHR al enige tijd zich op een ver-
betering hiervan. Zeker in het begin 
van de weg, waar geen fi etspad en 
geen trottoir is, is deze weg gevaar-
lijk voor voetgangers en fi etsers. De 
afdeling mobiliteit van de gemeente 
oriënteert zich op deze problema-
tiek’. 

Leut
Volgens Kees Floor lopen de soci-
ale activiteiten in het dorp (Koffi e-
ochtend Leut, Repair Café en ‘Oog 

voor Elkaar’) goed. Floor: ’Wie dit 
wil kan een beroep doen op één van 
de contactpersonen. De Buurderij 
Holl. Rading maakt het mogelijk 
om producten van agrariërs uit de 
omgeving te bestellen en op vrijdag 
van 17.00 tot 18.00 in het dorpshuis 
op te halen. 

B@hr is voor een hapje en een 
drankje open op de vrijdagnamid-
dag, elke laatste vrijdag van de 
maand in het dorpshuis. Quiz en 
Zo’ trok bij het proefdraaien op de 
woensdagmiddag nog te weinig 
bezoekers, maar deze activiteit kan 
op een nader te bepalen dag en tijd 
weer opgepakt worden’. 

Oranje
De Oranjevereniging, in de persoon 
van Jeroen Akkerman, sloot zich bij 
deze discussie aan: ‘Het is goed dat 
er meer activiteiten plaatsvinden in 
ons dorp en dat daarbij goed samen-
gewerkt wordt tussen Oranjevereni-
ging, Tennisvereniging, Dorpshuis, 
SvHR en de gemeente. Zij kunnen 
van elkaars mogelijkheden, accom-
modatie en materiaal goed gebruik 
maken’.

Oot Verharen (links): ‘Viaduct Vuurse Dreef wordt aan de oostzijde met 5 
meter en aan de westzijde met 6,5 meter verbreed. Daarnaast komt er een 
nieuwe grondkerende constructie aan de oostzijde van de A27’. Verder 
op de foto v.l.n.r. Thijs van der Wel, Monique van der Wel en Kees Floor.

Kees Floor vertelt over de voortgang van projecten in het dorp. 



 De Vierklank 13 22 november 2017

Markt Samen Leuke Dingen Doen
door Kees Diepeveen

De thematafels in de zaal van Servicecentrum De Bilt waren gedurende de markttijd op vrijdag 
17 november redelijk tot goed bezet. Er zijn diverse matches gemaakt tussen de bezoekers van 

de markt en ook telefoonnummers uitgewisseld om verder met elkaar af te spreken.

In de ruimte waren verschillende 
thematafels opgesteld. Zo was er 
een tafel voor mensen die hun Cre-
ativiteit met anderen wilden delen, 
een tafel met als thema Culinair als-
mede een tafel Spel en Spelen. Ook 
was er een thematafel voor mensen 
die op Cultureel gebied graag met 
anderen willen optrekken. Alle ta-
fels waren gedurende de marktijd 
bezet en er zijn diverse afspraken 
voor een vervolgcontact gemaakt of 
om samen iets leuks te gaan doen. .

Aandachtsgebieden
De bezoekers werden hartelijk 
ontvangen door de organisatoren 
Wilma van Poelgeest en Marlies 
Willemse en andere vrijwilligers 
met een kopje koffie en zelf gebak-
ken brownies. Uit een gesprek werd 

duidelijk waarvoor de mensen naar 
de markt gekomen zijn. Zo werden 
de bezoekers in contact gebracht 
met andere aanwezigen met onge-
veer dezelfde aandachtsgebieden 
of liefhebberijen. Vooral voor men-
sen die voor de eerste keer naar de 
markt kwamen was deze opvang 
erg prettig. 

Leuke match
Niet iedereen kwam speciaal voor 
een match of afspraak. Ida Zagt: ‘Ik 
ben hier vooral voor de gezellig-
heid. Ik doe heel veel vrijwilligers-
werk. Als Alzheimervrijwilliger be-
geleid ik twee cliënten en daar gaat 
met liefde heel veel van mijn vrije 
tijd in om. Voor mij is deze markt 
een gelegenheid om weer eens ge-
zellig met andere mensen te pra-

ten’. Henk Kop heeft wel een zoals 
hij het noemt: een leuke match ge-
maakt. ‘Ik heb met een hele aardige 
vrouw afgesproken dat we elkaar 
gaan bellen om af te spreken en nog 
eens verder over onze wensen en 
liefhebberijen te praten’. 

Contactbord
Veel bezoekers maakten van de ge-
legenheid gebruik om een bericht 
achter te laten op het Contactbord. 
Dit bord hangt vanaf heden perma-
nent in de gang van het Service-
centrum. Op de berichtjes worden 
adresgegevens en liefhebberijen 
vermeld. Henk Kop: ‘Ik heb ook 
een berichtje achtergelaten op het 
bord. Wie weet of daar ook nog 
leuke contacten uit voortkomen. 
Ik zal er zelf ook regelmatig op 
gaan kijken’. Mensen die de markt 
Samen Leuke Dingen Doen niet 
bezochten kunnen middels een be-
zoek aan het Servicecentrum kijken 
of er berichtjes tussen staan die hun 
interesse hebben. Zo kunnen er het 
hele jaar door matches of afspraken 
gemaakt worden.Wilma van Poel-
geest: ‘ Zo hopen we dat er niet al-
leen op de marktdagen afspraken 
tot stand komen om samen iets te 
gaan ondernemen maar dat dit hier-
door het hele jaar zal plaatsvinden”.  
Het Servicecentrum aan de Prof. 
Debijeweg 1 in De Bilt is dagelijks 
geopend. Voor nadere informatie 
over alle activiteiten van MENS De 
Bilt zie www.mensdebilt.nl. 

Op het contactbord hangen halverwege de markt al diverse berichtjes 
onder de vijf aandachtgebieden. 

Aan de thematafel Spellen en Spelen zijn de bezoekers heel geanimeerd in 
gesprek. Er zijn diverse afspraken gemaakt 

Julianaflat wordt mogelijk 
gemeentelijk monument

door Henk van de Bunt

De Stichting het Cuypersgenootschap - een landelijke monumentenorganisatie - heeft de 
gemeente De Bilt formeel verzocht om de Julianaflat aan de Julianalaan te Bilthoven,

te beschermen als gemeentelijk monument. 

In de afgelopen jaren is er veel dis-
cussie geweest over de toekomst 
van delen van dit complex. In het 
verleden heeft de gemeente een 
verzoek tot bescherming van een 
andere partij daarom afgewezen. 
Men wilde toen de hand vrij hou-
den voor gedeeltelijke sloop van 
het complex. Door een recente 
uitspraak van de rechtbank ligt de 
discussie over de bescherming van 
de Julianaflat weer volledig open. 
Deze situatie zou de gemeente in de 
ogen van het Cuypersgenootschap 
moeten  gebruiken om te kiezen 
voor een duurzame toekomst van 
dit bijzondere naoorlogse erfgoed.

Dudok
De Julianaflat is in de jaren 1955 
- 1958 gebouwd naar ontwerp van 
architect W.M. Dudok. W.M. Du-
dok is een internationaal befaamd 
architect. Met name zijn werk in 
Hilversum is beroemd. In die ge-
meente heeft hij vele jaren gewerkt 
en een duidelijk stempel gedrukt 
op de stadsontwikkeling. Zo bouw-
de hij hier voor 1940 vele scholen, 
honderden woningen, badhuizen, 
bruggen en het beroemde raadhuis. 
Na de oorlog bouwt Dudok meer 

buiten Hilversum, zoals de kanto-
ren van de Hoogovens te IJmui-
den, wooncomplexen in Bussum, 
kantoren in Amsterdam en een 
nieuw raadhuis voor de gemeente 
Velsen. Veel van deze naoorlogse 
complexen zijn in de laatste jaren 
aangewezen tot monument.

Stijl
Norman Vervat van het Cuypersge-
nootschap: ‘Het complex te Biltho-
ven is opgetrokken in de kenmer-
kende naoorlogse stijl van Dudok. 
Het ademt duidelijk het optimisme 
van de wederopbouwperiode. 

Het gehele flatcomplex schuin te-
genover het station, moest aan het 
centrum van Bilthoven een voor-
naam aanzien geven. De voor het 
werk van Dudok zo kenmerkende 
gele baksteen geeft aan het com-
plex een vrolijke en lichte kleur. 

Het complex is tot op heden vrij 
gaaf bewaard gebleven en bezit 
een  aanzienlijke architectonische, 
stedenbouwkundige en cultuurhis-
torische waarde voor de gemeente. 
Bescherming als monument is ge-
zien de aanwezige waarden een lo-
gische en noodzakelijke stap’.

Bescherming van de Julianaflat ligt weer open.

Brede belangstelling 
voor concept Landwaart

door Henk van de Bunt

De hoofdsponsor van de Amsterdam Produce Show - een evenement 
dat een krachtige focus heeft op AGF-retail - nodigde zichzelf uit voor 
een bezoek op vrijdag 17 november met een groep van internationale 
retail-bezoekers aan Landwaart Culinair in Maartensdijk. Directeur 
Marketing Nic Jooste: ‘Wegens de unieke positie van Landwaart Cu-
linair wilde ik, deze internationale groep van 24 personen in de gele-
genheid stellen om kennis te nemen van het unieke concept van dit 
Maartensdijkse bedrijf’.

21 verschillende nationaliteiten maken kennis met Landwaart Culinair 
in Maartensdijk.

Drukte in Westbroek
Tijdens de tentoonstelling in de molen van Westbroek was de fotocolla-
ge over de geschiedenis van Westbroek een feest van herkenning. Ook 
de fotoboeken van Wout van Winssen hadden grote aantrekkingskracht.

Sommigen kwamen meerdere keren terug om de fotoboeken te bekijken. 
[foto Karien Scholten]

Afsluiting A27
In de nacht van vrijdag 24 november 20.30 uur tot zaterdag 25 novem-
ber 9.00 uur is de A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes in 
beide richtingen afgesloten. Voor de verbreding van de A27 worden 
die nacht werkzaamheden uitgevoerd. Verkeer wordt omgeleid over 
Amersfoort via de A28 en de A1. 
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Burgemeester Potters bezoekt
Van Dijckschool

door Walter Eijndhoven

In het kader van de Week van Respect bezocht burgemeester Potters op dinsdag 7 november de 
Van Dijckschool in Bilthoven. Potters sprak met de leerlingen van groep acht over verliefdheid, 

pestgedrag en over #Me Too, dat de gemoederen in Nederland al enige tijd danig bezighoudt.

In de Week van Respect geven 
Tweede Kamerleden, burgemees-
ters, wethouders, BN’ers en andere 
betrokken Nederlanders meer dan 
450 gastlessen op 1.500 scholen 
in 130 gemeenten. In deze Week 
worden jongeren gestimuleerd om 
gezamenlijk te zorgen voor een 
inclusieve samenleving, waarbij 
iedereen meedoet en lastige onder-
werpen als religieuze, seksuele en 
culturele diversiteit, pesten en dis-
criminatie altijd besproken kunnen 
worden.

Spannend
Ook burgemeester en wethouders 
van De Bilt gingen de boer op om 
gastlessen te geven op scholen in 
gemeente De Bilt. Zo’n gesprek 
met de burgemeester, maar ook on-
derling, is best spannend voor de 
kids. Hoe reageren klasgenootjes op 
jouw verhaal? Om het ijs te breken, 
vertelde Potters hoe zijn jeugdjaren 
waren, in de tijd, dat hij zo oud was 
als de leerlingen nu in groep acht. 
Heel open vertelde Potters over zijn 
jonge jaren en hoe hij omging met 
verliefdheid. Veel leerlingen von-
den dat er eigenlijk niet zoveel is 
veranderd tussen vroeger en nu en 
dat iedereen onzeker is over onder-
werpen als verliefdheid en hoe om 
te gaan met een afwijzing. 

#Me Too
‘Anders wordt het als er macht is 
in het spel’, vertelt Potters aan de 
kids. ‘Als iemand ‘de baas’ is over 
jou en jou dwingt dingen te doen 
die je niet wilt. Daarom zeg ik al-
tijd ‘als iets niet goed voelt, geef 

dit aan’. Maak het bespreekbaar 
en vertel het aan een vriend(in) die 
je vertrouwt, je juf of meester op 
school of aan je ouders. Daarom 
is #Me Too nu zo belangrijk’. Op 
de vraag van Potters ‘waarom is er 
een Week van het Respect?’ , kwa-
men veel voorbeelden uit de klas: 
‘De manier waarop je met anderen 
omgaat’, ‘oortjes in als je bood-
schappen staat af te rekenen bij 
de kassa is asociaal’, ‘mensen met 
een afwijkend uiterlijk, of een an-
dere kledingstijl uitsluiten’. De hele 
klas is van mening dat dit eigenlijk 
niet kan en dat bij pestgedrag moet 
worden ingegrepen. Daarom liet 

Potters aan de hand van een fi lmpje 
van Burger King zien dat een min-
derheid van de omstanders niet in-
grijpt bij pestgedrag. Hieruit blijkt 
dat slechts 12% van de (volwassen) 
omstanders ingrijpt. 

Korting
Na het fi lmpje mochten de leer-
lingen nog hun vragen stellen aan 
de burgemeester. Zij waren toch 
vooral benieuwd hoe het is om 
burgemeester te zijn, hoe je nu ei-
genlijk burgemeester wordt, of hij 
spijt heeft van zijn keuze om burge-
meester te worden en of hij korting 
krijgt op zijn boodschappen.

Groep 8 van de Van Dijckschool vraagt Potters van alles over zijn 
burgemeesterschap

Bericht van
Sint en zijn Pieten

Sinterklaas komt vrijdag 24 en zaterdag 25 november  
naar het Dorpshuis in Groenekan!

Lieve mensen uit Groenekan en omgeving, Jaja, ook dit jaar 
komen we weer bij jullie op bezoek. Hoe laat we waar moeten 
zijn, staat inmiddels wel in ons boek. Want ieder jaar is het het 
laatste weekend in november feest, In Groenekan genieten 
we toch steeds het meest! Samen met jullie allemaal mogen 
we van het feest genieten, Ik kom niet alleen maar natuurlijk 
met mijn vele Pieten! Niet alleen kinderen en ouders, maar 
iedereen is welkom, Want voor ouderen, jongeren en anderen 
draaien we ons om.

De eerste keer is vrijdagavond 24 november, start om half 
zeven, Ja, samen met de Pieten, zal je weer wat beleven! In 
De Groene Daan staan zij klaar om jullie schoen een plekje te 
wijzen, Ieder jaar blijven ze er met plezier naartoe reizen. Met 
het versieren van taaipoppen zal je daar veel plezier maken. 
Veel zoet en lekkers erop, dat zal vast wel smaken! Doe wel je 
naam en je leeftijd in je schoen of laars, Zodat ook de kleine 
Verrassingspietjes zich niet vergissen met iets raars… Om half 
8 nemen we weer afscheid, Om de volgende dag � t te zijn, is 
het dan wel bedtijd!

Zaterdag 25 november start om 13.45uur de optocht op de 
Oranjelaan in Groenekan, Na een heerlijke wandeling, maken 
we er in de Groene Daan opnieuw een feestje van! Lopen jul-
lie ook deze tocht allemaal met ons mee? Dan zingen we vast 
met zijn allen, Sinterklaas olé! In de Groene Daan stapt Sint 
weer op zijn stoel, En ja, daar vertelt hij iedereen weer een 
heleboel! Wie komt er dit jaar als Hulppiet naar de Groene 
Daan? Piet zijn is namelijk écht een toffe baan!

Groetjes Sint en zijn Pieten!

Sinterklaas voor de 100ste keer 
naar Bilthoven

Sinterklaas komt 25 november voor de 100ste keer naar Bilthoven: ‘Elk jaar is het weer een 
feestje om in Bilthoven zijn. Toen ik zag dat het de 100ste keer wordt, heb ik besloten er dit jaar 

een extra feestelijke periode van te maken’, aldus de Goedheiligman.

De festiviteiten starten zaterdag 
rond 13.00 uur op het Kwinkeliers-
plein met een podium en kinderDJ. 
Om 15.00 uur zal Sinterklaas arri-
veren op de Julianalaan. ‘Ik had het 
wel toepasselijk gevonden om met 
100 pieten te komen maar gezien 

de drukte kan ik er geen 100 mee 
naar Bilthoven nemen’, aldus de 
Sint. ‘Maar ik nodig alle kinderen 
van harte uit om naar de intocht te 
komen. Vanaf 13.00 uur kunnen ze 
in het Sinterklaashuis een pietenba-
ret maken. 

Ik hoop dat er straks wel honderden 
pietjes rondlopen’. 

Kwinkelier
Ook dit jaar heeft Sinterklaas weer 
huisvesting gevonden in de Kwin-
kelier. ‘Klopt’, beaamt de Sint. ‘Het 
biedt ook ruimte voor het Theater 
van de Sint. Op woensdag- en za-
terdagmiddag zijn er optredens en 
leuke activiteiten. Op koopzondag 
3 december is het ook open.  Alle 
kinderen zijn van harte welkom en 
de toegang is gratis’. De goedhei-
ligman heeft het Sinterklaashuis 
nog niet kunnen bewonderen, maar 
doet dat aansluitend aan de intocht. 
Na de ontvangst en ‘meet & greet’ 
in het centrum zal Sint koers zetten 
naar de Kwinkelier. Met versnape-
ringen op het plein, een podium en 
DJ wordt het feestje daar tot 17.00 
uur voortgezet. Op de facebookpa-
gina SinterklaashuisBilthoven en 
op de posters in het centrum staat 
het programma van het Theater van 
de Sint vermeld. 

Vooraf is er op 25 november eerst een ontvangst door de kinderen op 
gemeentehuis Jagtlust, zoals in 2016. [foto Guus Geebel]

Week van respect
Wethouder op Sint Michaelschool

door Kees Diepeveen

Respectvol met elkaar omgaan bleek een boeiend onderwerp voor de 
kinderen van groep 7 van de Sint Michaelschool in De Bilt. Wethouder 
Madeleine Bakker gaf tijdens haar gastles in het kader van de Week 
van Respect een voorbeeld aan de kinderen vanuit haar eigen praktijk: 
‘Bij de eerste gemeenteraadsvergadering van de nieuwe burgemeester 
Sjoerd Potters stelde deze dat er binnen de gemeenteraad op respect-
volle wijze met elkaar moet worden omgegaan’. 

‘Niet met gestrekt been erin’ was een term, die de kinderen kende 
vanuit de sport. Omdat alle kinderen aan sport doen ging Madeleine 
Bakker op interactieve wijze met de klas het gesprek aan over de vele 
aspecten van respect in de sport. Respect naar medespelers, tegenstan-
ders, scheidsrechters, coaches, trainers en toeschouwers kwamen aan 
de orde. Alsook respect naar je medeleerlingen, juffen en meesters en 
respect voor de regels waarop je binnen de klas met elkaar om gaat. 
Elkaar in je waarde laten. Een levendige les, waarin de wethouder en 
de kinderen het onderwerp respect van vele kanten hebben bekeken.

Wethouder Madeleine Bakker gebruikt tijdens haar gastles 
praktijkvoorbeelden.
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Reis naar Ghana
door Walter Eijndhoven

Tijdens een gesprek tussen Indra van Deemter, echtgenoot John van Deemter en de Ghanese 
Samuel Sampene Ampofo, raakten John en Indra zo in de ban van dit West-Afrikaanse land, 

dat een eerste reis in 2014 al snel volgde en bij die ene keer bleef het niet.

In september gingen zij terug naar 
dit mooie, maar arme land, om vijf 
door hun gerealiseerde projecten te 
bekijken en, waar mogelijk, nog te 
verbeteren: twee toiletgebouwen, 
een bibliotheek, een naaischool en 
een naaiproject bij basisscholen. 
Daarnaast wilden zij nieuwe pro-
jecten voor schoolkinderen bepalen 
en nieuwe producten laten naaien, 
zoals tafellakens en kinderschorten. 
Maar nog voor het grote avontuur 
in Ghana begon, moesten Indra en 
John thuis nog veel regelen: visa 
aanvragen, malariapillen slikken en 
het inpakken van alle spullen. Een 
reis die zij helemaal zelf betalen. 

Koffers
‘Direct bij aankomst op het vlieg-
veld in Accra, begon het het eerste 
oponthoud’, vertelt Indra. ‘Drie 
mensen met tien koffers valt na-

tuurlijk wel op. De douane wilde 
alle koffers controleren op inhoud. 
Zeven laptops, kinderschoenen 
van de Emmaus, t-shirts van Kin-
dergemeenschap de Werkplaats, 
maar ook 2.000 stuks paracetamol. 
Esther, de moeder van Samuel, die 
met ons meereisde, onderhandelde 
in het Twi, de taal in Ghana, en 
vertelde hen dat wij met de beste 
bedoelingen naar Ghana waren 
gekomen. Gelukkig mochten wij 
uiteindelijk door en bracht onze 
chaufeur ons met een pick-up naar 
het hotel’. 

Obruni’s
De volgende dag begon de rit van 
Accra naar Sefwi Bekwai, een 
dorpje bijna 600 kilometer verder-
op. Meer dan tien uur rijden over 
hobbelige wegen. John: ‘De wegen 
zijn heel slecht in Ghana, vooral in 

het binnenland, met vaak tientallen 
checkpoints, waar de politie met 
mitrailleurs je regelmatig staande 
houdt en controleert’. Indra vult 
haar echtgenoot aan: ‘Die contro-
les hielden ons echt op, want al die 
agenten wilden wel een praatje met 
ons maken, zo vaak zien zij name-
lijk geen obruni’s (witten) in het 
binnenland. En natuurlijk hoopten 
zij dat wij misschien wel iets wil-
len betalen. Gelukkig kwamen wij 
aan het eind van de dag in Sefwi 
Bekwai aan. Het was al donker en 
dan bedoelen wij écht donker’. 

Toestemming
Voordat je een dorp bezoekt is het 
traditie dat je officieel toestemming 
vraagt aan de ‘queenmother’ om het 
dorp te mogen bezoeken. Maar een 
fles Hollandse jenever en een bijna 
nieuwe telefoon doen wonderen 
in Afrika. Elke dag hebben Indra 
en John een strakke planning om 
de diverse projecten te bezoeken. 
Als eerste stond de door de stich-
ting gerealiseerde naaischool op 
het programma. ‘Studenten haak-
ten vervroegd af, omdat zij tijdens 
school geen geld kunnen verdienen 
en er dus minder gezinsinkomen 
aanwezig is’, vertelt John. ‘Eén van 
de meisjes barstte zelfs in tranen 
uit, omdat haar vader onlangs is 
overleden en er waarschijnlijk niet 
voldoende geld binnenkomt om 
haar opleiding af te maken’. John 
en Indra zullen, samen met Samuel, 
bedenken hoe wij de studenten te-
gemoet kunnen komen.De betaalde 
naaidocent liet John en Indra zien 
wat hij de studenten leert en wat zij, 
soms samen met ouders tegen beta-
ling maken: kinderschorten, tafella-
kens, tasjes, ovenwanten, teveel om 
op te noemen. De producten nemen 

John en Indra mee om in Bilthoven 
te verkopen via Moos, EcoPlaza 
en natuurlijk de kerstmarkt die de 
Werkplaats op 20 december orga-
niseert.

Toiletgebouw
De volgende dagen bezochten 
John en Indra reeds gerealiseerde 
projecten, zoals het toiletgebouw 
bij de basisschool in Njetina. ‘Het 
gebouw bestaat uit acht toiletten en 
was al volop in gebruik, nog voor 
de officiële opening’, vertelt John. 
‘De hygiënische omstandigheden 
zijn echt een stuk verbeterd en de 
kinderen hoeven hun behoefte niet 
meer in de bush te doen. Verder do-
neerden wij nog twee laptops aan 
de school en de meest armoedig 
geklede schoolkinderen kregen van 
ons een WP-shirt (Kindergemeen-
schap De Werkplaats in Bilthoven 
doneerde 200 shirts met hun naam) 
en schoenen van Emmaus Biltho-
ven’. Ook de door de stichting ge-
realiseerde bibliotheek bezochten 
John en Indra voor de eerste maal. 
Een schitterend gebouw middenin 
het dorp, met honderden boeken en 
de eerste bibliotheek in de regio. 
Dit project was mogelijk door de 
grote inzameling van de kerstmarkt 
2016 van de Werkplaats en financi-
ele ondersteuning door de Emmaus 
Bilthoven. 

Voedselprogramma
Gedurende een paar dagen kre-
gen 13 van de meest arme public 
schools een bezoek, een zware klus 

door de hitte en de hoge vochtig-
heidsgraad. John: ‘Dit was echt 
bizar. Kinderen die met 6 man één 
boek moeten delen, geen pennen of 
potloden en kinderen die met hun 
buik op een vieze grond sommen 
lagen uit te rekenen bij gebrek aan 
meubilair. 

Het enig positieve is het structu-
rele voedselprogramma vanuit de 
overheid: als kinderen naar school 
komen zijn zij verzekerd van een 
maaltijd. Gelukkig konden wij wel 
direct iets kleins doen en veel kin-
deren kregen een t-shirt of schoenen 
en, heel belangrijk, verschillende 
scholen konden wij laptops en tele-
foons (gekregen van wijkbewoners 
uit de wijk Vogelenzang), verband-
dozen en paracetamol overhandi-
gen. Wij leken wel sinterklaas’. 

Inspannend
Indra en John kijken voldaan te-
rug op een inspannende reis. Thuis 
bepalen zij, samen met Samuel en 
hun adviseurs in Ghana welke van 
de 13 bezochte scholen als eerste 
hulp krijgt van de stichting. Indra: 
‘Het is een voorrecht om dit werk 
te kunnen doen, maar dit kan al-
leen met de noodzakelijke hulp en 
steun van donateurs en onze trouwe 
schoolsupporters’. Wilt u ook hel-
pen om de public schools te verbe-
teren? 

Kijk dan op onze website en voor 
meer informatie over de stichting: 
www.ghanaschoolsupport.org

Schoolkinderen achter de nieuwe laptops. 

John en Indra met schoolkinderen voor de nieuwe bibliotheek.

Filmfeest Julianaschool levert €3.500 op
door Guus Geebel

Op vrijdag 17 november werd voor leerlingen van de Julianaschool een filmdag gehouden.
Er werden voor telkens twee groepen vier jeugdfilms die bij de leeftijd passen vertoond.

Voor de groepen 1 en 2 was dat Brammetje Baas. Met de filmvertoning
werd geld ingezameld voor de AFRIpads Foundation.

De filmdag werd georganiseerd door 
Soroptimistclub De Bilt-Bilthoven, 
een serviceclub van vakvrouwen 
die zich inzetten voor de positie-
verbetering van vrouwen en kinde-
ren. De leden Ilse Pols, Anouk van 
Aarsen en Christien Timmer vertel-
len dat de opbrengst van de filmdag 
via AFRIpads ten goede komt aan 
schoolmeisjes in het Afrikaanse Oe-
ganda. In de groepen 7 en 8 kwam 
iemand van AFRIpads de leerlingen 
in de klas de situatie van de Oegan-
dese schoolmeisjes uitleggen. 

Die leerlingen gingen daarna naar 
de andere groepen om dat door 
te vertellen. Het geldbedrag werd 
verkregen door de verkoop van 
bioscoopkaartjes. Die hadden de 
Soroptimisten samen met kinderen 
van de Julianaschool de week er-
voor op het schoolplein verkocht. 
Het gymnastieklokaal van de school 
was op 17 november omgetoverd in 

een bioscoopzaal. De groepen 7 en 
8 gingen zagen hun film in Huize 
Het Oosten. De filmdag werd voor 
de kinderen compleet met door 
een lokale supermarkt gesponsorde 
broodjes, drank en popcorn. De Sor-

optimisten merkten dat de kinderen 
zich ervan bewust waren dat ze op 
deze manier een goed doel in Afrika 
steunen. ‘Ook de schoolcommissie 
toonde zich heel betrokken en en-
thousiast.’ 

Kinderen in afwachting van de film die ze gaan zien.

Avond over sluipverkeer
Beter De Bilt organiseert op dinsdagavond 28 november 

om 20.00 uur een thema-avond over het tegengaan 
van sluipverkeer door Hollandsche Rading via de 

Tolakkerweg.

Beter De Bilt wil dat de inwoners van Hollandsche Rading niet lan-
ger de tol betalen voor het verbreden van de A27. Raadslid Jette 
Muijsson: ‘Nu is de overlast van het sluipverkeer voor de inwoners 
van ons mooie groene dorp een ware nachtmerrie geworden. Stin-
kende voertuigen die de wegwerkzaamheden proberen te ontwijken. 
Je kunt het dorp niet in of uit zonder lange wachttijden. Gevaarlijk 
bovendien vanwege automobilisten die het wachten beu zijn en on-
verantwoorde risico’s nemen’.

Verbreding
Heeft gemeente De Bilt verzuimd om goede verkeersremmende 
maatregelen te nemen voor deze langdurige situatie? Het duurt 
immers nog even voordat de verbreding van de snelweg klaar is. 
Muijsson: ‘Het is oude politiek: afwachten en hopen dat het mee-
valt. Beter De Bilt wil in gesprek over effectieve oplossingen en 
maatregelen en wil de kennis en ervaring meenemen in haar voor-
stellen. Inwoners zijn als geen ander bekend met de eigen woonsi-
tuatie en daarbij het meest betrokken. Beter de Bilt vindt: elk goed 
idee verdient aandacht. Daarnaast wisselen wij graag ervaringen uit 
over de uitwerking van de Gebiedsvisie Hollandsche Rading. Papier 
is geduldig maar wat is de praktijk? Wij ontmoeten elkaar graag op 
28 november in het Dorpshuis in Hollandsche Rading’. 
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Thuisnederlaag voor DOS 
Voor de eerste thuiswedstrijd van het Westbroekse DOS was De Vierstee gezellig volgestroomd. 
Het aanwezige publiek zag eerst DOS 2 in een spannend duel met 19-18 winnen van de reserves 
van Achilles. Na het voorstellen van de teams - waarbij de D1 als team van de week mee mocht 

oplopen - ontspon zich een spannende wedstrijd tussen DOS en Achilles.

DOS startte in de basis met Cynthia 
van Kempen. Zij verving Linda 
Nap die deze week tijdens de trai-
ning geblesseerd raakte. De gasten 
uit Den Haag scoorden de 0-1. Dit 
was één van de weinige keren in de 
wedstrijd dat DOS tegen een achter-
stand aankeek, want het merendeel 
van de wedstrijd had de thuisclub 
het initiatief. DOS speelde snel en 
was in de beginperiode ook goed in 
het afronden van de kansen. Bij 7- 
4 pakten de Westbroekers voor het 
eerst drie-punten voorsprong. Het 
lukte helaas niet om door te druk-
ken. Mooie kansen draaiden weer 
uit de korf en dit gaf Achilles de 
kans op 7-8 te komen. Richting het 

rustsignaal nam DOS het heft weer 
in handen. Via 11-9 werd via een 
goed getimede aanval in het rust-
signaal de 12-10 gescoord.

Voorsprong
DOS probeerde in de tweede helft 
de voorsprong verder uit te bou-
wen. Het lukte maar niet om het 
gat groter te maken. Halverwege 
de tweede helft pakte DOS voor de 
tweede maal toch een drie-punten 
voorsprong. Maar ook bij deze 16 - 
13 lukte het niet om deze te vergro-
ten, om zo een eerste beslissing te 
forceren. Sterker nog bij 17-17 was 
het weer gelijk. Het bleef spannend 
richting het einde van de wedstrijd. 

Enkele minuten voor tijd kwam 
DOS op een 21-19 voorsprong en 
leek de overwinning binnen hand-
bereik. Leek, want te snel vielen de 
tegendoelpunten zodat de laatste 
twee minuten met een gelijke stand 
van 21-21 ingingen. Beide ploegen 
kregen nog enkele kansen, maar he-
laas voor DOS vielen de doelpun-
ten aan de andere kant, waardoor 
niet DOS maar Achilles ongeslagen 
bleef. DOS deed zichzelf hiermee 
tekort, want over de gehele wed-
strijd gezien was DOS zeker niet 
de mindere ploeg. Aanstaande za-
terdag reist DOS naar Amstelveen 
voor de uitwedstrijd tegen KVA. 
Aanvang 16.40 uur.

Geconcentreerde blikken voorafgaand aan de wedstrijd.

TZ kan lang mee met AW/ DTV
Afgelopen zaterdag stond de tweede wedstrijd voor TZ op het programma. Na de mooie 

overwinning op KV Wageningen, was de tegenstander nu titelkandidaat AW/ DTV. AW/ DTV 
won vorige uit bij Unitas. AW/ DTV degradeerde vorig jaar uit de korfballeague.

Dit jaar moet AW/ DTV het doen zonder topschutter Ilona van den Berg. 

Aan het begin van de wedstrijd was 
het direct duidelijk dat TZ moest 
wennen aan de druk die gegeven 
werd door AW/ DTV. De aanval 
van de Maartensdijkers liet zich te 
ver naar buiten drukken. De thuis-
ploeg kwam makkelijker tot kansen 
en pakte de voorsprong van 4 -1. 
TZ kon zich beter onder de druk 
uitspelen en kwam terug tot 4 - 4. 
Even kon TZ het gat klein houden, 
maar in het verloop van de eerste 
helft kwam AW/ DTV weer op een 
voorsprong van vier doelpunten. 
Deze voorsprong stond bij de rust 

ook nog op het scorebord, 15 - 11. 
De eerste fase van de tweede helft 
was prima van de gasten. Nadat 
beide ploegen twee keer gescoord 
hadden, volgde er een sterke fase 
naar 17 - 17. Met nog 15 minuten te 
spelen lag de wedstrijd weer open. 
Het inlopen van de achterstand had 
echter veel kracht gekost, want on-
danks de gelijke stand moest TZ 
harder werken voor de goals dan 
AW/ DTV. Na de goede fase volg-
de echter ook duidelijke de minste 
fase. AW/ DTV liep snel uit naar 
vier goals. TZ moest oppassen om 

de wedstrijd niet helemaal weg te 
geven. Een licht herstel in de slot-
fase, mede door het invallen van 
Geert Drost, zorgde uiteindelijk 
voor de 31 - 24 eindstand.

Volgende week speelt TZ tegen 
Unitas. Een team dat net als TZ zal 
richten op handhaving. Dit zal een 
interessante ontmoeting worden. 
Beide ploegen hebben gewonnen 
van KV Wageningen en verloren 
van AW/ DTV. De wedstrijd begint 
om 21.10 in de sporthal De Vier-
stee. 

Open Biltse Bridgedrive
Vrijdag 17 november werd voor de 19e keer de Open Biltse 
Kampioensdrive gehouden in het H.F. Witte centrum te De Bilt. De 
strijd werd door 48 koppels gestreden uit alle kernen vanDe Bilt en 
ook (sommigen) van daarbuiten hadden zich aangemeld. 

De lijn-kampioenen waren: 1 Erik Polders + Nico Verhaar (60,57%) 
en 2 Diederik + Paul Herschel (59,81%), 1 Jan Berk + Martin van Tol 
(58,09%) en 2 Tineke Beuk + Theo Oyevaar (56,60%), 1 Stan van 
Beckhoven + Marianne Patist (58,13%) en 2 Adriaan Goossens + Het-
ty Koster (54,79%) en tenslotte 1 Kleare van Dam + Ida van der Riet 
(61,88%) en 2 Henk van de Bunt + Wout van Dronkelaar (55,83%). 

Algeheel winnaars (en voor een jaar Bilts Bridgekampioen) werden 
Erik Polders (l) + Nico Verhaar. Ook bij de prijsuitreiking een deel van 
de organisatoren, links Mariette Vogelaar en Bert Nijdam. 

[foto Henk van de Bunt]

De dames Kleare van Dam (r) + Ida van der Riet scoorden het hoogste 
percentage. [foto Henk van de Bunt]

Gaat iets niet meer functioneren
dan wil je dat graag repareren
neem het ding maar eens mee
naar Repair Café
en laat het daar dan inspecteren

Guus Geebel Limerick

Maar liefst 5 aspirant leden trainen mee met Irene badminton.

Sjors sportief werkt goed
bij Irene Badminton

Vrijdag 10 november was de eerste activiteit van Irene Badminton in het kader van Sjors 
Sportief, een landelijke laagdrempelige actie om basisschoolkinderen

te laten kennismaken met sporten. 

Met 5 nieuwe gezichten werd er druk meegetraind 
met de jeugd van SV Irene. Iedereen was al direct 
enthousiast en fanatiek aan het meedoen. Na de trai-
ning meldden de vijf zich ook direct aan voor nog 
een avondje trainen. Afgelopen vrijdagavond waren 

ze er dus weer en met hetzelfde enthousiasme de-
den ze weer mee. Kijk op badminton.sv-irene.nl of 
sjorssportief.nl voor nog meer mogelijkheden.

(Bertien van de Kerk)
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‘Omdenken’ met Ouders Lokaal
Ouders Lokaal is een nieuw initiatief in de gemeente en er op gericht om ouders/opvoeders 
via leuke activiteiten met elkaar in verbinding te brengen. Ouders Lokaal heeft als doel dat 

ouders/opvoeders het gewoon gaan vinden om met elkaar te praten over opvoeding en tevens 
ervaringen te delen om zo ook van elkaar te leren.

Ouders Lokaal hoopt dat door ou-
ders met elkaar te verbinden er leuke 
initiatieven ontstaan die gezamenlijk 
gerealiseerd kunnen worden binnen 
de gemeente. Behalve leuk is opvoe-
den van kinderen ook een hele uitda-
ging en ontdekkingsreis. Geen kind 
is hetzelfde en fasen en verrassingen 
volgen elkaar in rap tempo op. Aan 
een ouder om daar zo goed mogelijk 
op in te spelen. Ervaringen delen en 
Inspiratie bij al die uitdagingen is 
dan ook best fijn en handig.

Feestelijke opening 
Op donderdag 30 november gaat 
Ouders Lokaal officieel van start in 

gemeente De Bilt. Voor deze spe-
ciale gelegenheid is er een inspire-
rende lezing van bestsellerauteur én 
omdenkfilosoof Berthold Gunster, 
gebaseerd op zijn boek ‘Lastige kin-
deren? Heb jij even geluk’! Hij gaat 
in op de vraag hoe je ogenschijnlijk 
destructief gedrag van kinderen kunt 
‘omdenken’ tot constructief gedrag. 
Hoe? Door te kijken naar wat er 
is en wat er zou-kunnen-zijn. Van 
een gebrek een talent maken. In 
de woorden van Berthold Gunster: 
‘Lastig gedrag is niets anders dan 
ruwe energie, ongestold verlangen; 
een behoefte die zich op een stunte-
lige manier uitdrukt’.

Gratis
De lezing ‘lastige kinderen’ door 
Berthold Gunster is op donderdag 
30 november om 20.00 uur in het 
H.F. Witte Centrum (Colenbergh-
zaal) Henri Dunantplein 4, De Bilt. 
Deelname is gratis: er is een beperkt 
aantal plaatsen. Toegang op vertoon 
van aanmeldingsbevestiging van de 
website ouderslokaal.nl (gemeente 
De Bilt).

Vanwege hoeveelheid aanmeldin-
gen is de locatie gewijzigd: H.F. 
Witte Centrum, Colenberghzaal 1, 
H. Dunantplein 4, De Bilt.

Amnesty voor de klas
Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. In 
de gemeente De Bilt is een scholengroep van Amnesty International actief met 6 gastdocenten. 
Zij informeren alle leerlingen van de basisscholen en middelbare scholen via gastlessen over de 

Rechten van het Kind en laten ze het belang ervan ervaren. 

De laatste jaren hebben alle 18 ba-
sisscholen in onze gemeente ge-
bruik gemaakt van dit aanbod. Zo 
is de doelstelling om aan alle leer-
lingen van groep 7/8 tenminste één 
keer tijdens hun schoolloopbaan een 
gastles over kinderrechten te geven, 
al een aantal jaren bereikt. Daarnaast 
worden op Het Nieuwe Lyceum elk 
jaar gastlessen over de kinderrech-
ten gegeven aan alle vierdeklassers 
als onderdeel van de lessen Maat-
schappijleer. Tijdens de gastlessen 
beseffen kinderen snel dat kinder-
rechten niet overal vanzelfsprekend 
zijn. Je hoort ze vaak zeggen: ‘Wat 
hebben wij het hier eigenlijk goed in 
Nederland.Voor ons is recht op on-
derwijs, goede zorg en wonen bij je 
ouders vanzelfsprekend’. Maar ook 
in Nederland zijn deze zaken voor 
kinderen die in de marge leven niet 
altijd goed geregeld. Daarom vindt 

Amnesty het belangrijk alle kinde-
ren kennis te laten maken met het 
thema kinderrechten. Amnesty is op 
zoek naar vrijwilligers die de scho-
lengroep komen versterken. Am-
nesty International geeft trainingen 

aan gastdocenten, zodat ze goed be-
slagen ten ijs (voor de klas) komen. 
Wie interesse heeft kan kijken op 
debilt.amnesty.nl of een e-mail stu-
ren naar amnestydebilt@gmail.com.

(Toon Gerritsen)

Gastles op het HNL.

Leerlingen schrijven voor 
mensenrechten

Op 15 november gaven de leerlingen van alle 1e en 2e klassen van Aeres Maartensdijk de aftrap 
voor de schrijfmarathon van Amnesty in onze gemeente. Ze schreven samen 302 brieven en 

groeten aan personen van wie de mensenrechten met voeten zijn getreden en
aan de regeringen die daarvoor verantwoordelijk zijn.

Ondanks de voorbeeldteksten was 
het nog een hele uitdaging want 
de brieven en groeten werden in 

het Engels, Spaans of Frans ge-
schreven. Wel stoer natuurlijk als 
je thuis kunt vertellen, dat je een 

brief in het Spaans hebt geschre-
ven aan de president van Honduras. 
Peter Hartman, de docent die het 
initiatief nam voor deze actie, en 
Toon Gerritsen die als gastdocent 
de schrijfmarathon inleidde met 2 
filmpjes over Amnesty en de men-
senrechten, waren onder de indruk 
van het enthousiasme waarmee de 
leerlingen deze uitdaging aangin-
gen. Ze hopen hier een jaarlijks 
terugkerend evenement van te kun-
nen maken.

(Toon Gerritsen)

Op zaterdag 9 december is de 
schrijfmarathon in De Bilt van 
10.00 uur tot 14.00 uur in het 
Lichtruim, Planetenplein 2 in 

Bilthoven. Voor meer informatie: 
https://debilt.amnesty.nl/.De schrijfmarathon van klas 1C.

Wethouder Anne 
Brommersma geeft gastles

door Henk van de Bunt

Wethouder Anne Brommersma verzorgde jl. donderdag gastlessen in de 
groepen  7 en 8 op de Regenboogschool in De Bilt. Ze werd meteen res-
pectvol ontvangen door een leerling uit groep 8 die haar koffie of thee 
aanbood. Anne ging in gesprek met de leerlingen over respect langs het 
sportveld, pesten in de klas en in groep 8 bleef ook de MeToo campagne 
niet onbesproken. Anne Brommersma: ‘Het waren mooie gesprekken 
waarbij ik onder de indruk was van de omgangsvormen van leerlingen 
en leerkracht. Het is duidelijk dat het thema Respect op deze Vreed-
zame School een veel besproken onderwerp is.

De klassen zijn goed voorbereid voor de gastlessen.

Scholieren Werkplaats 
naar Finale

Vrijdag 10 en zaterdag 11 november kwamen bijna 80 scholen in actie 
tijdens voorrondes van het NK Debatteren voor Scholieren op gast-
school Gymnasium Camphusianum in Gorinchem, waaronder Werk-
plaats Kindergemeenschap uit Bilthoven. De Bilthovense scholierde-
baters deden het fantastisch en zijn met het behalen van de 5e plek door 
naar de grande finale op 20 januari op Universiteit Utrecht. Hannah, 
Olivier, Jade en Liselot maken nog steeds kans om met hun school dé 
debatkampioen van Nederland te worden. Het kampioenschap wordt al 
sinds 1998 georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut en is in 
die twintig jaar enorm gegroeid. 

Meer dan 500 scholieren op voorrondes in debat over immigratie en de 
rol van media in de #metoo-discussie.

Geslaagd 
opleidingsconcert 

Op zondag 12 november lieten de jeugdleden van de Koninklijke Biltse 
Harmonie (KBH) van zich horen tijdens het opleidingsconcert. Voor 
veel kinderen was dit hun eerste optreden, en dat meteen in een zaal vol 
ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl

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

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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

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

Jezus zegt: U zult de HEER, uw God, liefhebben met 
geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel 
uw verstand. Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Pilatesschool AndersBeter geeft lessen om spierdegeneratie 
bij ouderen tegen te gaan. Bovendien worden er technieken 
aangeleerd die de leerlingen in staat stellen om diverse klach-
ten zelf te behandelen met massage, drukpunten en oefenin-
gen. Lessen in het Lichtruim Bilthoven en in Groenekan, o.l.v. 
docenten Jeanine van Rhenen en Eva Uppenkamp. Gratis 
proefles. Info www.andersbeter.nl of bel 06 201 37 957.

Te koop aangeboden
Hp cartridges nieuw in doos. 
wegens aanschaf andere prin-
ter. 934XL zwart, 935XL 
magenta, cyaan en geel €30,-. 
Tel. 0346-213778

Leesboeken: Verloren lief-
de van Iona Grey en Blue 
Curaçao van Linda van Rijn 
in één koop : €10,-. Tel. 0346-
213778

Nieuw Levi 504 spijkerbroek 
donkerblauw maat 32/30 regu-
lar fit. €50,-. Tel. 0346-213778

Stone Island polo, slim fit, 
maat M kleur: groen (kaki-
achtig) €25,-. i.z.g.st. Tel. 
0346-213778

T-shirts (2 st.) DSquared maat 
L blauw en zeegroen met 
opdruk €30,-. per stuk en € 
50,-. (2 stuks) i.z.g.st. Tel. 
0346-213778

Zgan houten kinderstoel 
merk schardt €20,-. Tel. 
06-40808780

Nintendo 3DS software ‘de 
Smurfen’ Nieuw, niet gebruikt. 
€10,-. Tel. 06-28643352

Brew Barrel om zelf bier te 
maken. Compleet en nieuw 
in de doos. €15,-. Tel. 
06-13248070

Hoes ikea ektorp bank 2 + 
3 zits, bruin €40,-. Tel. 
06-40730084

Houten meegroei kinderstoel 
€15,-. Tel. 035-6241475

Leuke driewieler (3 jaar) €5,-. 
Tel. 035-6241475

Set dakdragers Opel/Thule 
€35,-. Tel. 035-6241475

Speeltent binnenshuis "Prinses 
(3 jaar) €5,-. Tel. 035-6241475

Voor de Kerst 4 led kaarsen 
met onderblad. De kleur is licht 
blauw €1,-. Tel. 06-14040516

30 paar damesschoenen m. 
38/5, 39/ samen €30,-. Tel. 
030-2290561 of 06-15530129

Heren kleding 35 stuks 
€35,- samen. Maat medium/
large Tel. 030-2290561 of 
06-15530129

10 boeken van Bernlef o.a. 
cello jaren/de rode droom en 
buiten is het maandag €8,-. 
(samen) Tel. 06-14040516

7 Kerst langspeelplaten o.a. 
Russische weinacht/weinacht 
der hirten/christmas carols 
of old europe. €4,-. Tel. 
06-14040516

Skil handschaafmachine met 
stofzak. €20,-. Tel. 0346-
211269

Ferm Slijpmachine Amaril 
zandsteen. In goede staat. 
€20,-. Tel. 0346-211269

Gratis af te halen: 15-delige 
Standaard encyclopedie 
1970. Licht beschadigd. Tel. 
0346-211269. 2 d.bruine rie-
ten eetstoelen €7,50 p.st. Tel. 
06-40730084

O,neill dames/meisjes skijas 
bruin, maat XS €15,-. Tel. 
06-40730084

Een dik boek over papier 
maché met vele afbeeldingen 
€5,-. Tel. 0346-243758

Kunstkerstbomen nieuw in 
doos 1.85 hoog €50,-. 1,50 
hoog en 1,80 hoog €12,50 Tel. 
0346-213076

Een oude puzzel 500 stuks van 
een locomotief met wagons 
€6,-. Tel. 0346-243758

Verschillende potten acryl 
verf. Ze zijn wel gebruikt. Het 
zijn potten van 250 ml €6,-. 
Tel. 0346-243758

Rompertjes meisjes mt 56 tot 
92 groot aantal petit bateau 
€0,75 per stuk. Tel. 0346-
830608

Meisjesjas mt 92 lottum don-
ker blauw m. bontrand €7,50 
Jongensjas mt 116 tumble ’n 
dry €5,-. Tel. 0346-830608

Skipak tommy hilfiger 6-9 
m voor jongen-meisje €10,-. 
Skipak babygap 18-24 m €5,-. 
Blauw Tel. 0346-830608

Te koop gevraagd
Liefhebber zoekt boeken over 
UTRECHT. Tel. 06-83995160 
Mail: mmm7@kpnmail.nl 

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje 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.

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- 
en sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

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

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
klussen met winter korting 
voor meer info: Raymond 
Altena 06-21587684

Nette SCHOONMAAKHULP 
aangeboden. Voor al uw huis-
houdelijke klusjes. Ook één-
malige grote schoonmaak is 
mogelijk. € 15,- per uur en 
uren in overleg. Dagelijks 
mogelijk 06-26927803

Zeer betrouwbare en goede 
SCHILDER biedt zich aan 
zowel binnen als buiten 
schilderwerk V. Dee. Tel. 
06-20605881

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

ERVAREN DOCENT 
geeft huiswerk- en studie-
begeleiding aan huis. Tel. 
06-34892915

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

PEDICURE behandeling voor 
€26,50 bij ‘O mijn Lijfje’ 
Meijenhagen 2, Bilthoven 
(naast De Opstandingskerk, 
1ste Brandenburgerweg) 06 
50 696 211 
S C H O O N H E I D S -
behandeling voor €52,50 bij 
‘O mijn Lijfje’ Meijenhagen 
2, Bilthoven (naast De 
Opstandingskerk, 1ste 
Brandenburgerweg) 06 50 696 
211

Te huur: ruime GARAGEBOX 
centrum Bilthoven box 
nr. 13 Tel. 035-6560764 / 
06-24760212

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfort-
zicht.nl

Te huur in Westbroek, 
PAARDENBOXEN, incl. 
weidegang, incl. gebruik bui-
tenbak. Info: 06-29592167

Schrijfactie Amnesty International 9 december in 
Lichtruim Op 9 december organiseert de afdeling De Bilt een 
schrijfactie in Het Lichtruim, Planetenplein 2 Bilthoven. U bent 
welkom om mee te schrijven tussen 10.00 en 14.00 uur. U kunt 
vrij binnen lopen tijdens deze uren. Voorbeeldbrieven, pen en 
papier liggen klaar. Eventueel kunt u zelf neutrale ansichtkaar-
ten meebrengen om te versturen.

Intercultureel Eetcafé

Zondag 26 nov. organiseert het team vrijwilligers 
van Mens De Bilt het maandelijkse Intercultureel 
Eetcafé. Deze maand is er een Thaise maaltijd, ver-
zorgd door één van de vaste ervaren koks. Inloop 
vanaf 17.15 uur. De maaltijd wordt om 18.00 uur 
geserveerd. Ingang: restaurant Bij de Tijd, Kamer-
ling Onnesweg 14, De Bilt. Aanmelden (t/m 23 nov.) 
kan via servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl, tel. 
030 7440595 of op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur bij de Bureaudienst, Kamerling Onnesweg 14. 

OC De Bilt opent biljartclub

Ontmoetingscentrum De Bilt start een biljartclub 
voor mensen met geheugenproblemen. Op maandag 
27 nov. om 11.00 uur bent u van harte welkom bij 
Eetcafé Van Miltenburg in Bilthoven. Het Ont-
moetingscentrum biedt activiteiten aan mensen met 

geheugenproblemen of dementie die 
nog thuis wonen. Info bij Gerdine Tim-
merman via tel. 06 2905 3145.

Bijeenkomst NAH 

Hersenletsel als gevolg van een onge-
val, herseninfarct of herentumor heeft 
niet alleen impact op de persoon zelf. 
De gevolgen hebben óók grote invloed 
op het leven van de partner, ouder, 
familie en vrienden. Om met die gevol-
gen om te leren gaan is er een bijeen-
komst voor naasten van en betrokke-
nen bij mensen die hersenletsel hebben 
opgelopen. Het centrale thema van de 
bijeenkomst is: ’Wat maakt jou van 
waarde?’ De bijeenkomst is op maan-
dag 27 nov. van 14.00 - 16.30 uur 
in Woonzorgcentrum Rinnebeek, St. 
Laurensweg 11, De Bilt. Aanmelden 
via mantelzorg@mensdebilt.nl.

Boekverfilming Beyond sleep

Op 29 nov. wordt ‘Beyond sleep’ in 
Theater Het Lichtruim vertoond, naar 
de literaire klassieker van Willem Fre-
derik Hermans. Regisseur Boudewijn 
Koole bewijst met deze internationale 
productie uit 2015, dat de zoektocht 
van de ambitieuze geologiestudent Alf-
red Issendorf treffend in beeld gebracht 
kan worden. Voorafgaand aan elke 
film geeft Neerlandica Bea Rigter een 
korte introductie op de relatie tussen 
de roman en de verfilming. Aanvang 

20.00 uur. Kaartverkoop www.ideacul-
tuur.nl en aan de zaal (pinnen gewenst).

Bingo in WVT

WVT organiseert op zondag 26 nov. een 
gezellige bingo. Er wordt gespeeld om 
leuke prijzen. Om 14.00 uur gestart met 
de eerste ronde. Deelname kost €3,50 
voor 5 rondes. Locatie: Talinglaan 10 
Bilthoven. Info via 030 2284973.

Taizéviering 

Zondagavond 26 nov. om 19.30 uur 
is er in de Immanuëlkerk in De Bilt, 
Soestdijkseweg-Zuid nr. 49 een Taizé-
viering met koor en instrumentalisten 
onder leiding van Els Firet. Een viering 
in de sfeer van het Franse klooster in 
Taizé. Er wordt gezongen in verschil-
lende talen en er is gelegenheid om stil 
te zijn. 

Soefibijeenkomst

Op zondag 26 nov. verzorgt het Soefi 
Centrum een universele eredienst in 
Huize het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25. Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. Het 
thema is: ‘Geduld en vertrouwen’. Het 
Soefisme is een religieuze levensbena-
dering, gebaseerd op geestelijke vrij-
heid, respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dagelijks leven 
als bron van spirituele groei. (www.
soefi.nl)
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SVM verspeelt winst in de laatste minuut
SVM speelde zaterdag tegen DSOSC zonder de geblesseerde Marcel Melissen en Diederik Hafkemeijer. 

DOSC kon bij winst de eerste periodetitel pakken en de thuisclub wilde, geïnspireerd door een 
aaneensluitende periode van goede resultaten, gaan voor een vastere positie in het linker rijtje.

Kortom; alle ingrediënten voor een mooie pot voetbal waren aanwezig.

Na de eerste nog wat onzekere mi-
nuten van SVM-zijde werd duide-
lijk, dat SVM-trainer-coach Kevin 
de Liefde zijn huiswerk goed had 
gedaan: de gevaarlijke en snelle 
DOSC-spitsen werden uitstekend 
in bedwang gehouden door de SVM 
verdediging. Daarnaast bleek op-
nieuw de SVM-doelman een on-
neembare veste te zijn.

Wind
Met de harde wind in de rug werd 
SVM langzaam steeds gevaarlijker. 
Uit een goed uitgevoerde counter 
speelde Mike de Kok zich schit-
terend vrij, legde de bal breed op 
Jordy van der Lee, die knap in de 8e 
minuut voor de 1-0 tekende. Gaan-
de weg ontsprong zich een echte 
triller met spanning, sensatie, goed 

voetbal en schoten van Jordy van 
der Lee en van de gedreven spelen-
de routinier Kevin van Dronkelaar, 
die er net niet ingingen. Voor de rust 
werd er niet gescoord. 

Wind tegen
Met Mike Boshuis voor de licht ge-
blesseerde Kevin van Dronkelaar 
en de harde wind tegen hield SVM 
knap de controle op de wedstrijd. 

DOSC drong wel aan maar wist uit 
de spaarzame kansen niet te scoren. 
Na ruim een kwartier spelen loste 
Mike de Kok een hard schot dat op 
de paal belandde. SVM kreeg steeds 
meer ruimte omdat, DOSC vol op 
de aanval ging spelen. Pas in de 80 
minuut en met Danny de Bie (ook 
al een schot op de paal) in de plaats 

van de moegestreden Jordy van der 
Lee, kwam de bevrijdende 2-0 op 
het scorebord dank zij Mike de Kok. 

Laatste
In de spannende laatste 10 minuten 
gebeurde er van alles voor de beide 
goals. Eerst keurde de goed leiden-
de scheidrechter de 2-1 van DOSC 
af; even later kwam de 2-1 toch toen 
een fraai afstandsschot de te ver 
voor zijn goal staande SVM-goalie 
verraste. In de 93 minuut werd het 
ook nog 2-2 door onoplettendheid 
in de SVM verdediging. De eerste 
periodetitel ging uiteindelijk naar 
vv Benschop. DOSC en SVM gaan 
beiden opnieuw voor de winst in de 
tweede periode. De Maartensdijkers 
starten daartoe met vertrouwen a.s. 
zaterdag thuis tegen vv Maarssen. 

Veel ‘wedstrijdbeelden’ worden op de tribune gevormd. (foto Nanne de Vries)

Nova sleept winst uit het vuur in Haarlem
Nova moest aantreden tegen een nog onbekende tegenstander, Rapid 1 uit Haarlem. Op papier 
een mindere tegenstander dan Nova maar het wedstrijdbeeld deed echter anders vermoeden.

Door het fanatieke Haarlemse pu-
bliek en het weggeven van onno-
dige vrije ballen en strafworpen, 
kon Nova niet loskomen van Ra-
pid. Het verschil tussen beide teams 
werd niet groter dan 3 doelpunten. 
Pas in de laatste 5 minuten kon 
Nova langszij komen en de wed-
strijd uitspelen. Uiteindelijk werd 
de wedstrijd met 21-24 gewonnen.
In het begin van de wedstrijd liep 
Nova achter de feiten aan en kon 
pas na 20 minuten spelen de eerste 
voorsprong pakken. Het was lastig 
voor Nova om daarna los te komen 
omdat Rapid elke keer een snel 
antwoord had op een doelpunt van 
Nova. De teams zochten de kleed-
kamer op met een stand van 14-13 
in het voordeel van Rapid.

Slotakkoord
Nova kwam sterk de kleedkamer 
uit. Door een te gretig duel van Ra-
pid, kon Michelle Reus een straf-
worp forceren en verzilveren. Naar-
mate de wedstrijd vorderde kreeg 
Nova steeds meer grip op de tegen-
stander. Nova kende in het midden 
van de tweede helft een periode met 
weinig doelpunten. Door sterk ver-

dedigend werk kreeg het vak dat in 
de aanval stond genoeg mogelijk-
heden, maar wist niet te scoren. Het 
was Richard van der Pas die met 
belangrijke doelpunten Nova in de 
race hield. Vervolgens was het Mi-
chelle Reus die, met nog drie mi-
nuten spelen, met een koelbloedige 
strafworp de ploeg uit Bilthoven op 
twee punten voorsprong zette. Het 
slotakkoord was van Renske van 
Kempen, die met een afstandsschot 
in de laatste minuut, de wedstrijd 
definitief in het slot gooide.

Grip
Maarten van Brenk na de wedstrijd: 
‘We hebben deze wedstrijd verde-
digend gewonnen. Vandaag hielden 
we de tegenstander in de tweede 
helft op 7 doelpunten, dan doe je 
het goed. In het veldseizoen hadden 
we deze wedstrijd kunnen verlie-
zen, maar deze keer lukte het ons 
om verdedigend grip te krijgen en 
op de juiste momenten te scoren.
Volgende week speelt Nova tegen 
de degradant uit de overgangsklas-
se, KVZ.  (Job Paauw)

Nova zet aanval op tegen Rapid uit Haarlem.

Salvodames winnen met 
maximale score

Het bezoekende team van Forza uit Hoogland bestond compleet 
uit jonge meisjes met veel potentieel. Daar er routine in dat team 
ontbrak konden de Salvodames met hun onverzettelijkheid en 
ervaring het team van zich afhouden en soeverein winnen met 4-0 
en zich stevig op de tweede plaats nestelen.

Met het inslaan voor de wedstrijd was te zien dat er veel aanvallend po-
tentieel in het team van de tegenstander zat. Maar dit hebben de Salvo-
dames al meer meegemaakt en laten zich niet meer van de wijs brengen 
door al het aanvalsgeweld voor de wedstrijd. Forza ging fel van start 
in de eerste set en stond snel vier punten voor. Door uit te gaan van 
eigen kracht en een aantal goede bloks wistt Salvo het tij te keren en 
langzaam de set te kantelen. Bij 17-14 nam Forza een time out maar dit 
hielp niet. Salvo maakte de set uit met 25-17. In de tweede set maakte 
Anneke Hanssen een goede servicebeurt waardoor Salvo met vier pun-
ten voor kwam en dit verschil door degelijk spel tot het eind van de set 
kon volhouden. Setwinst met 25-21. De derde set was de tegenstander 
het helemaal kwijt. Er werden zo veel aanvals- en veldfouten gemaakt 
dat Salvo door alleen maar degelijk te spelen de set won met 25-13. De 
vierde set werd nog even spannend. De tegenstander kwam door enkele 
mooie aanvallen snel op voorsprong. Een time out bij de stand 6-10 
door coach Peter Hegeman bracht weer pit en felheid in het spel van 
Salvo. Nienke Dalmeijer had een paar mooie aanvallen. Mede door on-
gecontroleerd aanvalsspel van Forza konden de Maartensdijkse dames 
de opgebouwde voorsprong consolideren en winnen met 25-21. Op 2 
december spelen de dames om 14.15 uur in de Vierstee tegen midden-
moter Unicornus uit Bunschoten.  

FC De Bilt wint van IJFC
Afgelopen zaterdag speelde FC De Bilt een uitwedstrijd tegen de 
IJsselsteinse Football Club (IJFC). Beide clubs hadden voor aanvang 
van de wedstrijd 10 punten en namen bescheiden middenmootplekken 
in op de ranglijst. 

De wedstrijd begon onder een mooi najaarszonnetje en IJFC trok gelijk 
het initiatief naar zich toe. De bal werd veelvuldig voor het Biltse doel 
geslingerd, maar de verdediging bleef kalm en met overzicht te werk gaan. 
Goalie Jos de Gram werd slechts een enkele keer op de proef gesteld en 
die speldenprikken wist hij prima onschadelijk te maken. Het vizier van de 
IJFC-aanvallers stond ook diverse keren niet op scherp, zodat Jos alleen 
maar hoefde te kijken. De paar keer dat De Bilt voor het IJFC-doel kwam, 
was het gevaarlijk. Marc Schuurman en Lennart van Dijk kwamen in kans-
rijke posities, maar de ene keer redde de keeper en de andere keer zag de 
scheidsrechter een handsbal.

Aanwijzingen
In de tweede helft kon het publiek goed merken, dat trainer Alain Hijman 
FC De Bilt enkele tactische aanwijzingen had gegeven. De aanval werd 
beter gezocht en alle spelers deden voortreffelijk hun werk. Het duurde tot 
de 75e minuut voordat het goede spel werd beloond. De prima spelende 
Mano Bakkenes trok wederom langs de zijlijn naar voren en legde de bal 
prima voor de goal, waar Lennart samen met een verdediger een doelpunt 
maakte. Daarna had een van de vele mooie acties van Redouan Boussoufi 
zeker een beter lot verdiend. In de derde minuut van de blessuretijd trok 
IJFC bij een vrije trap met veel mannen naar voren. De bal werd wegge-
werkt en deze keer wist FC De Bilt perfect gebruik te maken van de ruimte 
en Robin Notenboom kon op volle snelheid richting het lege doel van IJFC 
en de 0-2 was een feit. FC De Bilt kon weer drie punten bijschrijven en 
kijkt weer richting de kopgroep.

Eva Voortman
tekent voor Japan

Eva Voortman, de 24-jarige 
linkshandige werpster uit 
De Bilt heeft maandag 13 

november in Japan een 
eenjarig contract getekend 

bij de Ogaki Minamo Softball 
Club. Minamo komt volgend 
seizoen als promovendus uit 
in de 1e klasse van de Japan 

Softball League. Voortman 
is na Anouk Mels de tweede 

Nederlandse speelster, die 
in Japan op het hoogste 

(wereld-)niveau in actie zal 
komen. 
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advertentie

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Bouw theehuis vernietigt 
fourageergebied das

door Walter Eijndhoven

Om te voorkomen dat de bouw van een nieuw theehuis in Lage Vuursche op het stuk weiland, 
hoek Vuursche Steeg /Embranchementsweg doorgaat, dienden gepensioneerd boswachter Hans 

Hoogewerf, dassendeskundige Ton Meijer en Paul Bosch van Drakestein uit Lage Vuursche, 
secr. van De Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. bezwaar aan bij Provinciale 

Staten tegen de voorgenomen bouw van het nieuwe theehuis.

Dat zij niet de enigen zijn die zich 
ernstig zorgen maken over de 
voorgenomen wijziging van het 
bestemmingsplan ten faveure van 
het theehuis blijkt wel uit de stort-
vloed aan bezwaren die binnen-
kwam op de eventuele vergunning 
voor een tweede theehuis bij Lage 
Vuursch precies op een belangrijk 
fourageergebied voor de strict be-
schermde das. Veel inwoners van 
Lage Vuursche, maar ook de Das-
senwerkgroep en andere natuuror-
ganisaties zijn fel tegen de voorge-
nomen bouw. ‘Het gebiedje is een 
paar jaar geleden aangekocht door 
Insinger, eigenaar van landgoed 
Pijnenburg, en ligt in een smal 
deel van de heuvelrug, waar bosw-
eilanden en gemengde bossen met 
greppels en vochtige bospaden het 
beeld bepalen in het relatief natte 
gedeelte van de Laagte van Pij-
nenburg, dichtbij het Nonnenland. 
Het gebied maakt ook deel uit van 
Natuurnetwerk Nederland, voor-
heen Ecologische Hoofd Structuur 
(EHS), met hier als ‘rustig’ geka-
rakteriseerd beschermd natuurge-
bied’, aldus Ton Meijer. 

Ecologisch rapport
‘Helaas houdt Insinger, eigenaar 
van landgoed Pijnenburg, vast aan 
zijn voorgenomen plannen om op 
dit belangrijke weiland voor de das 
een theehuis te bouwen en, of dat 
nog niet alles is, een parkeerplaats 

voor 75 auto’s’, vertelt Hoogewerf. 
‘De provincie Utrecht staat achter 
de plannen van Insinger. Daarom 
gaan Hans Hoogewerf, Ton Meijer 
en ik dinsdag 21 november naar 
Provinciale Staten om onze be-
zwaren te laten horen’, vult Bosch 
van Drakestein aan. De werkgroep 
baseert haar bezwaar op tegenbe-
wijs zoals wissels, graaf- en mest-
putjes, haren en bewoonde burch-
ten. Ook wordt gewezen op het 
ontbreken van een deel van het ex-
terne, ecologisch rapport, waarin 
staat dat er zodanig dassenactivi-
teit is dat deze moet worden gemo-
nitord. Bosch van Drakestein: ‘De 
ontheffing is mede gebaseerd op 
de bewering dat er geen alternatief 
mogelijk is. 

Dat is echter incorrect. Wij heb-
ben gewezen op een alternatieve 
locatie, langs de Biltseweg, waar 
een beperkter natuuringreep kan 
plaatsvinden, ook voor de das’. 
Landgoedeigenaren moeten tegen-
woordig zelf hun broek ophouden 
en zijn afhankelijk van eigen in-
komensstromen. Bosch van Dra-
kestein: ‘Insinger wil de omzet 
van het theehuis gebruiken om in 
de toekomst het beheer van Pij-
nenburg te kunnen blijven bekosti-
gen, maar wie zegt ons dat dat ook 
werkelijk gebeurt? Zijn drie zoons 
worden eigenaar van de nieuwe 
horecagelegenheid’. 

Dierenbegraafplaats
Niet alleen de bouw van een nieuw 
theehuis baart omwonenden en di-
verse natuurorganisaties zorgen. 
Ook de aanleg van een nieuwe die-
renbegraafplaats (met een opper-
vlakte van ongeveer 15.000 vier-
kante meter) is een hekel punt en 
stuit op vele bezwaren. De Stichting 
Natuur en Landschap Lage Vuur-
sche e.o. vreest voor verslechtering 
van de natuurwaarden. Hoogewerf: 
‘Er is veel weerstand tegen de aan-
leg van een dierenbegraafplaats en 
de bouw van een theehuis, maar de 
bewoners van het bos, die hebben 
daar nooit ook maar enige zeggen-
schap over gehad. Vandaar dat ik in 
gesprek ben gegaan met Melis, één 
van de bewoners en weet je wat hij 
vertelde?’ ‘Ik ben geen geleerde, ik 
weet niet zoveel. Ik neem aan het 
regeren der gemeente geen deel. 
Maar toch kan ik iets, waar ik prat 
op durf te gaan. Ik kan de taal der 
dassen verstaan. Het is erg moei-
lijk om zoiets te leren. Daarvoor 
moet je minstens 25 jaar studeren. 
Er zijn weinig dassen die een ver-
haal kunnen doen, want de meesten 
hebben weinig ervaring. Zij sterven 
meestal voor hun eerste verjaring. 
Maar deze das was vernuftig (wat 
je noemt bijdehand). Het leek wel 
als had hij een mensenverstand. Hij 
groef net een kuiltje, belicht door 
het maantje. Aan de rand van het 
Dolderse laantje. En toen ik hem 

daar, in zijn eentje, zo zag, zei ik 
hem, in de taal der dassen, gedag. 
Toen zei ik: ‘hé das, vertel mij eens 
even, hoe jullie zo met elkander le-
ven’. ‘Maar weet’, zei de das: ‘dat 
ik jou eerst een voorwaarde stel, 
want mensen schenk ik niet het 
minste vertrouwen. Ik blijf graag 

zo lang mogelijk uit hun klauwen. 
Mensen zien wij niet graag om ons 
heen. Want mensen, en vooral hun 
honden, zijn vaak gemeen. Wij 
wonen graag op een heuvelig veld, 
want onze woning is op droogte 
gesteld. Ons voedsel daarentegen, 
vinden wij op een vochtig veld. Wij 
zijn in het verleden nooit door de 
mens verwend, maar zijn nu geluk-
kig door vadertje staat beschermd’. 
Toen zei ik: ‘Waarom kan jij de 
mens zo slecht verdragen?’ ‘De 
mens’, zei hij toen: ‘zou jij dat niet 
weten? Die gooit vaak roet in ons 
eten. Begin jaren tachtig, wij wa-
ren nog maar met z’n drieën, de 
mens had ons zo op onze knieën. 
Verkeer en verstoring, dat was het 
probleem, maar nu gaat het beter, 
geholpen door meenigeen. De Heu-
velrug, zowel Noord als Zuid, is ons 
leefdomein, maar wij hebben wel 
veilige plaatsen nodig, dat is geen 
gein. Die hebben wij hier gelukkig 
gevonden, van oost naar west. Maar 
wij hebben nu in de wandelgangen 
gehoord dat deze plek weer door de 

mens wordt verpest. De provinciale 
weg hier is voor ons een gedrocht, 
maar gelukkig is door de poli-
tiek een oude afspraak gemaakt; 
dat hier naar een veilige oversteek 
wordt gezocht. De weg daarnaartoe 
is voor ons dieren heilig, want ons 
voortbestaan hangt af van veilig. 

Wij zijn geheel afhankelijk gewor-
den van de mens. Geld is voor jul-
lie belangrijk, dat snap ik. Maar dat 
heeft ook zijn grens. Wij hebben 
slechte ogen en zien niet zo best. 
Vraag alsjeblieft aan de gemeente 
Baarn, om de rust in dit gebied te 
bewaren. Wij hebben dan als be-
woners ook maar één wens: laat dit 
zeldzaam rustige gebied, aljeblieft 
niet verpesten door de mens!

Woensdag 6 december vindt een 
informatieavond plaats voor de 
gemeenteraadsleden, woensdag 13 
december vindt het debat plaats 
over de bouw van het theehuis en 
woensdag 20 december besluit de 
gemeenteraad van Baarn of de 
bouw mag aanvangen.

Het bestuur van De Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche 
e.o. V.l.n.r. Marek Guensberg, George Muijsson en Paul Bosch van 
Drakensteijn. [foto Henk van de Bunt]

Boswachter Hans Hoogewerf sprak met Melis de das.

Dit weiland is de beoogde locatie voor een theehuis. Op de achtergrond de Embranchementsweg en de 
bebouwing Vuurseweg 1. [foto Henk van de Bunt]

Muziek door het bos 
KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organiseert activiteiten voor 

kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan onder leiding van vrijwilligers
van HUL en IVN De Bilt op Beerschoten. 

Woensdag 29 november worden muziekinstrumenten 
gemaakt van spullen uit het bos. Eerst wordt er ge-
keken naar welke dieren het beste horen en naar wat 
voor geluiden ze maken. Daarna wordt een muziekin-
strumentje van eenvoudige materialen gemaakt. Er is 

wat lekkers met limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 
14.30 tot 16.30 uur. Plaats: Paviljoen Beerschoten,
De Holle Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden per email kan 
tot en met zaterdag 25 november vi:
a kindernatuuractiviteiten@gmail.com.

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
22-11
Do.

23-11
Vr.

24-11
Za.

25-11
Zo.

26-11

Biefstuk met champ.
en gebakken ui

of
Duo van gebakken

zeebaars- en roodbaarsfilet 
met kappertjessaus

of
Tomaten-mozzarellataart 

met roergebakken spinazie

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
29-11
Do.

30-11
Vr.

01-12
Za.

02-12
Zo.

03-12

Wildpeper, aardappel,
rode kool en appelcompôte

of
Gebakken kabeljauwfilet 

met dillesaus
of

Flammkuchen met 
kalamata-olijven,
tomaat en kaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Alleen nog 2de kerstdag plaatsen vrij
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