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GEDISTILLEERD

Wethouder Dolf Smolenaers van 
Financiën in zwaar weer.

Tegellovers overal in 
de gemeente De Bilt

Her en der door de gemeente zijn tegels te vinden met teksten zoals 
‘ik wou dat ik gras was’, ‘na regen komt wateroverlast’. Het Water-
schap probeert op deze ludieke manier inwoners van de gemeente 
bewust te maken van de gevolgen verstening.

Tom Overgaauw medewerker van het Waterschap en bedenker van de 
Tegellovers vertelt: ‘Afgelopen zomer was het extreem droog, terwijl 
het nu heel nat is. Door klimaatverandering worden weersextremen 
steeds normaler. Dit goed reguleren is een uitdaging voor het Water-
schap’. Juist op en aan de rand van de heuvelrug is het belangrijk dat 
we zoveel mogelijk water in de bodem laten wegzakken. Zo creëren we 
watervoorraden die we later kunnen oppompen als drinkwater.

Vergroenen
Het Waterschap werkt hierin samen met de gemeente. Maar ook als in-
woner kun je helpen. ‘Want ongeveer 60% van de grond is van particu-
lieren. Samen kunnen we een groot verschil maken’ aldus Overgaauw. 
‘Richt je tuin zo in dat het water zoveel mogelijk in de grond zakt. Op 
de website www.klimaatklaar.nl staan veel voorbeelden’. Gelukkig zijn 
er al diverse bewoners in De Bilt die het goede voorbeeld geven. Actie 
Steenbreek De Bilt richt zich in de wijk Weltevreden op het vergroenen 
van de tuinen. Tegels eruit, planten erin. Al dan niet in combinatie met 
afkoppelen regengoot en plaatsen regenton. En leerlingen van het Nieu-
we Lyceum onderzochten hoe gemeente De Bilt rainproof kon worden. 
Op 12 oktober is Tom Overgaauw ook op de Duurzaamheidsmarkt in 
De Bilt bij de Oosterlichtkerk aan de eerste Brandenburgerweg. Aan 
hem kunt u dan u vragen stellen. 

Met Tegellovers hoopt het 
Waterschap inwoners met ‘loesje 
achtige’ teksten te herinneren aan 
de gevolgen van verstening.

Versterking vulploeg 
gevraagd!

Bilthoven�/�Donsvlinder 2 // Bilthoven 

Vulploegmedewerker 

Werktijden in overleg op 
maandag t/m zaterdag 
in de middag/avond.
Stuur een mail naar 
roel.de.vos@plus.nl of 
vul je gegevens in op de 
A4 fl yer in de winkel.

Begroting met pijnlijke maatregelen
door Guus Geebel

‘Het is bijna onverteerbaar dat het Rijk met belastingverlaging komt en het geld maar niet uit 
kan geven, terwijl overal in Nederland gemeenten genoodzaakt zijn om belastingen te verhogen 

en bezuinigingen door te voeren’, zegt wethouder van Financiën Dolf Smolenaers. ‘Het komt 
voornamelijk omdat het Rijk taken naar de gemeente heeft toegebracht met het idee dat de gemeente 
het beter kan, maar er tegelijkertijd van alles van vindt en zegt hoe de gemeenten het moeten doen. 

We hebben zelf nauwelijks nog vrijheid over de manier waarop we de taken uitvoeren.’

Het college presenteert een slui-
tende begroting door bezuinigin-
gen. ‘Dat kan niet anders want we 
krijgen minder geld van het Rijk 
met name voor de Wmo en de 
Jeugdzorg. Voor het tweede jaar 
op rij moeten we meer bezuinigen. 
Tijdens de crisis hebben we ook 
al veel bezuinigingen te verduren 
gekregen. Het gaat bewoners en 
maatschappelijke organisaties veel 
pijn geven.’ Wethouder Smole-
naers noemt het een landelijk gege-
ven en hij zegt dat brieven van de 
VNG aan het kabinet steeds feller 
worden. ‘We moeten nu gaan be-
zuinigen op nuttige dingen die we 
eigenlijk liever niet zouden doen. 
De lasten voor de inwoners blijven 
gemiddeld in 2020 wel ongeveer 
gelijk, maar dat komt omdat we bij 
de rioolheffing een te hoog tarief 
hanteerden, waar bewoners nu min-
der voor gaan betalen. De OZB gaat 
wel omhoog. Als we in betere tij-
den hadden gezeten, dan hadden we 
de rioolheffing omlaag gebracht en 
was er niets met de OZB gebeurd. 
Dan was het een lastenverlichting. 
Nu stijgt de OZB hier met 6,5 pro-
cent. Het totale bezuinigingspakket 
is 2,7 miljoen euro. De OZB-verho-
ging bedraagt 600.000 euro. 

Groenonderhoud
‘Het totale budget voor onze in-
woners neemt wel toe, maar we 
schrappen een aantal belangrijke 
dingen voor Biltenaren. De ope-
ningstijden van de gemeentewinkel 
worden gehalveerd. Mensen moe-
ten meer op afspraak regelen. Het 

is dus te merken bij de dienstverle-
ning. Ook wordt bezuinigd op het 
groenonderhoud. In het coalitieak-
koord is een verbetering van het 
groenonderhoud overeengekomen, 
maar daar gaan we 100.000 euro 
minder aan uitgeven. Voor het amb-
telijk apparaat heeft het ook conse-
quenties. Door de bezuinigingen bij 
de gemeentewinkel zullen er min-
der mensen nodig zijn. We snijden 
dus ook in eigen vlees. Politici hou-
den ervan om leuke plannen te laten 
zien maar het is op dit moment niet 
mogelijk die plannen uit te voeren.’

Lange termijn
‘Onze gemeente staat er financieel 
ook op de lange termijnniet best 
voor’, aldus de wethouder. ‘We 
moeten wel wat vet op de botten 
gaan krijgen. De problemen op de 
korte termijn worden veroorzaakt 
door het Rijk, maar de slechte fi-
nanciële positie van deze gemeente 
heeft ook lokale oorzaken.  Wij 
kunnen niet zeggen we presenteren 
geen sluitende begroting en sluiten 
een lening af zoals een paar andere 
gemeenten dat doen. Als wij dat 
zouden doen verslechteren we onze 
positie nog verder, want we hebben 
al fors meer leningen dan andere 
gemeenten. Als je geen sluitende 
begroting hebt vererger je dat en 
betaal je vervolgens veel meer aan 
rente. Zodra de rente stijgt kom je 
in de problemen.’ 

Differentiatie
Er gaat rond  90 miljoen euro om 
in de gemeente. ‘Er wonen hier 
wel veel miljonairs maar we mo-
gen geen inkomenspolitiek bedrij-
ven. Je mag rijkere mensen daarom 
niet zwaarder belasten dan armere 
mensen. Dat is lastig in het kader 
van de zorg, want juist daar heeft 
het Rijk ingevoerd dat mensen voor 
een vast tarief bepaalde zorg mo-
gen afnemen. Wij zouden het mooi 
vinden als we mensen met een dik-
kere portemonnee wat meer zou-
den kunnen laten betalen. Het be-
leid van de gemeente is om armere 
mensen zoveel mogelijk te ontzien, 
maar we hebben van het Rijk niet 
zo veel beleidsvrijheid om dat uit-
gangspunt uit te voeren. Heel veel 
van de miljoenen die ten opzichte 
van een paar jaar geleden worden 
uigegeven komen voor een groot 
deel voort uit verplichte uitgaven 
waarin we niet mogen differentië-
ren naar inkomens.’

Onzekerheid
De basis waarop het Rijk gemeen-
ten een uitkering verstrekt is afhan-
kelijk van wat daadwerkelijk wordt 
uitgegeven. Op basis daarvan krij-

gen de gemeenten een uitkering. 
Dus als het Rijk zegt we gaan 100 
miljoen uitgeven en het blijkt dat 
het maar 80 miljoen is, dan moeten 
we als gemeente onze begroting 
negatief bijstellen, omdat we dan 
ook minder geld krijgen. Dit ge-
beurt nu al jaren achter elkaar. We 
weten als Nederlandse gemeenten 
dus niet waar we van op aan kun-
nen. Het gaat iedereen wel aan het 
hart van het raakt direct of  indirect 
de dienstverlening aan de burgers. 
Het is ook voor de organisatie pijn-
lijk dat er niet gedaan kan worden 
wat we zouden willen.’ Het steekt 
de wethouder dat de filosofie van 
het Rijk was dat gemeenten de zorg 
beter konden uitvoeren ons vervol-
gens niet de vrijheid geven om het 
te doen op de manier die wij het 
beste vinden. Daardoor hebben we 
geen ruimte om te doen zoals we 
willen. Bij verantwoordelijkheid 
hoort ook ruimte en mandaat. Je 
bent nu wel verantwoordelijk voor 
de uitvoering, maar kunt het niet 
beïnvloeden.’ 

Verantwoordelijkheid
‘’In de democratische volksverte-
genwoordiging van De Bilt vindt 
het politieke debat plaats. Normaal 
heb je daar de discussie, waar wil-
len we dat het geld naar toe gaat. 
Voor het zoveelste jaar is het meer 
het verhaal, waar willen we op be-
zuinigen. Dat is een heel ander po-
litiek debat dan je als politicus wilt 
doen voor de burger. Je wilt niet 
steeds dingen bij de burger wegha-
len en dat doen we nu al jaren. Er 
is niet veel keuzevrijheid meer en 
op het moment dat je een pijnlijke 
maatregel niet gaat uitvoeren, is de 
begroting niet meer sluitend.’   De 
begroting wordt op donderdag 7 
november in de gemeenteraad be-
handeld.

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten

advertentie
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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

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

13/10 • 10.30u - Ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/10 • 09.30u - Ds. W. Meijer

13/10 • 18.30u - Ds. A. Bloemendal

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
13/10 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

met Nanno Kleiterp

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

13/10 • 10.00u - spreker M. v. d. Weide

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
13/10 • 10.30u - Communieviering  

PGV J. Ham

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

13/10 • 10.15u - Ds. D.F. Ensing
13/10 • 16.30u - Ds. J. van Benthem 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

13/10 • 10.00u - Ds. W.P. Vermeulen 
13/10 • 19.00u - Ds. P.J. Visser

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

13/10 • 10.00u - ds. R. van den Beld

R.K. St. Michaelkerk
13/10 • 10.00 uur - Eucharistieviering  

R. Vonhögen 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
13/10 • 10.00u -  

spreker Wim Hoogendijk 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
13/10 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

13/10 • 10.00u - Ds. L. Groenenberg 
13/10 • 18.30u - Ds. M. van Reenen

 
Onderwegkerk Blauwkapel

13/10 • 10.30u - Pastor C.J. Baan

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/10 • 11.00u - Ds. R. Alkema
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/10 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
13/10 • 18.30u - Ds. W.F. Jochemsen 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

09/10 • 19.30u  - Ds. A.J. Britstra
13/10 • 10.00u en 18.30u -  

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
13/10 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
13/10 • 09.30u - Eucharistieviering  

R. Vonhögen 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/10 • 10.00u - Ds. L. Kraak 
13/10 • 18.30u - Onbekend

PKN - Herv. Kerk
13/10 • 10.00u - Ds. E. Mijnheer 

13/10 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 12 oktober haalt 
Stichting Warm Hart weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief 
Nieuwe Weteringseweg, Voor-
dorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en 
Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko met 
handgreep naar straatkant vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 12 oktober 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Moestuin of volkstuin

Tussen het fietspad naar Nieuwe 
Wetering en het terrein van de 
Scouting liggen zo’n 95 percelen, 
groot en kleiner, waar groen-
ten, fruit en bloemen worden 
gekweekt. Onlangs heeft een 
aantal oudere tuinders besloten 
te stoppen, wat ruimte biedt aan 
mensen die zelf hun (biologi-
sche) eten en bloemen willen 
verbouwen. Reserveer alvast een 
tuin voor het komende seizoen 
of mail voor inlichtingen naar 
tuinmaar@hotmail.com.

Dorpsbijeenkomst 
Hollandsche Rading

Woensdagavond 9 oktober is 
er een dorpsbijeenkomst geor-
ganiseerd door bewonerscomité 
Samen voor Hollandsche Rading 
in het dorpshuis. Inloop vanaf 
19.30 uur. Het thema is Groen 
en meer.

Eet-es-mee bij WVT

Donderdag 10 oktober kunnen 
ouderen die lid zijn van de WVT 
vereniging een gezellige maaltijd, 
tijdens de ‘eet–es–mee’ activiteit. 
De middag begint om 16.30 uur 
met een drankje vooraf. Locatie 
is Talinglaan 10 te Bilthoven. 
Nog geen lid? Aanmelden kan 
bij de receptie van WVT. Meer 
informatie op www.vvsowvt.nl 
of 030-2284973. 

Markt Samen  
Leuke Dingen Doen

Donderdag 10 oktober van 16.00 
tot 18.00 uur in De Vierstee 
Maartensdijk, met aansluitend 
het ontmoetingsmoment ‘Aan de 
Keukentafel’. Zaterdag 12 okto-
ber van 09.30 tot 12.30 uur in 
de Bibliotheek in Het Lichtruim 
Bilthoven, tegelijk met de Vrij-
willigersbanenmarkt. 

Bingo bij WVT

Vrijdagavond 11 oktober van 
19.30 tot 21.30 uur organiseert 
WVT een Bingo. Er worden vijf 
rondes gespeeld en er zijn prijs-
jes te winnen. Aanmelden is niet 
nodig, deelname € 3,50. Loca-
tie is VVSOWVT, Talinglaan 10 
Bilthoven.

Gezond, groen én geld 

Wat hebben gezondheid, het 
klimaat en je portemonnee met 
elkaar te maken? Jeanine Pot-
huizen (KlimaatGesprekken), 
Marieke van Nimwegen (Bud-
getkring De Bilt) en Judith Ver-
beek (de Beweegruimte) nemen 
je mee in hun eigen ontdekkingen 
en ervaringen over hoe het komt 
dat duurzaam leven juist gezond 
is en niet per sé duur hoeft te 
zijn. Locatie is De Beweegruim-
te, datum 11 oktober van 20.00 
tot 21.30 uur. Aanmelden: www.
blauwdebilt.nl

Leescafé bij De Koperwiek

De Koperwiek zoekt vrijwilligers 
die de uitdaging willen aangaan 
om een nieuw leescafé op te star-
ten samen met de bewoners wordt 
voorgelezen aan een groep vaste 
bewoners. Er is ondersteuning van 

een medewerker van de biblio-
theek. De activiteit duurt ongeveer 
1,5 uur. Dag en tijdstip worden 
in overleg bepaald. Meer info bij 
de Ruth van der Schaaf en Judith 
Scheepstra; e-mail abkoperwiek@
debilthuysen.nl of tel. 030 2296700.

Opening plukdoolhof 

Op zaterdag 12 oktober wordt om 
15.00 uur het nieuwe plukdool-
hof geopend op het terrein van 
Kinderboerderij De Schaapskooi 
in Bilthoven. Het Plukdoolhof in 
Bilthoven is het eerste doolhof 

van eetbare gewassen in Neder-
land. Er komen diverse educa-
tieve activiteiten, natuurbeleving 
en een duurzame voedselteelt.

Lezing bij Berengroep

Pascal Ursinus geeft op zaterdag 
12 oktober van 14.00 tot 15.30 
uur een lezing over een toeganke-
lijker samenleving voor slechtho-
renden. Locatie is bij Berengroep 
gevestigd op de Rembrandtlaan 
4, Bilthoven. De toegang is gra-
tis. Aanmelden bij Nelly Jacobs 
via nellyjacobs@ziggo.nl.

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

‘Ik wil graag 100 worden’

Wij laten echter weten dat op 92-jarige leeftijd is ingeslapen 

Bertus Gasenbeek

Maartensdijk, 15 februari 1927 Loosdrecht, 2 oktober 2019

Tonnie Gasenbeek-Janssen †

 Bert en Ina

 Dick en Gretha

 Jan en Loes
  Lotte en David
  

Wij nodigen u uit voor de afscheidsbijeenkomst op woensdag 
9 oktober om 13.30 uur in Het Koetshuis, Maartensdijkseweg 9
te Maartensdijk. Aansluitend is daar gelegenheid om elkaar 

te condoleren. 

Om 15.30 uur brengen wij Bertus naar zijn laatste rustplaats
op de Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk 

aan de Dierenriem (ingang sportvelden).

Wij danken de medewerkers van verpleeghuis De Beukenhof
te Loosdrecht voor hun liefdevolle verzorging van Bertus.

Correspondentie: Yarden & Geersing Uitvaartzorg
Arnhemse Bovenweg 12-69, 3708 SH  Zeist
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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

Wethouder presenteert locaties
voor 212 woningen

door Guus Geebel 

‘We presenteren een samenhangend pakket van allerlei maatregelen om de woningmarkt 
in De Bilt een impuls te geven’, aldus wethouder Dolf Smolenaers op 4 oktober bij 
een presentatie van locaties van gemeentegrond waarop woningbouw mogelijk is. 

De wethouder vertelt dat in 2016 
het beleid is vastgesteld en het 
blijkt dat er veel gebouwd moet 
worden. Er zijn veel te weinig ap-
partementen voor jongeren en 
ouderen. De behoefte aan sociale 
huurwoningen, middenhuurwonin-
gen en koopwoningen is groot. 
‘De raad heeft veel nadruk gelegd 
op de bouw van sociale huurwonin-
gen. Dertig procent is het streven 
maar eigenlijk moet je kortstondig 
wat meer gaan bouwen. Om dat 
te stimuleren leggen we vast dat 
projectontwikkelaars een bijdrage 
moeten leveren aan de gemeente-
lijke opgave, dus dat zij ook soci-
ale- en middenhuurwoningen moe-
ten bouwen. Doen ze dat niet dan 
moeten ze geld storten in een volks-
huisvestingsfonds. We zien dat de 
afgelopen tien jaar in de vrije sector 
nauwelijks een bijdrage wordt gele-
verd aan ons beleid. Op het moment 
dat ontwikkelaars met een nieuw 
plan komen dat niet in het beleid 
past moeten ze een bijdrage leveren 
aan het  gemeentelijke beleid door 

te betalen. Bouwers die wel sociaal 
willen bouwen kunnen geld uit het 
fonds krijgen om hun plannen ren-
dabel te maken.’ 

Nieuwe sporen
De gemeenteraad heeft het college 
gevraagd de locaties van gemeen-
tegrond waarop gebouwd kan wor-
den in kaart te brengen. Op basis 
van de notitie ‘Uitgangspunten 
woningbouwambitie’ die de raad in 
december aannam, zijn nu dertien 
locaties aangegeven waarop ge-
bouwd kan worden. Die zijn staan 
op de website van de gemeente ver-
meld, www.debilt.nl/woningbouw. 
De provincie is nodig om te bekij-
ken waar buiten de bebouwde kom 
gebouwd kan worden. ‘We gaan 
alles doen, want de nood is heel 
erg hoog, wachtlijsten voor soci-
ale huur zijn erg lang en de koop-
prijzen stijgen. Daarnaast kunnen 
mensen niet doorstromen vanuit 
sociale huurwoningen als ze wat 
meer verdienen, want er is eigen-
lijk geen alternatief voor ze. Dus je 

moet ook iets ertussen bouwen. Er 
is dus ook een belangrijke focus op 
middenhuur. We zetten in op aller-
lei nieuwe sporen.’

Bouwen
‘We hebben wel een goede afwe-
ging gemaakt van waar wel en 
waar niet, maar dan zullen er altijd 
mensen zijn die het niet op die plek 
willen. Maar we vinden het wel 
belangrijk om de stap te zetten op 
de plekken die we daar goed voor 
hebben uitgekozen. De raad heeft 
er zelf om gevraagd en dus komen 
we met een voorstel. Daar zal heel 
veel debat over zijn zowel bij be-
woners als in de raad. We komen 
wel met een afgewogen pakket 
waarin wellicht pijn zit, maar de 
totaalsom is dat we voor het eerst 
in jaren daardoor veel meer kun-
nen gaan bouwen. We zijn er niet 
alleen voor mensen die al een huis 
hebben, maar ook voor de mensen 
die maar geen huis kunnen krijgen.’ 
Smolenaers denkt dat veel inwo-
ners zich daarin herkennen. ‘Zeker 

als hun kinderen geen woning in 
de gemeente kunnen vinden en dat 
willen we ook niet, dus we moeten 
wel een keer een stap maken.’ Op 
31 oktober wordt het voorstel in de 
raad besproken. In totaal gaat het 

om 212 woningen. ‘Met de raad is 
afgesproken dat alle programme-
ring op de locaties indicatief is, dat 
wil zeggen dat het nog niet honderd 
procent vaststaat. In overleg met de 
buurt gaan we het verder bekijken.’

Een van de locaties waarop woningbouw mogelijk is ligt aan de 
Sperwerlaan in Bilthoven.

Starters uit Westbroek
gaan zelf woningen bouwen

Vijf jonge starters uit Westbroek willen aan de Holsblokkenweg vijf woningen gaan bouwen. 
Fons, Robin, Arjan, Mick en Rik hebben lang gezocht naar een geschikte woning en tot nu 

toe niets gevonden. Fons, Kelly (vriendin van Arjan) en Gert-Jan Braas van het Dorpsberaad 
Westbroek vertellen in een interview over hun ervaringen.

Sommige wonen nog bij hun ou-
ders, andere huren een woning van 
particulieren. Het liefst willen ze 
een woning kopen. De meeste wo-
ningen in Westbroek zijn onbetaal-
baar voor starters. Een blik op Fun-
da bevestigt dit. ‘Met kopen bouw 
je kapitaal op en heb je de vrijheid 
om naar eigen inzicht dingen te 
veranderen aan je woning’ volgens 
Fons. De vijf kennen elkaar vanaf 
de lagere school en korfbal.  Alle-
maal wonen ze al hun hele leven 
in Westbroek, dat schept een band. 
Een aantal werkt in Westbroek.

Ze hebben de handen ineen gesla-
gen en gaan met elkaar hun eigen 
woning bouwen. Ze gebruiken 

hiervoor het Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO). CPO 
is bouwen in eigen beheer.  Samen, 
zelf de baas zijn, bouwen tegen 
kostprijs en de kosten en de zorgen 
van het samen bouwen  delen. Ze 
krijgen hierbij ondersteuning van 
het bureau De Regie, een adviesbu-
reau gespecialiseerd in het onder-
steunen van CPO projecten. 

Voor het bouwen van woningen 
op deze locatie hebben eerst ande-
ren (SSW en twee ontwikkelaars) 
plannen gemaakt. Om allerlei ver-
schillende redenen zijn die niet 
doorgegaan. Gert-Jan Braas van het 
Dorpsberaad dacht toen: ‘waarom 
gaan we het niet zelf doen?’ Het 

Dorpsberaad heeft zelf het initia-
tief genomen om een stappenplan 
te maken om het CPO ook daad-
werkelijk te realiseren. Het Dorps-
beraad, die jongeren uit Westbroek 
een kans op een geschikte woning 
wilde geven, heeft het stappenplan 
van het CPO aan wethouder Smo-
lenaers voorgelegd. Eind 2018 is er 
in Westbroek tweemaal een infor-
matieavond over het CPO georga-
niseerd en zijn de plannen ontstaan 
om met elkaar aan de slag te gaan 
en samen te gaan bouwen. In eerste 
instantie waren er negen belangstel-
lenden. Nadat een aantal belang-
stellenden zich had teruggetrokken, 
is er geloot en  bleven er vijf en-
thousiaste kandidaten over. De ini-
tiatiefnemers van het CPO gaan een 
vereniging oprichten om het project 
een goede basis te geven. Zij heb-
ben hiervoor een opstartsubsidie 
van de provincie gekregen.

Uiteindelijk is het bestemmingsplan 
Holsblokkenweg 2017 unaniem 
vastgesteld in de gemeenteraad van 
27 juni 2019. Ook is er een amende-
ment van Bilts Belang aangenomen 
om de beukmaat van de woningen 
van 5,1 meter te verbreden tot 5,4 
meter. Dit omdat aannemers weinig 
tot geen prefab woningen van deze 
maat leveren. Als alles volgens plan 
verloopt start de bouw van de wo-
ningen in december van dit jaar en 
zijn de woningen rond de zomer 
van 2020 klaar. 

(Hanneke de Zwart)
Het ziet er naar uit dat hier binnenkort toch woningen gebouwd gaan 
worden.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Groenekan, hijs de stormbal!
De dorpskern Groenekan voelt zich overvallen door het 
voornemen van het College om 7 woningen te bouwen in 
bosje Voordaan, het cirkelvormige bosje, omsloten door 

Kastanjelaan en Vijverlaan. 

Voor de oppervlakkige waarnemer heeft Groenekan geen kern, maar 
voor iedereen die wat langer in het dorp woont is het duidelijk dat land-
goed Voordaan met haar fraaie eeuwenoude natuur- en cultuurhisto-
risch erfgoed een belangrijk deel vormt van de identiteit van dit mooie 
belommerde dorp. Daarbinnen vormt het bosje met zijn monumentale, 
hoog naar de hemel reikende beuken en eiken met dat prachtige lom-
merrijke gewelf feitelijk de Groene Kathedraal van het dorp. Bebouwen 
van die plek voelt alsof Groenekans kroonjuwelen worden verkwan-
seld. Een groot stuk vitaal en hoog opgaand loofbos in het hart van het 
dorp verdwijnt daarmee. Vanuit erfgoed- en natuurperspectief is deze 
keuze onbegrijpelijk. De identiteit van Groenekan, gevormd door de 
eigen eeuwenoude en onderscheidende geschiedenis, wordt hier met 
voeten getreden. Als de gemeente persisteert bij het aanwijzen van juist 
deze locatie toont dat het failliet van haar kernenbeleid.

Die 7 dure woningen slaan bovendien nog geen deukje in het woning-
nooddossier. De keuze voor deze locatie lijkt dan ook vooral ingegeven 
door de verwachte opbrengst voor de gemeente van 1,6 miljoen, meer 
dan 60% van de totale positieve exploitatie. En zou dat dan die onom-
keerbare brute verkrachting rechtvaardigen van eeuwenoud karakterbe-
palend erfgoed? 

De gemeente laadt met de geheimzinnige opmaat naar en de korte tijd-
spanne tussen aankondiging en inspraakavond de verdenking op zich 
deze zaak met stoom en kokend water er doorheen te willen jassen. 
Meer tijd is nodig om de lokale gemeenschap in staat te stellen tot een 
goed afgewogen standpunt te komen en over mogelijke alternatieven 
mee te denken.

Groenekan let op uw saeck, komt allen naar de hoorzitting!
(donderdag 10 oktober 20:00 uur op het gemeentehuis)

Het Groenekans Landschap
Stichting Brigida

Stoptober en dus stoppen met roken
die belofte wordt vaak weer verbroken
mensen zijn vaak bedrukt
als het weer eens niet lukt
en dan wordt er weer een opgestoken 

Guus Geebel Limerick
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Procureur rollade

Magere runderlappen 500
GRAM 6.98

100
GRAM 1.40

Runder cordonbleu

Kipburgers

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 oktober
t/m woensdag16 oktober

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden rosbief
Gegrilde fricandeau
Boeren achterham

Filet Americain
Ei-bieslook salade
Sellerie salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

1
KILO 8.98

KIPDIJFILET

STOMPETOREN OUD 
SNIJDBARE KAAS

BOEREN BELEGEN  
KAAS

500
GRAM 6.98

500
GRAM 6.50

VERS GEBRANDE 
PINDA ROZIJNEN MIX

VERS GEBRANDE 
CRANBERRYMIX

250
GRAM 3.98

250
GRAM 4.98

500 
GRAM 6.50

500
GRAM 6.50

Runder schnitzels, gehakt 
schnitzels, gepaneerde 
schnitzels

4 + 1
GRATIS

Weekend voordeel

Filet lapjes
naturel of gemarineerd

3 + 1
GRATIS

GEHAKT BROODJES

GEHAKT TORTILLA'S 
OF KIP TORTILLA'S

3
STUKS 5.-

2
STUKS 7.-

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

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

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober.

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

Nu heel kilo € 2,49

Herfst Taart
Met speculaasbodem, appel,
citroen en vanille

Nu € 15,95
Uit eigen bakkerij
Roomboter sprits
Nu € 3,49

Pilav 
met groenterijst 

€ 1,35
100 gram

Vers gesneden
Spitskool

€ 0,99
zak 400 gram

Nieuwe oogst
Comice handperen

€ 1,49
Heel kilo

Desem
Mais brood  
Nu € 2,49
Maartensdijkertje
uit desem gebakken
rozijnenbrood
Nu € 3,49

Varkenshaas 
in champignonroomsaus 
met gebakken aardappels

€ 1,25
100 gram

Prei – ham kaas schotel 
€ 1,25

100 gram

Tamme eendenborst
met portsaus en stamppot 
van rucola en garnituur

€ 9,95
Per portie

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

Mooie grote
Hollandse
Krop Sla
Nu € 0,99
Mooie grote
Courgette
Nu per stuk € 0,79

Heerlijke
Zoete sappige
Pruimen (laetitia)
Heel kilo € 2,99
Vers gesneden
Meloenmix of ananas
Grote bak nu  € 2,99

14
10

15
10

16
10

Alleen donderdag Vers van de traiteur

Van onze patissier Van onze bakker
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advertentie

College De Bilt presenteert sluitende 
Begroting door bezuinigingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober de concept Begroting 2020 naar 
de gemeenteraad van De Bilt gestuurd, met daarin voor 2020 2,7 miljoen aan bezuinigingen. 

De behandeling door de gemeenteraad vindt plaats op 7 november.

Wethouder Financiën Dolf Smo-
lenaers: ‘De structurele afbraak 
en uitholling van de gemeentekas 
zorgt ervoor dat we onze ambities 
moeten bijstellen. Het is onver-
teerbaar dat het ook voor onze ge-
meente een jaarlijks terugkerend 
ritueel is geworden om de begro-
ting negatief bij te stellen. Wij zien 
inmiddels de paradox ontstaan dat 
gemeenten in Nederland, in een 
periode van economisch hoogtij, 
tekort op tekort stapelen terwijl het 
Rijk geld als water lijkt te hebben’. 

Oorzaken
De belangrijkste oorzaken voor de 
financiële problemen op korte ter-
mijn liggen op landelijk niveau. De 
nog altijd toenemende uitgaven in 
de jeugdzorg en de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) en 
extra taken zoals de omgevings-
wet, waar onvoldoende geld tegen-
over staat, leiden inmiddels tot een 
structurele kaalslag. Ook vindt het 
Rijk dat gemeenten geld kunnen 
besparen door te fuseren totdat ze 
meer dan 100.000 inwoners heb-
ben. Daarom keert het Rijk minder 
geld uit. Voor de gemeente De Bilt 

loopt deze ‘korting’ inmiddels op 
tot ongeveer 2 miljoen euro.

Bezuinigingsmaatregelen
Voorheen betaalde iedereen een 
eigen bijdrage voor de Wmo, af-
hankelijk van het inkomen. Maar 
het Rijk heeft in 2019 besloten een 
abonnementstarief in te voeren. 
Daardoor krijgt iedereen, ongeacht 
zijn of haar inkomen of vermogen, 
voor 19 euro per maand zorg. Wet-
houder Dolf Smolenaers: ‘Dat bete-
kent dat wij in De Bilt in 1 jaar tijd 
meer dan één miljoen euro extra 
hebben moeten uitgeven aan hulp 
bij het huishouden en bijvoorbeeld 
trapliften. Dat is een wettelijke ver-
plichting, daarin hebben wij geen 
keuze. Dat betekent dat wij nood-
gedwongen moeten bezuinigen op 
heel nuttige zaken, zoals ‘Tafeltje 
dekje’, voor- en vroegschoolse edu-
catie (vve) en armoedebeleid.’

Duidelijke keuzes
De noodzakelijke bezuinigingen 
bestaan uit duidelijke keuzes; het 
stoppen met activiteiten en het be-
eindigen van taken. Onder andere 
de openingstijden van de gemeen-

tewinkel worden teruggebracht, 
het extra geld voor groenonder-
houd uit het coalitieakkoord wordt 
teruggedraaid en een aantal uitga-
ven op het gebied van duurzaam-
heid worden uitgesteld.

Opbrengst verhogende maatrege-
len
Wethouder Dolf Smolenaers: ‘Wij 
zien ons genoodzaakt om de OZB 
te verhogen. Dit wordt grotendeels 
gecompenseerd door een daling 
van de rioolheffing waardoor de 
lasten ongeveer gelijk blijven. Ook 
de toeristenbelasting stijgt tot op 
het niveau van de buurgemeenten. 
Deze maatregelen zijn noodzake-
lijk om op de lange termijn aan 
onze verplichtingen te kunnen vol-
doen en ons voorzieningenniveau 
niet te ver uit te hollen.’

Begrotingsraad
De gemeenteraad vergadert op 7 
november over de begroting 2020. 
Deze vergadering is extra lang en 
begint om 16.00 uur, in de Mathil-
dezaal van het gemeentehuis. Via 
https://debilt.raadsinformatie.nl is 
de vergadering ook live te volgen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober de Begroting 2020 naar de gemeenteraad van 
De Bilt gestuurd. In de Begroting 2020 staat beschreven welke keuzes het college voorstelt aan de gemeente-
raad over het toewijzen van middelen aan de diverse programma’s en de daarmee samenhangende projecten 
en beleidsvelden. De behandeling door de gemeenteraad vindt plaats op 7 november aanstaande. Met de 
vaststelling van de Begroting bepaalt de raad hoe de middelen definitief zullen worden verdeeld. Daarmee is 
de begroting kader-stellend voor het beleid in 2020 en de jaren daarna.

Bezuinigingen bij de gemeente treffen ook Tafeltje dekje.

Uitloop gemeenteraad 
van 26 september

door Guus Geebel

De geschorste vergadering van 26 september  werd op 1 oktober voortgezet en afgerond. 

De raad stelt, onder voorbehoud 
van ondertekening van het natio-
naal Klimaatakkoord, de Startno-
titie Regionale Energiestrategie 
(RES) U16-regio vast. Daarmee 
stemt de raad in met het proces en 
de inhoudelijke uitgangspunten om 
te komen tot een Regionale Ener-
giestrategie voor de U16-regio. 
Tevens besluit de raad om in regio-
nale samenwerking invulling te ge-
ven aan de nationale opgave uit het 
klimaatakkoord en zo bij te dragen 
aan het verminderen van de CO2-
uitstoot. Een en ander met behoud 

van de lokale bevoegdheden. 

Alle ingediende amendementen 
werden verworpen. Een motie inge-
diend door Erik den Hertog (Bilts 
Belang) over communicatie en par-
ticipatie werd unaniem aangeno-
men. Hij vraagt in de motie om een 
open verbindend proces in te rich-
ten waarbij op locatie de dialoog 
wordt aangegaan en consultatie 
over welke capaciteit en op welke 
manier voor duurzame energieop-
wekking vanuit de gemeente aan de 
U16 RES aangeboden gaat worden.

Moties
Een motie ingediend door Menno 
Boer (SP) waarin het college ge-
vraagd wordt de rattenbestrijding 
niet af te schalen en de rattenhotels 
op andere plekken in de gemeente 
te gebruiken wordt na een toezeg-
ging van wethouder André Land-
wehr tijdens een schorsing inge-
trokken.
Een motie van Peter Schlamilch 
(Forza De Bilt) om in relatie met 
het rattenprobleem boetes voor 
het dumpen van afval te verhogen 
krijgt geen steun van de raad.

De uitloop van de raadsvergadering nam weer een hele avond in beslag.

Preek van de Leek 
in Centrumkerk

door Walter Eijndhoven

‘Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek’, is het onder-
werp van de vijfde Preek van de Leek, op zondag 13 oktober in de 
Centrumkerk in Bilthoven. Wim Brands, cantor/ organist van de 
Centrumkerk neemt de toehoorder mee langs hoogte- en diepte-
punten uit zijn muzikale levensgeschiedenis. 

Muziek is al van jongs af aan een bijzondere factor in het leven van 
Wim Brands. Zijn vader was organist/ dirigent en muziekdocent. Echt 
raar was het dus niet dat Wim Brands ook in de muziek belandde. ‘Na 
mijn middelbare school ging ik naar het conservatorium in Groningen, 
met als hoofdvak kerkorgel’, vertelt Brands. ‘Later studeerde ik aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag en behaalde daar de bevoegd-
heid voor docent muziek voor het voortgezet onderwijs’. ‘Mijn vader 
was dirigent, dus ik leerde via hem ook dirigeren. Na allerlei oefenin-
gen zette hij mij voor een koor en naderhand werd besproken wat goed 
of fout ging. Een geweldige leertijd’. 

Bewust
Tijdens de Preek van de Leek hoopt Brands zijn toehoorders meer 
bewust te maken van muziek. Brands: ‘Een wereld zonder muziek 
bestaat niet. Overal hoor je muziek: in de supermarkt, op kantoor, 
in restaurants, muziek doet iets met je. Een wereld zonder muziek is 
saai. Tijdens mijn Preek begin ik daarom gelijk met een mooi stuk van 
Joachim Anderson, gespeeld door Dick van Vliet (dwarsfluitist). Tus-
sendoor treedt ook nog tweemaal het Kamerkoor van de Centrumkerk 
op, met een Agnus Deï (gecomponeerd door Brands) en de Hymne van 
St.Patrick. 

Passie
Naast zijn gewone werkzaamhe-
den als predikant, zette dominee 
Harold Oechies de ‘Preek van de 
Leek’ op, met als doel een ander 
publiek te bereiken dan dat van 
de zondagochtend. In de Preek 
van de Leek vertelt een leek (ge-
lovig of niet) over zijn of haar 
passie. Je hoeft immers geen 
dominee te zijn om te preken of 
een inspirerend verhaal te hou-
den. Aanstaande zondag is het 
de beurt aan Wim Brands om iets 
te vertellen over zijn passie. Wie 
meer wil horen van Wim Brands, 
is zondag 13 oktober van harte 
welkom. De Preek van de Leek 
begint om 16.00 uur, in de Cen-
trumkerk, aan de Julianalaan 42 
in Bilthoven. 

Wim Brands neemt de toehoorder mee langs hoogte- en dieptepunten 
uit zijn muzikale levensgeschiedenis.



De kracht van lokaal 
adverteren! Ervaar het ook.

info@vierklank.nl

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL
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Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Gedreven door gezondheid

65%
VAN DE NEDERLANDERS BOVEN 

DE 30 HEEFT EEN VERHOOGD 
CHOLESTEROL. EN U?

Afspraak maken kan in 

de apotheek of via 

afspraak.serviceapotheek.nl

VOL = VOL 

Apotheek Maertensplein

Kleuren:

PMS:

Maak bij ons een afspraak voor een cholesterolmeting.
Data: 14 - 25 oktober 2019
Leeftijd: 30+
T: 0346 - 21 06 05 CMYK:

blauw: 100 / 75 / 0 / 0
geel: 0 / 24 / 100 / 0

Logo kleur

Logo kleur diap

Logo zwartwit

Alleen op afspraak

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

Bouwman’s loonbedrijf BV 
Voert verschillende werkzaamheden uit met be-
trekking tot infra en grondwerk en is al tientallen 
jaren gespecialiseerd in het.......  [lees meer]

Hondenschool Jansen
Tijdens de puppy- en (half)volwassen cursus-
sen leer je hoe honden dát kan aanleren wat wij 
graag willen dat ze kunnen....  [lees meer]

Karin van der Willigen Makelaardij o.z.
Verkoopt of taxeert uw huis in de gemeente De 
Bilt in voornamelijk Groenekan, Hollandsche 
Rading, Maartensdijk en ..... [lees meer]

ROGGEKNARREN

KANEELKOEK

NU 
€ 4,50

NU 
€ 2,50

Er zijn weer

een heerlijke traktatie

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

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

GEISHA | YAYA | STREET ONE | ESPRIT | SOYA 
CONCEPT | SMASHED LEMON | DREAMSTAR | 
MIND.SET | SETTER

Nieuwe 
collectie 
najaar 
2019
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Dorpsberaad Westbroek begroet 
Online Museum

door Henk van de Bunt

Op donderdag 17 oktober is er in het Dorpshuis in Westbroek een bijzondere vergadering van 
het Dorpsberaad met een speciale inbreng van het Online Museum De Bilt. Om 19.15 uur start de 
openbare vergadering en aansluitend kan men zich onderdompelen in de historie van Westbroek

Het Dorpsberaad: ‘Wat bindt inwo-
ners van een dorp? Wat brengt West-
broekers bij elkaar? Is het belang-
stelling voor elkaar en het gedeelde 
verleden? Mensen die dezelfde 
interesse hebben voor hun eigen 
omgeving en geschiedenis? Over 
de scholen, de kerk, de boerderijen, 
de ontginningen, de Heren van het 
dorp, over Westbroekers in Amerika 
en overstromingen die het dorp trof-
fen?. Geschiedenis van heel vroeger 
en van nog maar kort geleden’? De 
vrijwilligers van onlinemuseum 
willen die avond horen wat ze nog 
meer voor Westbroek en Achttien-
hoven kunnen betekenen. Ze wil-
len vragen welke Westbroekers mee 
willen doen, hoe ze de school er bij 
kunnen betrekken en (andere) jonge 
mensen van het dorp.

Website
Het Online Museum De Bilt wil het 
culturele erfgoed van de gemeente 
bij elkaar brengen op één website. 
Daarbij wordt aandacht besteed aan 
alle aspecten van het verleden; dat 
die gemeente is ontstaan uit zes 

woonkernen benadrukt men; op htt-
ps://onlinemuseumdebilt.nl is een 
ingang geplaatst om via de woon-
kernen Westbroek, Hollandsche 
Rading, Maartensdijk, Groenekan, 
Bilthoven en De Bilt informatie en 
beelden te geven over de geschie-
denis van de zes kernen van de ge-
meente De Bilt, waarvan Westbroek 

misschien wel het rijkste verleden 
heeft. Digitaal worden beelden en 
archiefstukken van lokale en bo-
venlokale betekenis weergegeven 
en toegelicht. Op donderdag 17 ok-
tober komt onlinemuseumdebilt.nl 
naar het Dorpshuis van Westbroek 
en hoopt naast veel belangstelling 
vanuit Westbroek en Achttienhoven 
(daaraan wordt met bijna 80 items 
veel aandacht besteed op de site) 
ook op anderen uit de gemeente. 

Geschiedenis
Anne Doedens zal voor Het Online 
Museum uitgebreid ingaan op on-
bekende, opvallende en belangrijke 
onderwerpen uit de geschiedenis 
van Westbroek-Achttienhoven, die 
het beeld van de geschiedenis van 
het dorp vervolledigen en boeien-
der maken dan deze al is. Daarnaast 
zal eindredacteur Dick Berents toe-
lichten hoe Westbroekers mee kun-
nen helpen bij de site, om nog meer 
te vinden en bekend te maken over 
die heel bijzondere geschiedenis 
van Achttienhoven en Westbroek, 
een dorp waar men trots op kan 

zijn. Aanwezig zullen ook zijn de 
redacteuren, waaronder Veroniek 
Clerx en andere leden van het be-
stuur van het onlinemuseum. 

Vergadering
Op deze avond worden films ge-
toond, wordt de site toegelicht en 
mogelijk aangegeven wat dit mu-
seum voor Westbroekers en vooral 
voor de jongeren kan betekenen. 
Voorafgaand aan deze bijzondere 
avond kan de openbare vergadering 

van het Dorpsberaad bijgewoond 
worden. Op de agenda staan in-
teressante onderwerpen zoals de 
resultaten van de diverse werk-
groepen. Men wordt dan helemaal 
bijgepraat over actuele Dorpson-
derwerpen. Vooral de plannen van 
de werkgroep Biodiversiteit zijn 
de moeite waard om kennis van te 
nemen. Biodiversiteit is niet alleen 
nuttig, maar zal ook voor verfraai-
ing van de bermen rondom West-
broek leiden.

Anne Doedens onderzoekt de 
geschiedenis van Westbroek in het 
Nationaal Archief in ’s Gravenhage.

In de Sint Janskerk in Utrecht vevinden zich de grafstenen en tombes van 
ettelijke proosten die dus ook heren van Achttienhoven waren.

Wethouder Landwehr
bezorgt warme maaltijden

door Guus Geebel

Donderdag 3 oktober bezocht wethouder André Landwehr in het Sociaal Warenhuis de 
stichting Tafeltje Dekje. Hij liet zich voorlichten over het werk van de stichting en ging met 

bestuurlid Jaap Dieben mee om op twee adressen een warme maaltijd te bezorgen. Hij bezocht 
Tafeltje Dekje als gevolg van een loting bij de Vrijwilligers Banenmarkt van Mens De Bilt.

Bestuurslid Jaap Dieben vertelt dat 
de maaltijden gekoeld uit de keu-
ken van De Brug in Driebergen 
komen en dan naar De Koperwiek 
in Bilthoven gebracht worden. Daar 
worden de maaltijden opgewarmd 
en iedere werkdag tussen 11.45 en 
12.45 uur op de adressen afgele-
verd. ‘Voor het weekend kunnen 
we mensen een vriesverse maaltijd 
leveren die ze zelf moeten opwar-
men.’ In De Bilt Bilthoven maken 
22 mensen gebruik van de maaltijd-
service. De vrijwillige rijders be-
zorgen op maximaal zes adressen. 
‘Meer kan niet vanwege de tempe-
ratuur van het eten.’

Menukeuze
Karin van Rooijen is coördinator 
van Tafeltje Dekje. Zij is dagelijks 
op kantoor en regelt de organisatie. 
Zij heeft contact met de ruim 30 
vrijwilligers en de mensen die de 
maaltijden krijgen. Als er nieuwe 
klanten zijn gaat ze er op huisbe-
zoek om alles te regelen. Zij heeft 
contact met hun familie en als dat 
nodig is de huisarts. Een warme 
maaltijd kost € 7,45, Houders van 
een U-pas krijgen korting. Gebrui-
kers hebben keuze uit verschillende 
maaltijden. De keuze wordt op een 
lijst ingevuld en eens per week 
opgehaald en opgestuurd naar De 
Brug. Diepvriesmaaltijden komen 
elke donderdag van Apetito uit 

Rheine in Duitsland en worden op-
geslagen in diepvriezers die in de 
garage van het Sociaal Warenhuis 
staan. Deze maaltijden worden op 
maandag bezorgd bij mensen die 
het eten zelf opwarmen in de mag-
netron of in een oven.

Bezuinigingen
André Landweht vertelt dat tijdens 
zijn bezoek ook is gesproken over 
sociaal-maatschappelijke compo-
nenten. Tafeltje Dekje vervult daar-
bij een belangrijke rol. De bezor-
gers brengen de maaltijden in huis 
en zijn vaak de enige bezoekers op 

een dag. De wethouder constateert 
bij gesprekjes dat mensen erg ge-
hecht zijn aan een vaste bezorger. 
Jaap Dieben begrijpt daarom niet 
waarom besloten is de subsidie aan 
Tafeltje Dekje per 1 juli 2020 te 
schrappen. ‘Die subsidie was inclu-
sief personeelskosten rond 30.000 
euro op jaarbasis. Dat heeft na-
tuurlijk consequenties voor de ge-
bruikers.’ De gemeente staat voor 
een moeilijke opgave en er moeten 
keuzes gemaakt worden. ‘De bezui-
nigingen treffen alles en iedereen 
die een functie heeft in deze maat-
schappij.’ 

Jaap Dieben en André Landwehr (rechts) bezorgen een warme maaltijd.

Een sprankje hoop
in druilerig Bilthoven

De bezoekers van de prachtige serie Meesterpianisten die 
zich afgelopen zondagmiddag door de stromende regen 
naar Het Lichtruim hadden begeven en die rekenden op 

het ijzeren pianorepertoire, kwamen bedrogen uit.

De Georgische pianiste Ketevan Sharumashvili beperkte zich, met haar 
fabelachtige techniek en vrijwel foutloze aanslag, tot enkele minder in-
teressante werken van Ginastera, Rachmaninov en Schubert. Daarnaast 
werden veel bewerkingen van Liszt gespeeld, de legendarische piano-
virtuoos die, na een wild leven waarin hij vooral getrouwde vrouwen 
het hof had gemaakt, in Rome tot een Katholieke orde toetrad en op zijn 
oude dag in soutane gekleed ging.

Liszts bekendste werken zijn bewerkingen van composities van ande-
ren, en hij veranderde volgens sommigen, als een omgekeerde koning 
Midas, die composities vervolgens van goud in lood: een virtuoos, maar 
‘onwaar’ afgietsel van het origineel. Een merkwaardig contrast overi-
gens met zijn schoonzoon, de slechts twee jaar jongere Richard Wag-
ner: die veranderde alles wat hij aanraakte juist in puur goud.

Het programma van de in Bilthoven woonachtige Sharumashvili was 
daarom weinig evenwichtig: een echte pijler van de klassieke pianoli-
teratuur ontbrak, hoewel haar overtuigende klavierspel dat juist recht-
vaardigde: ze speelt voluit, recht door zee en altijd krachtig en eerlijk: 
geknipt voor het ‘grotere werk’. Natuurlijk viel er genoeg te genieten, 
zoals Piazzolla’s Adios nonino en En Avril à Paris van Charles Trenet, 
met de prachtige woorden ‘Les oiseaux chantent l’amour, Sur un banc 
Jeanne et Pierre sont de retour’. Zo kwam de hoop toch weer een beetje 
terug en werd het weer even lente in het verregende Bilthoven.

(Peter Schlamilch)

Ketevan Sharumashvili is geknipt voor het ‘grotere werk’.
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BILTHOVEN - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van 
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is 
minder waar, stelt estate planner Rob Bär van Erfrechtplan. 
Volgens hem kan het opstellen van een testament mensen veel 
familieleed én geld besparen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

ADVERTORIAL

Maertensplein
zaterdag 12 oktober

10.00 - 17.00 uur

Najaarsmarkt
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Leo Fijen vertelt en leest voor
in Schutsmantel

door Guus Geebel

Vrijdagmorgen 4 oktober werd in Bechsteinzaal van Woonzorgcentrum Schutsmantel met een 
Voorleeskoffie voor de vierde keer aandacht geschonken aan de Nationale Voorleeslunch. 

Vanwege het tijdstip wordt het evenement hier Voorleeskoffie genoemd. Marlies 
Dijkkamp, coördinator cultuur en welzijn bij Schutsmantel en Ans Weerdenburg 

van bibliotheek Idea hadden de ochtend georganiseerd.

In Schutsmantel geeft een bekende 
plaatsgenoot al enkele jaren invul-
ling aan de Nationale Voorlees-
lunch. Dit keer is dat de journalist 
Leo Fijen die dat op geheel eigen 
wijze doet. Omdat het Werelddie-
rendag is vertelt hij eerst een ver-
haal over Sint Franciscus van As-
sisi, waarvan het op 4 oktober de 
feestdag is. ‘Franciscus leefde in de 
dertiende eeuw als rijke jongen in 
de buurt van Assisi een losbandig 
leven, totdat hij een melaatse ont-
moette die hem leerde dat je op een 
andere manier kunt leven door niet 
alleen voor jezelf te leven. Vogels 
leerden hem hoe je op een andere 
manier naar de schepping kunt kij-
ken.’ Leo vertelt dat Franciscus 
voor het eerst een echte kerststal 
heeft gemaakt met levende mensen 
en een echt kindje. Franciscus vond 
dat we het Kerstverhaal niet konden 
begrijpen als we het niet lieten zien. 

Kabouter
Leo Fijen draagt vervolgens een 
gedicht voor van Willem Wil-
mink, Moeders Handen. ‘Willem 
Wilmink heeft altijd hele mooie 
gedichten gemaakt in heel toegan-
kelijke taal.’ In Moeders Handen 
worden de vele taken die een moe-
der met haar handen uitvoert heel 
liefdevol beschreven. Daarna leest 
Leo Fijen het sprookje De Pantof-
felheld van Godfried Bomans voor. 

Het gaat over een schoenmaker die 
rijk wilde worden. Zeven jaar lang 
kwam iedere avond om zes uur een 
kabouter bij hem eten. Op een dag 
vertelde de kabouter dat hij nooit 
meer terug zou komen. maar dat de 
schoenmaker een wens mocht doen. 
Hij zei dat hij heel rijk wilde wor-
den. De kabouter gaf hem zijn pan-
toffels en zei dat als hij hem nodig 
had op een fluitje moest blazen dat 
hij in de jaszak van schoenmaker 
had gestopt. Toen hij de volgende 
dag de pantoffeltjes wilde weggooi-
en zag hij dat ze gevuld waren met 
goud- en zilverstukken. Hij kocht er 
dure kleding mee en zag dat de muil-
tjes weer gevuld werden. Daar kocht 
hij allemaal dure luxe spullen mee 
zoals een gouden koets met paarden.

Eind goed al goed
De schoenmaker reed naar het pa-
leis van de koning en toen die vroeg 
wie hij was zei hij dat hij de rijk-
ste man van het land was. Er werd 
een weddenschap afgesloten en de 
schoenmaker zou onthoofd worden 
als hij verloor. Als winnaar mocht 
hij een van de drie dochters van 
de koning uitkiezen, de rijkste, de 
mooiste of de liefste. De schoen-
maker won de weddenschap door 
op het fluitje te blazen waardoor hij 
de koning kon geven wat hij wilde. 
De schoenmaker koos eerst de rijk-
ste dochter, maar die was lelijk, 
de mooiste ijzig kil en koud, maar 
hij viel meteen als een blok op de 
liefste. Toen die hoorde hoe de 
schoenmaker aan zijn rijkdom was 
gekomen, zei ze je hebt alles voor 
jezelf aangeschaft en niets voor een 
ander. Het fluitje was inmiddels op-
gebruikt en geen fluit meer waard. 
Nadat hij de pantoffels in het vuur 
had gegooid en niet meer de rijk-
ste van het land was had hij wel de 
liefde van zijn leven in zijn armen. 
‘Nu zie ik dat je werkelijk van me 
houdt’, zei de prinses en ze leefden 
nog lang en gelukkig.

Voorlezen in Schutsmantel
Met de deelname aan de Natio-
nale Voorleeslunch wil Schuts-
mantel samen met de Leescoalitie 
laten zien dat voorlezen een pret-

tige en gemakkelijk toe te passen 
dagbesteding is. Voorlezen leidt 
er vaak toe dat mensen met el-
kaar over het vertelde verhaal in 
gesprek gaan. Dat draagt weer bij 
aan de kwaliteit van zorg voor ou-
deren. Er wordt in Schutsmantel 
iedere woensdagmorgen voorge-

lezen door vrijwilligers. Marlies 
Dijkkamp leest iedere ochtend 
de krant voor en om de veertien 
dagen gaat de boekenkar door het 
huis. Gijs en Cedric uit groep 8 
van de Theresiaschool woonden 
het voorlezen bij en hielpen na af-
loop bij het koffieschenken. 

Cedric en Gijs zorgen dat iedereen koffie en een koekje krijgt. 

Leo Fijen weet de aanwezigen te 
boeien met zijn verhalen.

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

toen ze in gang zette dat er filmpjes over het werk van Mens De Bilt gemaakt gingen worden.

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

Op dat Lustrum werden de eerste 
drie filmpjes al vertoond en ze waren 
meteen een groot succes. Mensen in 
de zaal, ook de mensen die best goed 

wisten wat Mens De Bilt zoal doet 
kregen toch een mooi inkijkje in het 
werk van de organisatie.

Erik Jan en Richard, vrijwilligers 
bij RTV De Bilt wilden de klus 
graag uitvoeren. In goed overleg 
zijn de beide mannen aan de slag 
gegaan. Ze liepen mee met allerlei 
activiteiten en bedachten wat mooi 
en beeldend was om te filmen. Ze 
kregen met heel veel medewerkers 
van Mens De Bilt te maken en ook 

inwoners van De Bilt waren bereid 
mee te werken aan de filmpjes.

Na veel opnames en geknip en ge-
plak in die opnames zijn de filmpjes 
af. Negen films van een minuut of 
twee, drie die de komende weken 
via site van De Vierklank zijn te 
bekijken, maar ook op RTV De 
Bilt vertoond worden. Deze week 
een meneer die door het bezoeken 
van de vrijwilligersbanenmarkt een 
mooie vrijwilligersklus vindt.

Mens brengt de vrijwilligersbanenmarkt in beeld.

Pannenkoeken
op Dag van de Ouderen

Op vrijdag 4 oktober was het weer Nationale Dag van de Ouderen; de 
dag waarop ouderen uit de gemeente De Bilt pannenkoeken konden ko-
men eten in Restaurant Bij de Tijd en Servicecentrum Maartensdijk. In 
Maartensdijk werd dit festijn alweer voor het vijfde jaar op rij georgani-
seerd. De benodigdheden werden gesponsord door diverse bedrijven uit 
De Bilt en Maartensdijk. In totaal hebben 120 mensen heerlijk gesmuld 
van de pannenkoeken en hadden vooral een heel gezellige middag. 
 (Misja Oliemans)

Vrijwilligers van Mens De Bilt en Zideris en de BoodschappenPlusBus 
bakten de pannenkoeken en aten zelf ook een hapje. 

De Bilt smaakt naar meer

Afgelopen zaterdag was het een gezellige drukte tijdens Proef de Smaak 
van De Bilt. Het rook heerlijk op de Hessenweg en het 4 koks tellende 
dixielandbadje The swinging koks maakte de sfeer in het centrum 
compleet.
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Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

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

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Tuinontwerp

Tuinaanleg

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Boomverzorging

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

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

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

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

Vrijwilligerscentrale
MENS De Bilt

Kom

en ontdek

vrijwillig
ers-

werk

Banenmarkt 
voor vrijwilligers

Zaterdag 12 oktober 2019
9.30-12.30 uur
Het Lichtruim

Planetenplein 2, Bilthoven

www.mensdebilt.nl

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

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

KIP DIJ BONBON
Met o.a. kipdijvlees met pancetta, kaascrème en olijfolie
en tomaat blokjes, helemaal ovenklaar!
Ca. 30 min. op 160°C in de oven 100 gram 1,50

LAMSSCHOUDER
Volle schouders met een beentje erin; eventueel voor u
gemarineerd met onze kruidenboter melange.....
Stooftijd 1½ tot 2 uur in de oven 150°C 100 gram 1,15

VARKENS OESTERS
Van ons erkende varkensvlees; alleen van de bovenbil 
gesneden, lekker mals en smaakvol!
Ca. 6 - 8 min. bakken 100 gram 1,65

HERTEN BIEFSTUK
Malse magere biefstukjes, heerlijk genieten van puur 
natuur, kort bakken met iets zout en peper erbij; 
Ca. 3 tot 4 min. bakken 100 gram 3,75

MAGRET DE CANETTE
Uit Frankrijk, met het bekende laagje aan één kant. 
Alleen zout en peper toevoegen en stevig beginnen
op de vetkant; totaal ca. 6 tot 7 bakken 100 gram 2,75

De beste Kwaliteit
van de op één na

beste slager

STEVIGE HERFST AANBIEDINGEN:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 7 oktober t/m zaterdag 12 oktober.

Zetfouten voor behouden.

VENKEL VERSE WORST
Op veler verzoek zijn ze er weer!!

100 gram 1,15
RUNDERBRAADLAPPEN
Magere braadlappen; ca 75 tot 90 min. braden 100 gram 1,65

BLACK ANGUS SUKADE LAPJES
Zeer smaakvolle malse lapjes; graangevoerd en lang 
gerijpt, kort aanbakken en daarna lekker stoven
Stooftijd ca. 1½ tot 2 uur 100 gram 2,35

Ook
voor:

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan.

0346 - 21 12 15,
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

• Beachfl ags

• Banners

• Vlaggen

• Spandoeken

• Posters

•  Stickers
(groot en klein)

• Werkkleding

• Brochures

• Boeken

• Tassen

•  Relatie-

geschenken

• Huisstijl

• Websites

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

Wij zijn op zoek naar een collega

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

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

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

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

KIK 
accountants & belastingadviseurs 
Teamwork kenmerkt ons bedrijf al 
sinds 1985. Ieder lid van ons team is 
gespecialiseerd in kennis op het ge-
bied van administratie/accountancy 
en/of belastingen ... [lees meer]

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

www.vierklank.nl/bedrijven

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

www.vierklank.nl/bedrijven

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

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 

Dorpsbistro Naast de Buren
U kunt van woensdag tot en met zondag bij ons terecht 
in onze sfeervolle gelagkamer of met mooi weer buiten 
op ons gezellige terras voor ...  [lees meer]

NIEUWS    AGENDA    ARCHIEF    ADVERTEREN    BEDRIJVEN    REAGEREN    NIET ONTVANGEN    

HUUR GEMAKKELIJK EN SNEL EEN VERTICUTEERMACHINE OF ONKRUIDBORSTELMACHINE,
BEL 0346-212602 OF STUUR EEN E-MAIL NAAR TUINENPARK@LMBVANGINKEL.NL

VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

VOOR EEN HEG IN TOPVORM

BENZINEHEGGENSCHAAR
HS 45

€ 249
i.p.v. € 329

VAN GINKEL LMB BV
Dorpsweg 47 b  • 3738 CA Maartensdijk
0346 212602 • www.lmbvanginkel.nl
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Wereldwinkel gaat verhuizen
door Henk van de Bunt

Wereldwinkel De Bilt gaat na 18 jaar verhuizen van Hessenhof nr. 9 naar Hessenweg 168 (het 
voormalige pand van Bouwman Boeken) in De Bilt. De plek is niet geheel onbekend, 

want tot oktober 2001 heeft de Wereldwinkel daar jarenlang elke zaterdag 
met een kraam voor de deur gestaan.

De Wereldwinkel is een belangrijke 
partner in de Fairtrade-Gemeente-
Campagne. De Bilt is een Fairtra-
de Gemeente sinds 2011. In 1988 
ontstond het eerste keurmerk voor 
Fairtrade producten: Max Havelaar. 
Het is een Nederlands keurmerk. 
Het heeft ervoor gezorgd dat Fair-
trade producten in bijna heel Eu-
ropa te koop zijn. Tegenwoordig 
niet alleen in Wereldwinkels maar 
ook in veel supermarkten en andere 
winkels. Fairtrade is een structurele 
manier om armoede te bestrijden: 
Ze geeft boeren en producenten in 
ontwikkelingslanden de mogelijk-
heid om hun producten te verkopen 
voor een eerlijke prijs, gebaseerd 
op de kosten van levensonderhoud. 
 
Global Goals
In de winkel aan de Hessenweg is 
veel meer ruimte voor een gevari-
eerd assortiment van producten uit 
de fairtrade handel en voor andere 
duurzame producten. Bovendien 
zal het in de toekomst ook mogelijk 
zijn om informatie over en activi-
teiten van andere duurzame organi-
saties in de gemeente De Bilt in het 
kader van de Global Goals campag-
ne te laten zien. Met die campagne 
wordt wereldwijd gewerkt aan de 
17 duurzame ontwikkelingsdoelen 
van de VN om de grote problemen 
in de wereld, zoals armoede, onge-
lijkheid, discriminatie, oneerlijke 
handel, klimaatverandering, aan 
te pakken en een werkelijk duur-
zame ontwikkeling te bereiken. Op 
de website www.duurzaamdebilt.
nl is daar meer informatie over te 
vinden. De Wereldwinkel heeft sa-

men met de Werkgroep Fairtrade 
De Bilt, Samen voor De Bilt, Bilts 
Heerlijk, BENG! en Repair Café in 
2018 het voortouw genomen om 
in De Bilt ook aan te sluiten bij de 
Global Goals-campagne. Het zou 
daarom heel logisch zijn als de 
Wereldwinkel een bekend infor-
matiepunt voor deze campagne kan 
worden.

Producten
Naast Fairtrade producten, die al 
duurzaam zijn, ligt tegenwoordig 
het accent ook op duurzaam kin-
derspeelgoed en veel artikelen van 
recycled materiaal. In de Wereld-
winkel-assortiment zijn sieraden uit 
Mexico, Nepal en de Filippijnen, 
servies uit Tunesië. Verder heel veel 
verschillende manden, kussens en 
beelden van steen en brons. De or-
ganisatie is content met Sjaal met 
verhaal, een importeur die zich ac-
tief inzet om het WFTO certificaat 
te krijgen. De vrouwen in Nepal 

maken prachtige producten van 
vilt. Heel creatieve sjaals en andere 
producten. Het uitgangspunt van de 
organisatie is het creëren van werk 
voor vrouwen. Door te zorgen voor 
een continue afname van producten, 
zorg je voor werk en daardoor voor 
inkomen. Dat voorkomt kinderar-
beid en biedt deze vrouwen een mo-
gelijkheid om op een verantwoorde 
manier voor hun gezin te zorgen.

Programma
De opening op zaterdag 26 okto-
ber valt samen met het begin van 
de Fairtrade Week (26 oktober tot 
3 november). Gestart wordt bij het 
oude pand (Hessenhof 9), waarna 
gewandeld wordt naar Hessenweg 
168 voor de opening van de nieuwe 
winkel met een verrassende en fees-
telijke actie, waarbij alle aanwezi-
gen welkom zijn om in de winkel 
te komen kijken. Bovendien zal de 
Kinderburgemeester aanwezig zijn 
om de kinderhoek te openen. 

Duurzaam en lokaal winkelen 
op de Biltse streekmarkt

Vrijdag 11 oktober van 15.00 uur tot 20.00 uur is er weer een Biltse streekmarkt op de 
Dorpsstraat in De Bilt (voor Pomp41).

Er valt van alles te proeven van 
het Biltse landschap: Biologische 
zuivel, geitenkaas, rundvlees en 
varkensvlees producten, honing, 
ambachtelijk gebakken brood en 
natuurlijk heerlijke bonbons. Op de 
markt zijn producten te vinden die 
appelleren aan gezond, vers, smaak 
en herkenbaarheid. Met de Biltse 
streekmarkt wordt een impuls ge-
geven aan de agrarische bedrijven, 
duurzame lokale ondernemers en 
initiatieven in gemeente De Bilt. 

Tijdens de week van de duurzaam-
heid wordt ook een platform gebo-
den aan duurzame ondernemers en 
initiatieven die geen ‘food’ maar 
‘good’ produceren. Er is er aan-
dacht voor duurzame kaarten en ca-
deau’s, maar ook prachtige kleding. 
Zo staat Elsie de Coq er met haar 
vilten kleding, Birgitte van Zwetse-
laar met haar prachtig hand gebrei-
de artikelen en deze keer ook Astrid 
Nube van het RecycleLab met hun 
kleding van gerecyclede materialen 
wat kleine kunstwerkjes op zich-
zelf zijn. Na het shoppen valt er te 

genieten van een borrelplankje en 
muziek.

Tot slot is er om 17.30 uur de uit-
reiking van het Biltse Groene Lintje 
op de Biltse streekmarkt. Biltsheer-

lijk heeft het groene lintje gewon-
nen. Alle inwoners van De Bilt 
konden hun stem uitbrengen via de 
website van GroenLinks en uitein-
delijk koos 45% voor Biltsheerlijk.  
            (Bertien van de Kerk)

Op de Biltse streekmarkt duurzame producten van Biltse bodem.

Een foto uit 2011, waarbij Liesbeth Gort (jurylid van Fairtrade Campagne 
Nederland) het bord Fairtrade Gemeente overhandigd aan voormalig 
burgemeester Arjen Gerritsen en voormalig wethouder Herman 
Mittendorff. [foto Lilian van Dijk]

De nieuwe plek aan de Hessenweg.

Voedselbank blij met 
opbrengst AH-actie

Zaterdag 28 september was er een 
voedselbankactie bij Albert Heijn 
in De Bilt. Bij binnenkomst kre-
gen klanten een boodschappen-
wensenlijstje van een vrijwilliger 
van de Voedselbank met daarop 
houdbare voedselproducten die 
zeer welkom zijn ter aanvulling 
van het Voedselbank-magazijn. 
Klanten reageerden positief en 
kochten volop potten, pakken en 
blikken. Uiteindelijk was de op-
brengst 120 gevulde kratten en 
180 euro, waarna Albert Heijn De 
Bilt ook nog een royale donatie 
deed.

Inzamelpunt voor de voedselbank.

Vernieuwde Hoogvliet 
vandaag weer open

Op woensdag 9 oktober om 8.00 uur wordt de vernieuwde Hoogvliet 
supermarkt aan de Leyenseweg in Bilthoven feestelijk heropend. De 
supermarkt wordt met een korte verbouwing opgefrist en uitgevoerd in 
de nieuwe Hoogvliet huisstijl. Op maandag 7 en dinsdag 8 oktober was 
de winkel gesloten.

De vernieuwde Hoogvliet supermarkt is uitgevoerd in de nieuwe huis-
stijl van Hoogvliet, die zich kenmerkt door licht, ruimte en speelse hou-
ten achterwanden en een lattenplafond.  Direct in het oog springt de 
actiestraat met alle aanbiedingen overzichtelijk bij elkaar. 

Gratis cake
Om de heropening samen met de klanten te vieren, krijgen de eerste 
100 klanten op de openingsdag een gratis chocolade-fudgecake bij be-
steding vanaf 15 euro. Op woensdag 9 oktober van 12.00 tot 17.00 
uur wordt vanuit een popcornkraam gratis popcorn uitgedeeld aan de 
klanten.

Het was al eerder feestelijk bij de Hoogvliet in Bilthoven.
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S T A P E L KORTING

MEER halen is MINDER betalen

2 PAKKEN

 30%
KORTING 

1 STUK

 30%
KORTING 

3 PAKKEN

 40%
KORTING 

2 STUKS

 40%
KORTING 

4 PAKKEN

 50%
KORTING 

3 STUKS

 50%
KORTING 

 Turbana bananen  Dubbel Donker
Van /1.99

 0.99 
KILO

Bonduelle groenten
 Alle blikken van 150 - 200 gram 
of zakken van 200 - 400 gram  
Per stuk van /0.71 - /1.99

Heineken of 0.0% 
  Alle pakken met 
6 blikjes van 0.33 liter 
2 pakken van /8.50 - /10.78

 PER STUK 

1.59 

Deze acties zijn geldig van woensdag 9 t/m dinsdag 15 oktober 2019. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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Officiële opening restaurant Helden
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 11 oktober opent restaurant Helden, aan de Koningin Wilhelminaweg 126 in 
Maartensdijk, officieel haar deuren. Met haar ingrediënten en recepten van over de hele 

wereld hoopt zij haar gasten te verwennen en te laten genieten van meer dan veertig gerechten. 

In maart kreeg Dian Santoso, toen-
malig bedrijfsleidster bij restaurant 
Bij Hen, de kans het restaurant 
over te nemen, volgens een geheel 
nieuw concept, met een nieuwe 
naam ‘Helden’. ‘Restaurant Helden 
is een nieuw concept, bedacht door 
Concept Creators’, vertelt eige-
naresse Dian Santoso. ‘Vanuit elk 
land kiezen zij ‘culinaire helden’, 
waarbij de gast een complete avond 
uitgaat. Concept Creators verzorgt 
tevens de aankleding en is een ode 
aan luxe, Nederlands design’. 

Duurzaamheid
In juli ging het restaurant al be-
perkt open voor een aantal dagen 
in de week. Santoso: ‘Aanstaande 
vrijdag 11 oktober is het echt zo-
ver en gaan wij officieel open, 
zowel voor zakelijke gasten, als 
voor stelletjes en gezinnen. Ie-
dereen is bij ons van harte wel-
kom. Onze gasten kunnen kiezen 
uit meer dan 40 gerechten van de 
menukaart en dit kunnen zij ver-
delen over meerdere gangen voor 
een vaste prijs per persoon. Alle 
gerechten, zowel vis, vlees als 
vega, hebben de grootte van een 
tussengerecht en zijn deelbaar 

en alles voor een redelijke prijs’. 
Duurzaamheid staat bij ‘Helden’ 
hoog aangeschreven. Zij werken 
zoveel mogelijk met duurzame 
producten en bedrijven uit de lo-
kale omgeving. 

Live
Regelmatig is er wel iets te doen 
bij ‘Helden’, zo is er iedere laat-
ste donderdag van de maand ‘live 

muziek’ en iedere zondag kunnen 
de kids knutselen tussen 16.00 
en 19.00 uur. Gasten kunnen op 
zaterdag en zondag ook bij Hel-
den terecht voor de lunch. Gasten 
kunnen reserveren via de mail: 
maartensdijk@heldenrestaurant.
nl of bellen 030 2004144 of 06 
15264045. Ook is Helden te vol-
gen op Instagram (heldenutrecht) 
of Facebook (helden-utrecht) 

Eerste Biltse Kledingruilbeurs
Zondag 29 september organiseerden leerlingen van de Ares VMBO, Keenschool, Het Nieuwe 

Lyceum en de Werkplaats gezamenlijk een Kledingruilbeurs. Mensen konden vooraf 
hun kleren inleveren, kregen daar punten voor en konden op de beurs die 

punten inwisselen voor ‘nieuwe’ kleding.

Terwijl het buiten flink regende was 
het in de theaterzaal van de Werk-
plaats warm en gezellig. De ingele-
verde kleding hing goed gesorteerd 
op rekken of lag overzichtelijk op 
een tafel. Leerlingen zorgden dat 
alles goed verliep en boden de gas-
ten koffie en thee aan. 

Reacties
Opmerkelijk waren de reacties van 
de gasten achteraf. ‘Te gek dat jon-
ge mensen dit organiseren’. ‘Een 
goed initiatief, ik heb leuke nieuwe 
kleren gescoord’. De leerlingen 
zelf hadden veel tijd in de voorbe-
reidingen van de Beurs gestoken en 

ook in het inzamelen, sorteren en 
ophangen. Een leerling zegt: ‘Het 
was een goede ervaring om met an-
dere scholieren die niet bij mij op 
school zitten, dit te organiseren. Ik 
wist niet dat er zoveel bij komt kij-
ken voordat zo’n Kledingruilbeurs 
er staat. Je moet letterlijk over alles 
nadenken: de locatie, tijdstip, ga je 
geld vragen, hoe communiceer je 
e.d.’ De leerlingen waren blij dat ze 
op deze manier een steentje konden 
bijdragen aan het milieu. Wellicht 
krijgt het volgend jaar vervolg.
                   (Joanne Penning)

Ruime keus op de kledingruilbeurs.

Burendag BBQ Hollandsche Rading 
Afgelopen Burendag werd het 
dorpsplein weer omgetoverd tot 
één groot gezellig ‘overdekt’ terras. 
Het Oranje Comité had enorm haar 
beste gedaan om een grote tent om 
te toveren tot een gezellig eetpaleis 
met lang opgedekte eettafels, sfeer-
volle verlichting, de bar en barbe-
cue buffet.
Al vanaf het begin zat de stemming 
er goed in en genoot iedereen van 
een drankje en van de heerlijke hap-
jes aangeboden door Taste & Toast 
en Café Moeke. Tijdens de BBQ 
konden de deelnemers genieten van 
een rijkelijk vlees- en saladebuffet 
en kon er al zittend aan de lange ta-
fels gezellig bijgekletst worden met 
de buurtjes en kennis gemaakt wor-
den met nieuwe dorpsbewoners. Hollandsche Rading tekent voor een zeer geslaagd culinair burenfeestje.

Week van de 
Duurzaamheid gestart

door Walter Eijndhoven

Zaterdag was de start van de Week van de Duurzaamheid bij FC 
De Bilt. Fieke Faber (Fairtrade Werkgroep De Bilt) vertelt: ‘In 
2018 was de eerste landelijke Week van Duurzaamheid. De activi-
teiten in die week zijn geïnspireerd op de 17 wereldwijde ontwik-
kelingsdoelen. Zo werken we samen aan een duurzaam De Bilt’. 

Duurzaamheid is een veel besproken thema, maar dat Fairtrade daarvan 
een essentieel aspect is, moet volgens Fieke Faber en Truus te Pas nog 
steeds worden verteld. Truus te Pas is bestuurslid en pr-coördinator bij 
de Wereldwinkel. Fieke Faber is PR-lid van de Wereldwinkel en con-
tactpersoon van de Werkgroep Fairtrade De Bilt. Zij legden namens 
Fairtrade en de Wereldwinkel contacten met scholen, bedrijven en an-
dere instanties en vroegen hen mee te doen aan de Week van de Duur-
zaamheid’. ‘Juist in gemeentes, waar mensen veel activiteiten hebben 
en betrokken zijn bij de wijk, kun je veel bereiken’, vertelt Truus te Pas.

Zaterdag 5 oktober verzorgde wethouder Madeleine Bakker-Smit de 
aftrap van de Week van de Duurzaamheid. 

V.l.n.r. Truus te Pas en Fieke Faber met in het midden een 
Wereldwinkelstagiaire.

Cholesterolmeting bij 
Apotheek Maertensplein

Ongeveer 65% van de Nederlanders tussen de 30 en 70 jaar heeft een 
verhoogd cholesterol. Deze aandoening is dus niet ‘typisch iets voor 
ouderen’ zoals vaak gedacht wordt, maar komt ook voor bij jongere 
mensen. Een hoog cholesterol in het bloed is één van de risicofactoren, 
die de kans vergroot op het krijgen van hart- en vaatziekten. Maar ook 
andere factoren, zoals een hoge bloeddruk, diabetes, overgewicht of ro-
ken verhogen dit risico. Van een hoog cholesterol voelt u niets. Daarom 
is het belangrijk om uw cholesterol te laten meten. 

In de periode 14 tot 25 oktober kan men bij Apotheek Maertensplein in 
Maartensdijk tercht voor een cholesterolmeting; deze wordt uitgevoerd 
met behulp van een druppel bloed welke op een speciaal test stripje 
wordt geplaatst. De meting duurt ongeveer 15 minuten waarna men een 
persoonlijk advies kan krijgen. Personen van 30 jaar of ouder, welke 
niet (nog) onder controle bij de huisarts staan kunnen van 14 tot en 
met 25 oktober bij Apotheek Maertensplein terecht om de hoeveelheid 
cholesterol te laten meten. Dit kan alleen op afspraak, te maken in de 
apotheek, telefonisch of via afspraak.serviceapotheek.nl.
             (Carmelita de Potter)
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Koperwieklaan 1 • 3722 CA Bilthoven 
Tel. 030 662 8480 • www.decorette.nl/bilthoven

Bekijk ons gehele assortiment op Decorette.nl

Vloeren | Vloerkleden | Gordijnen | Behang | Binnen- & buitenzonwering | Horren | Verf 

*Vraag naar de actievoorwaarden. De actie is geldig van 23.4 t/m 13.5.2018.

20% korting* op collectie Your Edition 
gordijnstoffen

20% korting* op Decorette collectie 
laminaat, PVC, vinyl en vloerkleden

20%
KORTING*

20%
KORTING*

20%
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DUPLI- EN PLISSÉGORDIJNEN 

EN BNWALLCOVERINGS* 
BEHANG
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“ Mijn naam is Iris Brouwer
en ik help je graag verder met
het uitzoeken van de perfecte vloer, 
de juiste wandbekleding of ideale 
raamdecoratie.”

GEMEENTENIEUWS
week 41 ¾  9 oktober 2019

Investeren in samen bouwen
Donderdag 31 oktober bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college 
om de komende jaren honderden woningen te gaan bouwen. De nood is hoog. De 
wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang. Koopwoningen worden steeds 
duurder. Het college hoopt met een samenhangend pakket aan maatregelen de 
woningmarkt een boost te geven.

Samenhangend pakket
Verantwoordelijk wethouder Dolf Smole-
naers voelt de noodzaak om de woning-
bouwambitie te realiseren: ‘Veel mensen ra-
ken tussen wal en schip. Ouders zien het aan 
hun kinderen, die vaak geen huis kunnen 
vinden als ze na het studeren weer in hun 
geboortedorp willen wonen. Ook hebben ou-
deren op een gegeven moment een andere 
woonbehoefte en willen ze een huis dat bij 
ze past. Het belangrijkste is dat we nu gaan 
bouwen. Want de gemeente is er niet alleen 
voor de mensen die zich gelukkig prijzen met 
een mooi huis, maar ook voor diegenen die 
dat nu nog moeten missen. Daarom ligt er 
nu een samenhangend pakket om de wo-
ningmarkt een boost te geven.’ Met de op-
brengst van een aantal winstlocaties is de 
gemeente daarnaast van plan het aandeel 
sociale en middenhuurwoningen in projecten 
die nu al in de planning staan, te verhogen.

Stimuleringsfonds
De gemeente kan het niet alleen. Ze stimu-
leert projectontwikkelaars om niet alleen 
dure koop-, maar ook sociale of middenhuur-
woningen te gaan bouwen. Als zij dat niet 
willen, moeten ze geld afdragen aan een 
speciaal fonds. Met deze bijdrage betalen zij 
dan mee aan andere nieuwbouwhuizen. 

Mix van huur en koop
Daarnaast gaat de gemeente bouwen op ge-
meentegrond, in een goede mix van huur en 
koop, gespreid over de gemeente. Tussen 
2016 en 2030 moeten er 450 sociale huur-
woningen bij komen. Dat komt bij benade-
ring neer op 44% sociale woningbouw van 
het totaal aantal nieuwbouwwoningen.
Samen met de al bestaande plannen bieden 

de beoogde bouwlocaties ruimte aan meer 
dan 845 woningen. Maar de gemeente zal 
fors moeten inzetten om de beoogde 450 so-
ciale en middenhuurwoningen tegen 2030 
gerealiseerd te hebben. ‘Eén verwachting wil 
ik op voorhand wel temperen,’ zegt de wet-
houder: ‘Ook wanneer we alle plannen uitge-
voerd hebben, zal het moeilijk blijven om 
een huis te vinden, omdat onze gemeente in 
een aantrekkelijke regio ligt.’

Aangewezen locaties
Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad de 

Geef uw mening
Over het aanwijzen van de locaties zelf kunt u uw mening geven, direct aan de ge-
meenteraad. Hij houdt op donderdag 10 oktober vanaf 20.00 uur een speciale hoorzit-
ting op het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via raadsgriffie@debilt.nl of 030 – 228 91 64 De stukken waar de 
gemeenteraad zich op 31 oktober over zal uitspreken, zijn digitaal beschikbaar via  
https://debilt.raadsinformatie.nl/. 

uitgangspunten vast voor het zoeken van 
nieuwe woningbouwlocaties op gemeente-
grond. Op basis daarvan stelt het college de 
gemeenteraad voor om op 13 locaties bin-
nen de bebouwde kom te gaan bouwen. 
Daarnaast wil het college in overleg met de 
provincie om op twee plaatsen buiten de be-
bouwde kom te mogen bouwen waaronder 
een nog nader te bepalen locatie bij Maar-
tensdijk. Dolf Smolenaers. ‘Het bouwen bin-
nen de dorpen kent zijn grenzen; we willen 
ook groen en speelplaatsen behouden. Maar 
om daar buiten te bouwen, hebben we de 
provincie Utrecht nodig.’
Verspreid over de dorpen stelt het college de 
gemeenteraad voor om op de volgende loca-
ties te gaan bouwen. In Bilthoven: Bachlaan, 
1e Brandenburgerweg (deel begraafplaats), 
Berlagelaan driehoek, Biltsche meertje, 
Jachtlaan, Oranje Nassaulaan, Rembrandt-
plein, Sperwerlaan en Zonneplein. In De Bilt: 
Abt Ludolfweg en Henrica van Erpweg. In 
Hollandsche Rading aan de Schaapsdrift en 
in Groenekan aan de Vijverlaan. 

Meepraten per locatie
Als de gemeenteraad zich kan vinden in de 
plannen van het college, kan de wethouder 
aan de slag. ‘Dat zal over een periode van 
jaren stap voor stap gaan, want we kunnen 
niet alles in een keer bouwen. Ook willen we 
per bouwlocatie omwonenden betrekken bij 
de plannen. Sommige mensen zullen niet blij 
zijn dat er nieuwe huizen komen op een 
stukje gemeentegrond bij hen in de buurt. 
Dat begrijp ik heel goed. Het gaat immers 
om ingrepen in de eigen straat of buurt, en 
er zijn grote belangen mee gemoeid, nu en 
in de toekomst. Maar de bouw van nieuwe 
woningen kan ook ruimte scheppen voor in-
vesteringen in de buurt, de opwaardering 
van groen of bescherming tegen klimaatver-
andering. De bouw van woningen is een 
goed moment om daar ook samen mee aan 
de slag te gaan. Nadat de raad kiest waar 
gebouwd kan worden, kunnen de inwoners 
daarom meepraten over de invulling per lo-
catie.’

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

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

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

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

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

Sponsor voor Salvo

Adcura Uitvaartzorg uit Maartensdijk heeft zich voor 3 jaar verbonden aan het 1e Damesteam van 
Volleybalvereniging Salvo '67. Op de foto de sponsor met het grootste deel van het team. 
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Weekend van de Wetenschap
bij RIVM

door Walter Eijndhoven

Tijdens het Weekend van de Wetenschap op zaterdag 5 en zondag 6 oktober, stelden
weer vele universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen hun deur open 

voor bezoekers. Ook het RIVM in Bilthoven deed zaterdag 5 oktober mee 
met diverse activiteitenen workshops voor jong en oud. 

Onderzoekers van het RIVM hoopten 
vooral jongeren te interesseren voor 
een studie binnen Natuur en Tech-
niek, maar ook voor volwassenen 
was er veel te ontdekken. Wat doen 
wetenschappers? Wat zijn bacteriën? 
Was jij je handen goed? Wat doet het 
RIVM bij een milieu-ongeval in Ne-
derland? Hoe bouw je je eigen water-
filter? Of een fijnstofvanger? 

Killer
Om met deze laatste vraag te begin-
nen, fijnstof in de lucht is één van 
de grootste milieuproblemen, vol-
gens het RIVM. maar wat is fijnstof 
eigenlijk? ‘Fijnstof is een onzicht-
bare killer’, begint onderzoekster 
Hester Volten haar verhaal. ‘Het 
zit overal in de lucht. Lucht bestaat 
uit zuurstof en stikstof. Helaas zit 
hier ook luchtvervuiling tussen als 
uitlaatgassen en dergelijke. Deze 
luchtvervuiling is te ‘zien’ als een 
grauwe sluier op bijvoorbeeld een 
deur of het raam’.

Meten
Gelukkig kan RIVM tegenwoor-
dig meten hoeveel fijnstof zich in 

de lucht bevindt. Door middel van 
een soort stofzuiger wordt fijnstof 
onttrokken uit de lucht en wordt 
gemeten hoeveel ervan in de lucht 
zit. Volten: ‘De laatste jaren wordt 
de lucht in Nederland wel scho-
ner. In 2000 stierven mensen vijf 
jaar eerder aan luchtvervuiling, nu 
is dat gedaald tot ongeveer negen 
maanden. Natuurlijk ligt het er ook 
aan waar je woont. De lucht buiten 
de grote stad is gezonder dan in het 
centrum van een stad’. Op de web-
site van www.renluftforalle.nilu.
no/markers , een Noorse website is 
te zien waar lucht schoner is in Eu-
ropa, of juist niet. Meer informatie 
over dit onderwerp is ook te vinden 
op: www.samenmetenaanlucht-
kwaliteit.nl 

Beet
Veel interesse ging ook uit naar 
‘hoe te handelen na een giftige beet 
van een slang of spin of na het eten 
van een giftige paddenstoel’. Het 
RIVM beheert het Nationaal Serum 
Depot. Hier worden antisera (tegen-
gif) voor de behandeling van een 
giftige steek of beet opgeslagen. In 

Nederland worden gemiddeld acht 
mensen per jaar gebeten door een 
adder, de enige Nederlandse gif-
slang, maar soms ook door in terra-
ria gehouden mamba’s (één van de 
meest giftige slangen ter wereld), 
koningscobra’s of spinnen.

Gezond
De demonstratie ‘Weet jij hoe ge-
zond je bent?’ werd ook druk be-
zocht. Tijdens deze demonstraties 
ondergingen bezoekers diverse 
testen om hun gezondheid te me-
ten. Het RIVM doet al dertig jaar 
onderzoek naar de volksgezond-
heid. Geïnteresseerden konden hun 
bloeddruk, spierkracht, longfunctie 
en BMI laten meten. 

Tevreden
Hans Brug, directeur-generaal van 
het RIVM en hoogleraar Health 
Behaviour aan de Universiteit van 
Amsterdam was erg tevreden over 
het bezoekersaantal. ‘Vandaag 
konden wij ruim 300 bezoekers 
verwelkomen op ons instituut’, ver-
telt Brug. ‘Wij laten aan iedereen 
graag zien wat wij doen, maar ook 
wat wetenschap eigenlijk inhoudt. 
Wat doen wij als een epidemie 
uitbreekt? Hoe meten wij de ge-
zondheid van de Nederlandse be-
volking? En natuurlijk hopen wij, 
tijdens een dag als deze, leerlin-
gen te interesseren voor het profiel 
Natuur en Techniek of Natuur en 
Gezondheid op school’. Doet het 
RIVM volgend jaar weer mee met 
het Weekend van de Wetenschap? 
Brug: ‘Binnenkort evalueren wij 
deze dag en dan komt het besluit 
wel of niet mee te doen. Vorig jaar 
zijn diverse medewerkers juist naar 
buiten getreden om met de burger 
in gesprek te gaan (op zorgboederij 
Toutenburg). Hoe wij dat volgend 

jaar doen is nog niet bekend. Als 
wij meedoen, is dat waarschijnlijk 
voor de laatste keer op deze locatie. 

Ergens begin 2021 vetrekken wij 
naar onze nieuwbouw op Utrecht 
Science Park (USP)’. 

Familiedag op Landgoed Oostbroek
Op zondag 13 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur verzorgen de vrijwilligers van Utrechts 

Landschap een gezellige dag, met tal van activiteiten op het landgoed Oostbroek te De Bilt.

Kinderen kunnen met een knapzak-
je en een puzzelformulier een wan-
deling over het landgoed maken. 
In de knutseltent kan van een klein 
boomstammetje een grappig ka-
boutertje gemaakt worden. Met de 
spellen die in de boomgaard klaar 
liggen kunnen jong en oud plezier 
hebben. De vlonder aan het water 
is altijd een succes. Hier kunnen de 
jonge onderzoekers naar waterdier-
tjes zoeken. En hoe gaaf is het om 
je eigen popcorn te poffen boven 
een vuurtje in de vuurschaal? 

Uiteraard is er weer een groot ter-
ras voor koffie, thee, sapjes en 
cakes. Voor de hartige lunchhapjes 
komt er een aparte kraam. En voor 
de vreselijk lekkere trek is er ook 
een kraam met fudge en chocozoe-
nen. Landgoed Oostbroek ligt ver-
scholen achter het Prinses Maxima 

Centrum aan de Bunnikseweg 45a 
te De Bilt. Een oase van rust tus-
sen drukke snelwegen en het stads-

leven. De toegang is gratis. Ga bij 
voorkeur met de fiets. Parkeermo-
gelijkheden zijn beperkt.

‘t Winkeltje is open voor informatie over Utrechts Landschap en er zijn 
allerlei heerlijke streekproducten en cadeautjes te koop.

GEZOCHT: kamer met aandacht 
voor twee meisjes uit De Bilt

Kamers met Aandacht koppelt jongeren die uitstromen uit de jeugd-
zorg aan mensen die een kamer aan hen willen verhuren. Het project is 
gestart omdat veel uitstromende jongeren in de problemen komen. Ze 
kunnen nog niet volledig zelfstandig wonen, door te weinig geld, maar 
vooral door het ontbreken van een vangnet. Ze missen familie, vrienden 
of buren die hen kunnen helpen bij, vaak heel simpele, dingen. Daar-
door struikelen ze, terwijl ze met een klein beetje hulp wél zelfstandig 
overeind blijven. 

Rol verhuurder
Bij Kamers met Aandacht zorgen 
jongeren voor zichzelf. Ze betalen 
zelf de huur en krijgen ondersteu-
ning van hun vaste begeleider. Als 
verhuurder van een Kamer met 
Aandacht ben je dus geen hulpver-
lener. Je betrokkenheid gaat meer 
om kleine dingen, zoals vragen 
over een recept, het uitlenen van een oplader of hulp bij een belasting-
aangifte. Maar als je meer contact wilt, mag dat natuurlijk ook.

Geschikte kamers
Iedere kamer kan een kamer met aandacht worden. Zoals een zolderka-
mer bij een alleenstaande moeder of ouderen thuis, boven een winkel 
of een gastenverblijf in de tuin. Kamers met Aandacht besteedt veel 
aandacht aan de matching tussen verhuurders en jongeren. Jongeren 
hebben verschillende behoeftes en verhuurders verschillende mogelijk-
heden. Door daar goed naar te kijken bij het koppelen, heeft het de 
grootste kans van slagen.

De jongeren
Momenteel zijn we op zoek naar een veilige woonplek voor twee slim-
me jongedames van 18 en 19 jaar. Ze kunnen allebei niet meer thuis 
wonen door de problemen die hun ouders hebben. 

Kunt u iets voor 1 van hen betekenen of wilt u meer informatie over 
het project? Neem dan contact op met Bianca van der Neut via 06-
11134685 of kijk op www.kamersmetaandacht.nl 

advertorial

Zwemfestijn groep 7
In het nieuwe zwembad Brandenburg vindt op de 

woensdagochtenden 16 en 30 oktober weer het jaarlijkse 
zwemfestijn voor basisschoolleerlingen uit de groepen 7 

van de meeste basisscholen uit de gemeente De Bilt plaats. 
Zo´n 400 leerlingen zullen dan het zwembad bevolken.

De kinderen zwemmen allemaal een baantje school-, rug- en vrije slag. 
Daarna volgt een estafette voor alle kinderen en vervolgens wordt de 
ochtend afgesloten met een zwemhindernisbaan in het water. Op 16 
oktober zwemmen om 08.30 uur de basisscholen Wereldwijs, Theresia- 
en Patioschool, om 10.30 uur gevolgd door Regenboog, Michaël - en 
Martin Luther King-school.

Op 30 oktober komen om 08.30 uur de Julianaschool, de Nijepoort en 
het Zonnewiel in actie terwijl om 10.30 uur de Groen van Prinsterer-
school, de Rietakker en de Van Dijckschool het zwemfestijn afsluiten. 
Beide dagen zal het festijn rond 12.15 uur afgelopen zijn. Publiek is 
van harte welkom.

In de workshop ‘fijnstof filter maken’ legt de onderzoekster uit wat fijnstof 
eigenlijk is.

Testen op bloeddruk, BMI, gewicht en lengte.
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Investeren in nieuwe woningen
Donderdag 31 oktober bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college om de komende 

jaren honderden woningen te gaan bouwen. De nood is hoog. De wachtlijsten voor sociale 
huurwoningen zijn lang. Koopwoningen worden steeds duurder. Het college wil met een 

samenhangend pakket aan maatregelen de woningmarkt een impuls geven.

Het college voelt de noodzaak om 
de woningbouwambitie te realise-
ren. Verantwoordelijk wethouder 
Dolf Smolenaers: ‘Veel mensen 
raken tussen wal en schip. Ouders 
zien het aan hun kinderen, die vaak 
geen woning kunnen vinden. Ook 
hebben ouderen op een gegeven 
moment een andere woonbehoefte 
en willen ze een woning die bij hen 
past. Het belangrijkste is dat we nu 
gaan bouwen. Want de gemeente is 
er niet alleen voor de mensen die 
zich gelukkig prijzen met een mooi 
huis, maar ook voor diegenen die 
dat nu nog moeten missen. Daarom 
ligt er nu een samenhangend pakket 
om de woningmarkt een impuls te 
geven.’ 

Stimuleringsfonds
De gemeente kan het niet alleen. Ze 
stimuleert projectontwikkelaars om 
niet alleen koop-, maar ook sociale 
of middenhuurwoningen te gaan 
bouwen. Als zij dat niet willen, 
moeten ze geld afdragen aan een 
speciaal fonds. Met deze bijdrage 
betalen zij dan mee aan goed be-
taalbare woningen. 

Mix van huur en koop
Daarnaast gaat de gemeente bou-
wen op eigen grond, in een goede 

mix van huur en koop, gespreid 
over het grondgebied van de ge-
meente. Samen met de al bestaande 
plannen bieden de beoogde bouw-
locaties ruimte aan meer dan 845 
woningen. Maar de gemeente zal 
fors moeten inzetten om de be-
oogde 450 sociale en middenhuur-
woningen tegen 2030 gerealiseerd 
te hebben. ‘Eén verwachting wil ik 
op voorhand wel temperen,’ zegt de 
wethouder: ‘Ook wanneer we alle 
plannen uitgevoerd hebben, zal het 
moeilijk blijven om een woning te 
vinden, omdat onze gemeente in 
een aantrekkelijke regio ligt en de 
vraag blijft toenemen.’

Woningbouwlocaties
Eind vorig jaar stelde de gemeen-
teraad de uitgangspunten vast voor 
het zoeken van nieuwe woning-
bouwlocaties op gemeentegrond. 
Op basis daarvan stelt het college 
de gemeenteraad voor om op 13 
locaties binnen de bebouwde kom 
te gaan bouwen. Daarnaast wil het 
college in overleg met de provin-
cie om buiten de bebouwde kom te 
mogen bouwen, zoals op een nog 
nader te bepalen locatie bij Maar-
tensdijk. Dolf Smolenaers. ‘Het 
bouwen binnen de dorpen kent 
zijn grenzen; we willen ook groen 

plekken behouden. Maar om daar 
buiten te bouwen, hebben we de 
provincie Utrecht nodig.’

Meepraten per locatie
Als de gemeenteraad zich kan vin-
den in de plannen van het college, 
kan de gemeente aan de slag. ‘Dat 
zal over een periode van jaren stap 
voor stap gaan, want we kunnen 
niet alles in een keer bouwen’, 
zegt de wethouder. ‘Ook willen 
we per bouwlocatie omwonenden 
betrekken bij de plannen. Som-
mige mensen zullen niet blij zijn 
dat er nieuwe huizen komen op een 
stukje gemeentegrond bij hen in de 
buurt. Dat begrijp ik heel goed. 
Het gaat immers om ingrepen in de 
eigen straat of buurt. De bouw van 
nieuwe woningen kan ook ruimte 
scheppen voor investeringen in de 
buurt, het groen of de bescherming 
tegen klimaatverandering; een 
goed moment om daar ook samen 
mee aan de slag te gaan. Nadat de 
raad kiest waar gebouwd kan wor-
den, kunnen de inwoners daarom 
meepraten over de invulling per 
locatie.’ 

Een overzicht van de locaties is te 
vinden op www.debilt.nl/woning-
bouw. 

Geef uw mening
Over het aanwijzen van de locaties zelf kunt u uw mening geven, direct aan de gemeenteraad. Deze houdt op 
donderdag 10 oktober vanaf 20.00 uur een speciale hoorzitting op het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg 
Zuid 173 in Bilthoven. De stukken waar de gemeenteraad zich op 31 oktober over zal uitspreken, zijn digitaal 
beschikbaar via https://debilt.raadsinformatie.nl/. 

Een van de voorgestelde bouwlocaties is het bosje bij de Kastanjelaan in 
Groenekan. (foto uit Orkanen over Voordaan Wim van Schaik)

Rotaryclub De Bilt verzorgt 
educatieve uitstap 

Op zaterdag 28 september togen 34 vluchtelingkinderen en vrijwilligers van het Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt naar Amsterdam voor een educatieve uitstap naar het 

Nemo Science Museum en een boottocht door de grachten. 

Vooraf werd door coördinatoren 
Hanneke Eilers en Linda de Kruijff 
van Steunpunt Vluchtelingen De 
Bilt in een boeiende presentatie aan 
de Rotaryclub De Bilt verteld hoe 
SVDB de vluchtelingen helpt hun 

draai te vinden in de Nederlandse 
maatschappij in het algemeen en in 
de gemeente De Bilt in het bijzonder. 
De Rotarymannen namen niet alleen 
de financiën voor de uitstap op zich 
maar begeleidden ook met 10 man 

de kinderen en zorgden voor snacks 
in de bus en een heerlijke lunch op 
de boot. Het was een prachtige dag 
waar de kinderen enorm van hebben 
genoten en veel van hebben opge-
stoken.                (Marieke Spijkstra)

In Nemo werd enthousiast de wetenschap achter alle proefjes en activiteiten in begrijpelijk Nederlands uitgelegd. 

Spaarkringen 
Na goede ervaringen met spaarkringen in o.a. Den Haag en Amster-
dam, start nu ook een Spaarkring in deze gemeente. Een spaarkring is 
voor iedereen die graag wat wil sparen en daarbij geholpen en geïnspi-
reerd wil worden door anderen. 

Een spaarkring bestaat uit ongeveer 10 deelnemers en komt regelmatig 
bij elkaar. Iedere deelnemer spaart per bijeenkomst een bedrag dat hij 
of zij zelf kiest. Na een periode van 8 tot 12 maanden krijgen de deel-
nemers hun eigen spaargeld terug.

Begeleiding
De begeleiders van de Biltse spaarkring zijn Gabriëlle Athmer en Ri-
anne Smit. Gabriëlle Athmer is initiatiefneemster van de Stichting 
Cash2Grow die spaarkringen promoot. Rianne Smit begeleidt mensen 
die het moeilijk vinden om op te opruimen in hun hoofd, hart of huis 
en is ook begeleider van de ‘Lift je leven groep’ voorheen Budgetkring. 

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 17 oktober om 13.00 uur organiseert de stichting Cash-
2Grow een informatiebijeenkomst in WVT, Talinglaan 1, Bilthoven; 
mogelijk gevolgd door een startbijeenkomst op donderdag 24 oktober. 
Deelname is gratis. Aanmelding bij Rianne Smit debilt@spaarkring.nl 
of 06 19552803. 

Verkeersonderzoek 
Larenstein 

In week 41 doet de gemeente De Bilt verkeersonderzoek met camera’s 
op bedrijventerrein Larenstein in Bilthoven. Op basis van het onder-
zoek wil de gemeente kijken of de verkeersveiligheid verbeterd kan 
worden. Tijdens het onderzoek wordt al het verkeer in beeld gebracht, 
maar het onderzoek is gericht op fietsverkeer. 

De gemeente De Bilt heeft een adviesbureau opdracht gegeven twee 
camera’s ter hoogte van de C. de Haasweg (Bedrijventerrein Laren-
stein) te plaatsen. De camera’s schouwen van maandag 7 oktober tot 
en met zondag 13 oktober de locatie om de verkeerssituatie ter plaatse 
te onderzoeken. Op maandag 14 oktober worden de camera’s weer ver-
wijderd. 

Registratie 
De gemeente De Bilt wil aan de hand van de gegevens achterhalen op 
welke wijze het verkeer zich afwikkelt op de locatie. Het onderzoek 
richt zich specifiek op het fietsverkeer. Op basis van de geanalyseerde 
camerabeelden kan de gemeente bepalen of maatregelen noodzakelijk 
zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
De camera’s registreren geen kentekens of snelheid. Uitsluitend het al-
gehele verkeersbeeld en tijdstip worden geregistreerd. Weggebruikers 
worden dus niet op basis van de camerabeelden beboet indien zij bij-
voorbeeld de geldende maximumsnelheid ter plaatse overtreden. De 
gemaakte camerabeelden worden vernietigd na oplevering van de defi-
nitieve rapportage.
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Chocolademelkloop op 
Landgoed Beerschoten

door Kees Diepeveen

Op zondag 24 november vindt de 16e editie plaats van de Chocolademelkloop op Landgoed 
Beerschoten in De Bilt. Er worden 4 afstanden gelopen zodat iedereen uit het gezin 

kan deelnemen en het een echt familie evenement wordt. Wanneer de ouders 
lopen zijn er voor de kinderen en het publiek verschillende activiteiten 

op het terrein zoals broodjes bakken en pietengym. 

Jaarlijks lopen 1500 deelnemers 
mee met de Chocolademelkloop. 
Om het allemaal overzichtelijk te 
houden heeft de organisatie bij dit 
aantal de grens getrokken. Saskia 
Olmer lid van het kernteam van de 
organisatie: ’De eerste editie van de 
Loop werd door kernteamlid Saskia 
Fonteijne georganiseerd en telde 70 
deelnemers. Nu hebben we al jaren 
1500 deelnemers en dat willen we 
zo houden. Groter betekent ook 
meer kosten en dat streven we niet 
na. Het gaat er vooral om dat zoveel 
mogelijk mensen plezier hebben en 
genieten van het samen sporten in 
de natuur en vooral om hele gezin-
nen op de been te krijgen. En dat 
zien we steeds toenemen’.  

Strooigoed
Er wordt over 4 afstanden gelopen. 
De 1 km voor de allerkleinsten, de 
2,3 km en de 5 en 10 km. De or-
ganisatie heeft prachtige parcour-
sen uitgezet over het fraaie land-

goed. Evenals vorige jaren zijn de 
hardlooppieten ook weer paraat. 
Zij zijn niet alleen in de weer met 
strooigoed maar verzorgen ook een 
warming up voor de kinderen en 
rennen mee met de allerkleinsten 
tijdens de 1 en 2.3 km. Ook helpen 
ze bij de Pietengym achter het ge-
bouw. De burgemeester van De Bilt 
is gevraagd om dit jaar deel te ne-
men. Er is al een startnummer gere-
serveerd. Saskia Olmer: ‘Inmiddels 
zijn al 1000 inschrijvingen ontvan-
gen dus de mensen moeten niet te 
lang wachten met inschrijven want 
1500 deelnemers is echt de limiet’. 

Middenstand Bilthoven
Landgoed Beerschoten is eigen-
dom van Utrechts Landschap. Het 
terrein en het gebouw van Beer-
schoten worden belangeloos be-
schikbaar gesteld door Utrechts 
Landschap. Enkele vrijwilligers 
van het Utrechts Landschap zijn 
aanwezig om het winkeltje te be-

mensen. Daarom is Utrechts Land-
schap als goed doel verbonden aan 
de loop en stelt de organisatie het 
bijzonder op prijs als deelnemers 
een vrijwillige donatie doen. Saskia 
Olmer: ’Dat levert jaarlijks gemid-
deld 1500 euro op voor het Utrechts 
Landschap. Vooral de middenstand 
uit Bilthoven ondersteunt ons met 
gulle hand. Uit inschrijfgelden en 
hun giften en vele mooie prijzen 
voor de verloting lukt het ons de 
kosten voor de Chocoladeloop te 
dekken’. 

Loopschool
Voor kinderen in de basisschool-
leeftijd, die willen trainen voor de 
Chocolademelkloop geeft Saskia 
Olmer, die tevens looptrainer is van 
De Loopschool gratis trainingen in 
oktober en november. Voor info over 
deelname, inschrijfgeld en de gratis 
hardlooptrainingen zie www.choco-
lademelkloop.nl. Voor de jeugd zie 
ook www.sjorssportief.nl .

Aan de start in2018. Jong en oud, getraind of ongetraind kan deelnemen aan de Chocolademelkloop. 
(foto: Christiaan Erasmus)

Gratis proeflesdag 
KunstenHuis Muziekschool

Op zaterdag 12 oktober van 10.00-
14.00 uur staan de deuren van Kun-
stenHuis Muziekschool De Bilt in 
Het Lichtruim wagenwijd open. Je 
kunt deze dag een gratis proefles 
volgen op één of meerdere instru-
menten. 
KunstenHuis Muziekschool De 
Bilt-Zeist wil laten zien dat een 
muziekschool niet alleen een plek 
is waar je een instrument leert be-
spelen, maar dat je samen muziek 
maakt, je verder verdiept in muziek 
of muziekdesign, compositie en im-
provisatie.

Nieuw 
Het KunstenHuis heeft een nieuw 
programma ontwikkeld voor kin-
deren in de leeftijd van 5 tot 9. 
Het heet Première. Je krijgt dan 
wekelijks naast je instrumentale 
les aansluitend ook een groepsles. 
Speciaal voor popmuzikanten is er 
Poppremière. Ook voor Zang is er 
een compleet aanbod: verschillende 
koren, (Jeugd)Zangtheater en Voice 
WorX Academy.

Aanmelden
Stuur een mail naar muziek@
kunstenhuis.nl met je naam, leef-
tijd en welke lessen je zou willen 

volgen. Kijk voor het volledige 
aanbod cursussen en lessen op 
www.kunstenhuis.nl/cursussen/
muziek . 

Verlenging sponsorcontract

Timmer- en onderhoudsbedrijf Marco Willemse (Maartensdijk) 
verlengde onlangs zijn contract bij SVM als subsponsor van kleding 
van de selectieteams en sponsor van meerdere jeugdteams en een 
sponsorbord bij het scorebord.

Bij de muziekschool gaat het om meer dan alleen een instrument bespelen

FC De Bilt deelt de punten
Zaterdag 5 oktober speelde FC De Bilt in Leusden tegen Roda ’46; 
de ploeg was met een gelijkspel en een overwinning redelijk goed be-
gonnen. FCDB kende een moeizamer begin met een nederlaag en een 
gelijkspel. 

FC De Bilt begon goed aan de wedstrijd en na vijf minuten had het na 
een schitterende aanval op 0-1 kunnen komen, maar Koen van Dijk 
kopte de bal net over de kruising. Langzaam maar zeker kwam Roda 
beter in de wedstrijd en kreeg het vooral op het middenveld veel bal-
bezit. De ploeg combineerde goed en vooral heel lang, maar echt ge-
vaarlijk werden de mannen uit Leusden niet. Dus dat het tot vlak voor 
de rust gewoon 0-0 bleef was niet zo verwonderlijk. De speldenprikjes 
van FC De Bilt waren eigenlijk gevaarlijker maar pas in de 45e minuut 
knalde Robin Notenboom de bal door een mêlee van spelers naar de 
0-1.

In de tweede helft ging Roda door met eindeloos combineren en deelde 
FC De Bilt opnieuw enkele speldenprikjes uit. De Biltse verdediging 
hield de zaak keurig onder controle en tot de 72e minuut was er vuiltje 
aan de lucht: Mohamed Ayoubi speelde de bal iets te ver voor zich uit 
en probeerde dit met een sliding te corrigeren. Het zag er onbesuisd uit 
en door het geschreeuw van het publiek leek het heel erg; de scheids-
rechter trok direct de rode kaart, waardoor FCDB met tien man verder 
moest tegen een tegenstander die bloed rook. In de 78e minuut kopte 
een aanvaller de bal hard in het doel: 1-1. 

In de 88e minuut werd een vermeende overtreding tegen Fabian niet 
bestraft en uit de actie daarna scoorde Roda een doelpunt en leek de 
wedstrijd beslist: 2-1. FC De Bilt knokte met tien man tot de laatste 
minuut; verdediger Steven van den Berg ging voorop in de strijd en 
mede dankzij hem maakte de doelman van Roda een inschattingsfout 
en kon nog maar een ding doen: Steven neerleggen. De doelwachter 
kreeg rood en Mano Bakkenes mocht aanleggen voor een strafschop: 
2-2. Het was een spectaculair slot en beide ploegen moesten genoegen 
nemen met slechts één puntje. Zaterdag 12 oktober om 14.00 uur speelt 
FC De Bilt thuis tegen Woudenberg. 

Sponsor zichtbaar 
op tenue

Voetbalvereniging SVM in Maartensdijk ligt direct aan de snelweg A27 
en is goed zichtbaar door het grote doek met het logo van MAC³PARK: 
een snelgroeiende vastgoedonderneming in Flevoland. 
Al eerder tekende MAC³PARK het contract voor drie jaar als hoofd-
sponsor van de selectieteams bij SVM. Naast de borden zal MAC³PARK 
nu ook zichtbaar zijn op de wedstrijdkleding.

Ingezonden mededeling

Zaterdag 28 september werd het nieuwe voetbaltenue van SVM 
Maartensdijk overhandigd aan de hoofdsponsor MAC³PARK.
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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  .....................................................
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• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie
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Paardenstalling gezocht
Kleinschalige sportstal is op zoek naar accommodatie omge-
ving De Bilt. Met mogelijkheid voor het stallen van 5 - 10 
paarden, weidegang, rijbak en/of aanleg tot en mogelijkheid 
voor uitbreiden van faciliteiten. Ombouw varkens- of koeien-
stal is een mogelijkheid. Bel 06-22526995

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

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

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

Jezus zegt: Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt  
zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van 
het Leven hebben! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

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

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello op zaterdag 12  oktober
Proef les dag: In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, Het 
Lichtruim, Planetenplein 2, Bilthoven van 11.00 - 13.30 uur. 
In ontspannen sfeer. Graag vooraf opgeven. Sms: je naam & 
cello proefles of bel (ook zaterdag) naar 06 19067441, Frank 
Linschoten cellodocent: voor basisscholieren(v.5 jr), tieners/
volwassenen. Cello: heeft een mooie klank, is een liedjes, 
melodie en samenspel: kunstenhuis.nl

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

HOEKWONING met garage 
in De Bilt €439.000 KK. Tel. 
06-33695091

Gedenkboeken van het 
VERZET 1940-1945. Deel 1 
èn 2 samen € 200,00. Tel. 
0346-210241

Houten HOBBELPAARD 
€100,00. Keukensnijmachine 
nieuw. €75,00. Tel. 0346-
210241

Het woord in Beeld. Een 
boek over vijf eeuwen 
Bijbel in het dagelijkse leven 
isbn:9025901069 €1,-. Tel: 
06-14040516

Wijsheid in woorden. Een 
boek met Joodse spreu-
ken geschreven door Victor 
Malka. €1,-. Tel: 06-14040516

Koperen kandelaar voor aan 
de muur, voor een dunne 
kaars. Hoogte is 24 cm €2,-. 
Tel: 06-14040516

Twee ijzersterke spiraal-
bedden incl. dikke stevige 
matrassen 180-90cm €45,-. 
Af te halen v/a 21 oktober 
Tel: 06-11197215

Biologische kweeperen, 1.50 
per kilo. Graag pas bellen 
vanaf vrijdag 11 okt. Tel. 
06-46033975.

Naaimachine Lifetec met toe-
behoren (nieuw) €45,-.Tel. 
035-6241475

Philips platenspeler €25,-. 
Tel. 035-6241475

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

Nette compacte rolkoffer, 
afmetingen  L 55 x B 35 x H 
22.  €12.50. Tel.06-16641083

Rugklachten?  Geperforeerde 
hardboard bedplaat 90 x 200 
cm. voor onder uw matras. 
Nieuw €9,-. Tel.06-16641083

Tuinset, 4 stoelen, ronde tafel 
en krukje. €38,-. Tel.030-
2286775

Glazen servieskast met 2 
deurtjes. H.126, B.80, D.25 
cm.  Ronde bovenkant. €45,-. 
Tel. 06-23455040

Kinderstoel Ikea in prima 
staat. €10,-. Tel. 0346-
213524/ 06-12890578

Vijverpomp ton model, Velda 
biofill koolstoffilter. V 10.000 
liter. €25,-.

Activiteiten
Fys io f i t nes s  en 
NORDICWALKING kleine 
groepen. Utrechtseweg 370 
De Bilt. Verschillende doel-
groepen. info@fysiotherapie-
colli.nl, 030 2522349

DHARMONICATHERAPIE 
voor de ademhaling. Centrum 
voor Fysiotherapie Colli De 

Op zoek naar huishoudelij-
ke HULP met ervaring? Bel 
06-40499787

Jonge vrouw zoekt werk 
als HUISHOUDELIJKE 
hulp.  Met ervaring! Bel 
0684807630/0308796002
De Groene TUINMAN wiedt 
en schoffelt, snoeit en zaagt, 
plant en voert groenafval af 
en geeft advies, deze herfst 
voor €30,00 per uur inclusief 
btw. 06 53760310, degroene-
tuinman@xs4all.nl, www.
groenetuinman.nl

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

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

Te huur: ruime 
GARAGEBOX/opslagruimte 
centrum Bilthoven €125,00 
p/m. Tel. na 17.00 uur 035-
6560764 / 06-24760212

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

Uw lokale 
drukwerkspecialist

0346 211215
www.parelpromotie.nl

Bilt. Aanmelden info@fysio-
therapiecolli.nl, 030 2522349 
optie 2

Fietsen/ brommers
Kinderfiets (20 inch) 4 t/m 6 
jaar  €35,-. Tel. 035-6241475

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

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

Wij zijn op zoek naar een 
leuke MEDEWERKER voor 
onze kaas en noten winkel in 
Lunetten. Voor de hele zater-
dag en de woensdagmiddag. 
Er is voor  zaterdagmorgen en 
avond,  en voor de woensdag-
avond mogelijkheid om mee 
te rijden van/naar Bilthoven. 
Voor info bel gerust . Telnr. 
030 2890458 of 0615273487

Gevraagd PRAKTIJK 
ASSISTENT m/v 8 uur 
per week. Administratie 
en schoonmaak. Centrum 
voor Fysiotherapie Colli, 
Utrechtseweg 370 De Bilt, 
catharina@fysiotherapiecolli.
nl of 030 2522349

Personeel aangeboden
Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

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

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

PEDICURE Janet. Provoet 
gediplomeerd met 15 jaar 
ervaring. Voor al uw voetpro-
blemen. Ik kom graag bij u 
thuis, ook s 'avonds. Bel voor 
info of een afspraak met Janet 
de Lange 06-29060003

Z e e r  e r v a r e n 
SCHOONMAAKHULP biedt 
zich aan als hulp in de huis-
houding in De Bilt e.o. Bel 
0346-210241

Betrouwbare huishoude-
lijke HULP aangeboden. 
Referenties beschikbaar. Tel. 
06-36501273

Vrijwilligersbanenmarkt

op zaterdag 12 oktober van 9.30 tot 12.30 vindt in 
Het Lichtruim de vrijwilligersbanenmarkt plaats. 
Iedereen die vrijwilligerswerk wil gaan doen, kan 
kennis maken met ca. 30 Maatschappelijke Orga-
nisaties in gemeente De Bilt. Meer informatie op 
www.mensdebilt-vwc.nl of bel 06-17007462. 

De paradox van de vrijheid

Maandag 14 oktober houdt Rutger Claassen om 
20.00 uur een lezing voor de Bilthovense Kring 
voor Wijsbegeerte over het thema ‘Vrijheid in (neo)
liberale tijden’. De bijeenkomsten worden gehou-
den in  de Tuinzaal van Huize Het Oosten, Ruben-
slaan 1, Bilthoven Zie voor het programma: www.
bilthovensekring.nl; info: gnjvannieuwstadt@het-
net.nl

Film in Het Lichtruim

Woensdag 16 oktober om 20.00 uur vertoont SKC-
Filmhuis in Het Lichtruim, Planetenplein 2 te 
Bilthoven de film ‘Shoplifters. De film is ook de 

Japanse inzending voor de Oscars 
van 2019. De kaartverkoop kan via 
www.theaterhetlichtruim.nl of aan de 
kassa op 16 oktober vanaf 19.15 uur.

Maatschappelijk discussie-café 

De lokale PvdA organiseert op 
woensdag 16 oktober een discus-
sieavond over onderwijs. Martin van 
Veelen, algemeen directeur van stich-
ting Delta opent het gesprek met zijn 
visie op wat op dit moment speelt 
binnen het onderwijs. De avond 
start om 20.00 uur in restaurant-café 
Pomp41, Dorpsstraat Vo Steenstraat 
41-43 in De Bilt en wordt rond 21.00 
uur afgesloten. Graag aanmelden via 
e.vanesterik@debilt.nl. 

Duurzaamheidsmarkt bij Ooster-
lichtkerk

Zaterdag 12 oktober is er bij de 
Oosterlichtkerk aan de Eerste Bran-
denburgerweg in Bilthoven een duur-

zaamheidsmarkt met tal van duur-
zame alternatieven. In de filmzaal is 
er een binnenprogramma met films 
over klimaatproblematiek en lezin-
gen over duurzaamheid en duurzame 
alternatieven. Op zondag 13 oktober 
om 10.00 uur is er een themadienst 
over duurzaamheid in de Oosterlicht-
kerk met Ds. Rene van den Beld als 
voorganger en een bijdrage van weer-
man Reinier van den Berg. 

Leesgroep kunstgeschiedenis

Geïnteresseerden in kunstgeschie-
denis en kunstbeleving kunnen op 
maandagmiddag 14 oktober in Bilt-
hoven kennismaken met de ‘lees-
groep kunstgeschiedenis’. Aanvang 
14.00 uur in Bibliotheek Idea, Het 
Lichtruim, Planetenplein 2 in Biltho-
ven. Graag even aanmelden in ver-
band met de beschikbare ruimte via 
brigter@ideacultuur.nl
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IJsclub Biltsche Meertje 
organiseert schoolschaatsen

door Kees Diepeveen

Op woensdag 2 oktober gaf Martin van Veelen (directeur van scholenstichting Delta) het startschot 
voor het schoolschaatsen voor leerlingen van groep 5 van de basisscholen in De Bilt. Vijftien 

basisscholen met ongeveer 500 leerlingen namen hieraan deel en maakten gedurende 
tweemaal een uur op speelse wijze kennis met de schaatssport.  

Al een aantal jaren organiseert IJs-
club Biltsche Meertje (IJBM) sa-
men met de basisscholen in De Bilt 
het schoolschaatsen voor de kinde-
ren van groep 5. Vorig jaar deden 
8 scholen mee met ongeveer 240 
kinderen, dit jaar, op 3 scholen na, 
alle basisscholen. IJBM verzorgt 
per school in twee aaneengesloten 
weken twee uur de begeleiding/in-
structie van de kinderen op het ijs 
van de Vechtse Banen in Utrecht. 

Vechtse Banen
Paul van Haren voorzitter van 
IJBM: ’Wij vinden het leuk om 
dit te doen en ook onze naam een 
beetje eer aan te doen: ‘IJsclub het 
Biltsche meertje’; door onze afhan-
kelijkheid van ijs is ons sportveld, 
het Biltsche meertje niet vaak te 
gebruiken. Daarom wijken we uit 
naar de Vechtse Banen. Het school-
schaatsen is een goede gelegenheid 
om toch bij kinderen en ouders uit 
De Bilt in beeld te blijven. Vanuit 
de vereniging doen per keer 6 tot 8 
vrijwilligers mee, leden die weten 
hoe belangrijk het is om bij je eer-

ste schreden op het gladde ijs goed 
begeleid te worden. Er wordt ge-
speeld en geoefend in een afwisse-
lend programma’. Duidelijk te zien 
was dat de kinderen het zeer waar-
deerden, ook degenen met weinig 
ijservaring. Daar wordt speciaal 
aandacht aan besteed. 

FSB-fonds
IJBM tracht de kosten zo laag mo-
gelijk te houden. Dat lukt omdat 
over entree en schaatshuur goede 
afspraken gemaakt zijn met de 
Vechtse banen en Duo-sport. Deze 
laatste organisatie ondersteunt 
IJBM met het kennismakingspro-
gramma voor de kinderen. Ook het 
FSB-fonds van de Biltse Sport Fe-
deratie levert een financiële bijdra-
ge in de vorm van subsidie voor de 
entree en schaatshuurkosten. Voor 
vervoer naar de ijsbaan schakelen 
de scholen meestal ouders en be-
geleiders in. Hiermee blijven de 
kosten voor de leerlingen zo laag 
mogelijk; dat is een belangrijk uit-
ganspunt voor IJBM en de basis-
scholen. 

Nieuwe leden
Natuurlijk hoopt de ijsvereniging 
met al zijn inspanningen er ook 
weer wat nieuwe jeugdleden aan 
over te houden. Vorig jaar leverde 
het schoolschaatsen 10 nieuwe le-
den op. Paul van Haren:’ Het zou 
mooi zijn als dat er dit jaar 20 zijn 
omdat we nu met circa twee maal 
zoveel kinderen werken. Het zijn 
in principe allemaal kinderen van 
rond de 8 jaar. De ideale leeftijd om 
te verkennen welke sport je gaat 
doen. Wij hopen natuurlijk hen zo 
enthousiast te kunnen maken dat 
het IJBM leden oplevert’.

Martin van Veelen is zeer te spre-
ken over het initiatief van IJBM. 
‘Kinderen moeten meer bewegen 
na schooltijd op een sportclub of in 
de buurt. Dit initiatief helpt om het 
bewegen te stimuleren. Veel meer 
verenigingen moeten dit soort ini-
tiatieven ontwikkelen. De scholen 
staan er voor open. IJBM heeft het 
prima opgepakt’. 

Voorzichtig proberen de kinderen hun eerste slagen te maken op het ijs. 

Belangrijke 
overwinning DOS

In de korfbalwedstrijd tegen de naamgenoot uit Kampen, 
was DOS over de gehele wedstrijd de beter korfballende 

ploeg en won dan ook verdiend in een boeiend duel.
 
De omstandigheden op het veld in Westbroek waren prima, weinig 
wind, droog en een waterig zonnetje. Niet de thuisploeg, maar de gasten 
uit Kampen pakten het initiatief vanaf het eerste fluitsignaal. Met een 
0-1 en 1-2 voorsprong kwam dit ook tot uiting in de stand. De Kampe-
naren spelen met heel veel inzet en energie en schuwen de fysieke duels 
niet. Doordat de scheidsrechter veel toe liet, ontspon zich een boeiend 
schouwspel, zonder dat er sprake was van hoogstaand korfbal. 

DOS (W) heeft meer korfballend vermogen in huis dan de tegenstander 
en al snel in de wedstrijd lag het initiatief weer bij de thuisploeg. Met 
vier doelpunten op rij werd de achterstand snel weggewerkt. De 5-2 
tussenstand werd uitgebreid en via 9-4 kwam een 10-6 voorsprong op 
het scorebord halverwege de wedstrijd.

De tweede helft vonden de Westbroekers minder goed de korf en maak-
te zij het zich net als vorige week onnodig moeilijk. In eerste instantie 
leek er nog weinig aan de hand. DOS schoot weliswaar minder zuiver 
dan voor rust, maar vergrootte toch de voorsprong naar 14-9. Daarop 
volgden tien minuten dat de thuisploeg niet scoorde en kwam DOS (K) 
bij 14-13 nog akelig dichtbij. Net op tijd was DOS (W) weer bij de les 
om met twee doelpunten de 16-13 zege veilig te stellen.
Door de winst blijven de Westbroekers op de derde plek. De volgende 
wedstrijd a.s. zaterdag om 16.30 uur is tegen nummer twee Wit Blauw. 

DOS (W) in het oranje-blauwe tenue heeft meer korfballend vermogen 
dan de Kampense naamgenoot..

SVM blijft winnen
In de uitwedstrijd van SVM te-
gen het Utrechtse Faja Lobi-KDS 
kenden de Maartensdijkers een 
bliksemstart. Binnen 5 minuten 

stond het 0-2 dankzij doelpunten 
van Mike de Kok en Jordi van der 
Lee. Faja Lobi-KDS kwam wel be-
ter in de wedstrijd en werd af en 

toe gevaarlijk. Maar SVM-goalie 
Max Koetze bleek een onneembare 
sluitpost. Jordi van der Lee moest 
voor de rust geblesseerd uitvallen 
en volkomen uit het niets scoorden 
de gastheren met een fraai afstands-
schot de 2-1. De snelle counters van 
SVM bleven gevaarlijk. Midden-
velder Perry van den Bunt scoorde 
nog de 1-3. SVM had voor de rust 
de wedstrijd al kunnen beslissen.

Net als in de eerste helft kende 
SVM na de theepauze weer een 
bliksemstart en kopte Mike de Kok 
de veilige 1-4 binnen. Onbegrijpe-
lijk dat SVM de teugels liet vieren 
en Fajalobikds op de 2-4 liet ko-
men. Mike de Kok tikte de 2-5 bin-
nen. Door een strafschop kwamen 
de gastheren nog terug op 3-5.

De opkomst van de beide teams: Faja Lobi - KDS speelt op sportpark 
Aziëlaan; een uniek sportcomplex gelegen op het dak van de parkeergarage 
(van Ikea), in de wijk Kanaleneiland. (foto Adrie de Vries)

Eerste zege Irene Dames
Na een moeizame competitiestart 
heeft Irene D1 in de uitwedstrijd 
tegen het Nieuwegeinse NVC 
haar eerste overwinning gepakt. 

Nadat vier jonkies vertrokken 
naar andere  clubs is het zaak om 
met een nieuw team een plaats in 
de tweede divisie te behouden. 
Na twee nederlagen behaalden de 
Bilthovense dames tegen NVC de 
eerste overwinning van dit sei-
zoen. Via 23-25, 26-28 en 24-26 
won Irene de eerste drie sets waar-
na de overwinning binnen was. 
Dat de bonusset met 26-24 verlo-
ren ging mocht de pret niet druk-
ken.  
                 (Michel Everaert) Irene Dames 1 pakt de eerste overwinning.



Biefstuk aan de boom

Deze bijzondere paddenstoel 
zag Letty Berk (Maartensdijk) 
tijdens een fietstocht: ‘Het is een 
biefstukzwam. Hij heeft de kleur 
en structuur van een biefstuk en 
is eetbaar. Hij groeit aan de voet 
van een eikenboomstam. Heel 
bijzonder en toch echt wel zonde 
om op eten’.
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advertentie

Vogels tellen tijdens 
Euro Birdwatch

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 5 oktober telden duizenden vogelaars in heel Europa op dezelfde dag alle trekvogels 
op hun weg naar het zuiden. Ieder jaar vindt deze trek plaats in zowel voorjaar als najaar. 

Vogelbescherming Nederland coördineert dit grootse evenement in eigen land. 
Leden van de Vogelwacht in De Bilt/ Zeist telden mee. 

Gedurende de vogeltrek wordt iede-
re zaterdag, vanaf een half uur voor 
zonsopgang, geteld door leden van 
de Vogelwacht Utrecht. De afdeling 
heeft twee trektelposten binnen ge-
meente De Bilt, in de Jacobssteeg in 
De Bilt en bij de Hoogekampse Plas 
tussen De Bilt en Groenekan. 

Trekdag
Ook tijdens de Euro Birdwatch op 
zaterdag 5 oktober telden zo’n tien 
leden van de lokale afdeling, de 
trekvogels die langskwamen. ‘Van-
daag is een mooie trekdag, hoewel 
de lucht misschien net iets te blauw 
is. Daardoor zijn vogels minder 
goed zichtbaar’, vertelt vogelaar 
Anton Schortinghuis. ‘Wij zitten nu 
al, na anderhalf uur tellen, op ruim 

dertig waargenomen soorten. Voor-
al de kolgans en de gaai doen het 
goed’. Ook veel standvogels lieten 
zich mooi bekijken, waaronder ijs-
vogel en waterral.

Invasie
Over het hele land worden veel 
gaaien (vroeger vlaamse gaaien ge-
noemd) waargenomen. ‘Dit jaar is 
er een invasie gaande’, legt Schor-
tinghuis uit. ‘Noord- en Oost-Euro-
pa hebben dit jaar een goed broed-
seizoen gehad en er zijn veel jonge 
gaaien uitgevlogen. Deze komen nu 
allemaal onze kant uit. Terwijl in het 
noorden en oosten van Europa dit 
jaar weinig voedsel voorhanden is 
en West-Europa juist een goed mast-
jaar (veel eikels en dergelijke) heeft, 

komen gaaien in grote aantallen naar 
Nederland’. 

Kolganzen
Ondertussen vliegen de vogels je om 
de oren. Een groepje kolganzen ver-
derop, een sliert aalscholvers vliegt 
over, terwijl de lokale vogels zich 
ook goed laten zien: een roodborst-
tapuit op een paaltje verderop in het 
weiland, twee laag langsvliegende 
torenvalken en dan weer een groep 
overtrekkende veldleeuweriken, 
witte kwikstaarten, kneuen, putters 
of koperwieken. 

Grauwe gans
Uiteindelijk werden in bijna vijf 
uur tijd 3.398 vogels geteld op de 
Jacobssteeg, verdeeld over 49 soor-
ten, met als meestgetelde soort de 
grauwe gans en de smelleken (klein-
ste valkensoort uit Scandinavië) als 
meest bijzondere soort. Overige 
soorten: buizerd, sperwer, bruine 
kiekendief en grote gele kwikstaart. 
Lokale vogels (ter plaatse): waterral, 
ijsvogel, groene specht en dodaars. 

Nederland
Gedurende de dag kwamen uit heel 
Nederland gegevens binnen. Totaal 
werden 566.813 vogels geteld, ver-
deeld over 208 soorten. Tijdens de 
tussenstand op 5 oktober tot 17.30 
uur bestond de top tien uit: spreeuw 
(159.905), kolgans (69.497), vink 
(54.344), sijs (47.026), zanglijs-
ter (31.922), kokmeeuw (21.920). 
graspieper (19.081), koperwiek 
(16.848), grauwe gans (15.533) en 
gaai (14.331). Op trektelpost Jacobsteeg werden 49 vogelsoorten waargenomen.

Hollandsche Rading plant 
Biologische bollen

Afgelopen week zijn door een groep vrijwilligers en een schoolklas zo’n 3000 biologische 
narcissen en krokussen in de grond gestopt van de plantsoentjes ‘het Vierkantje’ en ‘het 

Rondje’ langs de Tolakkerweg in Hollandsche Rading.

In het voorjaar had de Werkgroep 
Biodiversiteit hiervoor een plan 
gemaakt en daarvoor een subsidie 
aangevraagd bij Kiem. Het aange-
vraagde bedrag werd toegewezen 
en de bollen konden worden be-
steld.

Kiem
Steeds meer mensen genieten van 
natuur in de provincie Utrecht en 
steeds vaker nemen zij zelf initia-
tief voor meer groen in hun eigen 
omgeving. Moestuinen worden 
aangelegd en beheerd, wandelpa-
den en fietsroutes gemaakt, nieuwe 
natuur ingericht en dieren geholpen 
met nestkasten en voedzame plan-
ten. Het Elise Mathilde Fonds, het 
K.F. Hein Fonds en het Cultuur-
fonds Utrecht houden van groen en 
willen natuurinitiatieven stimule-
ren en ondersteunen. Daarom is er 
nu de natuurregeling Kiem, waar-
door voor dergelijke projecten in 
één keer bij alle drie de fondsen een 
bijdrage aangevraagd kan worden. 

Weddepohl
Op zaterdag 28 september werd de 
eerste lading narcissen en krokus-
sen in de grond gestopt. Ondanks 
het onstuimige weer gingen zo’n 30 
vrijwilligers rond 14.00 uur aan de 
slag en om 16.00 uur was de klus 
geklaard en waren er 2000 bollen 
geplant. Dinsdag 1 oktober was 
groep 7/8 van De Bosbergschool 
aan de beurt. Twaalf leerlingen 
hebben keihard gewerkt en in een 
klein uur samen zo’n 1000 krokus-

sen gepoot in drie ringen rondom 
het beeld van Weddepohl. Het is 
de bedoeling dat de biologische 
bollen in het voorjaar de broodno-
dige nectar leveren voor de eerste 
hommels, bijen en andere insecten 
die dan op zoek zijn naar voedsel. 
Daarnaast kunnen de bewoners ho-
pelijk genieten van de vele kleurrij-
ke bloemen in het vroege voorjaar. 
Volgend jaar zullen er nog een keer 
3000 bollen geplant worden. 
       (Oot Verharen)

Leerlingen van de Bosbergschool poten 1000 krokussen bij het beeld van 
Weddepohl.

Paddenstoelenwandeling 
IVN op Sandwijck 

Het natte weer van de laatste 
maand is gunstig voor de natuur. 
Een zichtbaar resultaat: de pad-
denstoelen steken in grote getale 
de kop op. De gidsen van IVN De 
Bilt, verwachten zondag 20 ok-
tober om 11.00 uur dan ook veel 
moois en interessants te kunnen 
laten zien tijdens de paddenstoe-
lenwandeling op Sandwijck. 

Er zullen ook leden van de werk-
groep Sandwijck meelopen. Zij 
kunnen ingaan op eventuele vra-
gen over het landgoed en het be-
heer daarvan. De wandeling start 
om 11.00 uur en zal ongeveer twee 
uur duren. Het verzamelpunt is de 
parkeerplaats op Sandwijck, Utrechtseweg 301 in De Bilt. Het is ver-
standig om stevige schoenen of laarzen aan te trekken. De wandeling 
is gratis. Honden (ook aangelijnd) zijn niet toegestaan op Sandwijck. 
Aanmelden kan tot vrijdag 18 oktober 18.00 uur met het webformulier 
op website www.ivndebilt.nl. Info Jaap Milius (tel. 030 2288636) of Ina 
van den Berge (tel. 06 54660713).

Naast de gewone paddenstoelen 
is wellicht ook de spectaculaire 
pruikzwam te bewonderen.

Ruigte
De kudde witte schapen eet zich 
een weg door het ruige natuur-
landschap. De dieren begrazen 
in dienst van natuurontwikkeling 
ter verschraling van het grasland. 
Hoogteverschil door brandnetels, 
distels en pitrus geven het land 
een schilderachtige aanblik. Insec-
ten en jonge ganzen groeien er in 
de beschutting van de ‘onkruiden’. 
Menig boer verzucht bij de aan-
blik van die wildernis dat er voor 
productie niet veel te verdienen 
valt als de schapen geen bijvoe-
ding krijgen.
In de slootkant straalt het laatste 
witte bloemscherm van een ge-
wone berenklauw in fraai contrast 
met de donkere lucht vol regen. 
Biodiversiteit.  (Karien Scholten)

In haiku:
Witte schoonheid kroont
Ruigte van natuurbeheer
Laatste berenklauw

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Maandspecial oktober: Gevulde kwartel!

Woe.
09-10
Do.

10-10
Vr.

11-10
Za.

12-10
Zo.

13-10

Kalfs-entrecôte v/d grill 
met champignonsaus

Visragout
met rijst en groenten

Flammkuchen
met pompoen

en kruidensalade

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
16-10
Do.

17-10
Vr.

18-10
Za.

19-10
Zo.

20-10

Wildstoof, rode kool, 
puree en stoofpeer

Gebakken 
kabeljauwfilet 
met dillesaus

Ravioli
met spinazie en ricotta

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00
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