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Dagopvang Dijckstate verdwijnt
Terwijl wij contact hebben met Cordaan over o.a. de kwestie van ‘het koekje-bij-de-koffie’  

(zie elders in de Vierklank) meldt directeur van Cordaan Wim Schoonhoven dat  
per 1 januari 2016 Cordaan zal ophouden met de dagopvang voor ouderen in Dijckstate.  

De reden van dit besluit is dat het aantal cliënten van de dagopvang in Dijckstate  
de laatste twee jaar is teruggelopen van ca 30 naar 13. Door dit geringe aantal  

kan Cordaan deze voorziening niet langer in stand houden.

Wim Schoonhoven licht toe: ‘We 
krijgen gewoon te weinig aanwas. 
Het is daarom niet langer financieel 
verantwoord de dagopvang nog lan-
ger in Dijckstate te houden. We heb-
ben de woensdag er al uitgehaald, 
zodat er nog vier dagen voor dagop-
vang overbleven. Helaas geeft ook 
dat nog veel te weinig soelaas om 
het tekort te dekken. We moeten er 
thans de helft op toeleggen en het is 

daarom onverantwoord hiermee nog 
langer door te gaan’.

Raadsel 
Hoe het mogelijk is dat er te wei-
nig cliënten zijn voor de dagop-
vang in Maartensdijk is voor hem 
een raadsel. Het aantal ouderen 
neemt jaarlijks toe. Bovendien is 
sedert 1 januari 2015 de indicering 
voor verpleeghuizen zodanig aan-

gescherpt, dat veel meer ouderen 
dan voorheen het geval was, thuis 
moeten blijven wonen. Het zou dan 
logisch zijn, dat als gevolg daarvan 
het aantal cliënten voor dagopvang 
zou stijgen in plaats van afnemen. 
Volgens Wim Schoonhoven zou het 
misschien wel eens iets te maken 
kunnen hebben met het feit dat de 
gemeente De Bilt sinds 1 januari 

2015 zelf de indicatiestelling voor 
de dagopvang voor haar rekening 
neemt. Wellicht dat de gemeente 
De Bilt andere of strengere regels 
hanteert dan voorheen het geval 
was. Hij weet het niet. Hij zegt dat 
hij z’n zorgen over deze ontwikke-
ling tijdig aan de wethouder heeft 
gemeld.
Lees verder op pagina 9

Ondanks bezuinigingen, genieten de deelnemers nog volop. 

Dorpsberaad Westbroek versterkt 
wisselwerking met politiek De Bilt

door Henk van de Bunt

Dinsdag 3 november waren bijna alle politieke partijen van de Gemeente De Bilt aanwezig in 
het Dorpshuis van Westbroek op uitnodiging van het Dorpsberaad Westbroek. Negen partijen 

waren duidelijk geïnteresseerd in de boodschap van het Dorpsberaad.

In de bovenzaal van het Dorpshuis 
opende Dorpsberaad-voorzitter 
Gert-Jan Braas de bijeenkomst met 
een korte inleiding. Hij noemde di-
verse resultaten, waar het Dorpsbe-
raad een bijdrage aan heeft kunnen 
leveren, maar benoemde ook de za-
ken waar het maar niet lukt om tot 
resultaten te komen en dat dit de 
aanleiding voor de bijeenkomst was. 

Muur
Er volgde een spervuur aan vragen 
van de aanwezigen, die benieuwd 
waren naar de oorzaak. De rol van 

de wijkcontactambtenaar, de wet-
houder, de verschillende afdelingen 
en ambtenaren passeerden de revue. 
Dat leverde al snel de voorzichtige 
conclusie op dat het Dorpsberaad in 
ieder geval niet hoeft te schromen 
om de diverse politieke partijen te 
benaderen, wanneer ze ‘tegen een 
muur aan lopen’ in het gemeente-
huis. 

Langlopend 
Twee voorbeelden van langlopende 
zaken zonder afdoende oplossing 
zijn de verkeersveiligheid en de wo-

ningbouw. Het Dorpsberaad geeft 
aan dat handhaving van de geslo-
tenverklaring op de Korssesteeg 
de verkeersdruk zal doen afnemen, 
waardoor gevaarlijke situaties (met 
name voor fietsers) zich ook minder 
zullen voordoen. 

Nadat Hanneke de Zwart (D66) 
middels een plattegrond bijgepraat 
is over de locatie van de Korssesteeg 
geeft Ebbe Rost van Tonningen (Be-
ter De Bilt) aan dat hij op de eerst 
volgende raadsvergadering vragen 
gaat stellen over handhaving. Johan 

Slootweg (SGP) zegt dat zijn frac-
tie al meermaals aandacht hiervoor 
gevraagd heeft, maar dat handha-
ven alleen effect heeft als er ook 
echt bekeurd wordt. Andere par-
tijen sluiten zich hierbij aan en de 
discussie gaat verder over de (on-)
mogelijkheden van het inzetten van 
BOA’s en het inplannen van politie-
inzet door de burgemeester. Ook 
andere oplossingen komen nog ter 
sprake waarop het Dorpsberaad 
benadrukt, dat elke oplossing na-
tuurlijk welkom is, maar dat hand-
having het meeste draagvlak heeft. 

Nieuwbouw
Een ander aandachtspunt is de 
woningbouw in Westbroek. Gert-
Jan Braas geeft aan dat er diverse 
bouwlocaties in het dorp min of 
meer concreet zijn, maar dat het 
dorp er niet bij gebaat is wanneer 
alles in één keer gebouwd wordt. 
Fasering is belangrijk, net als het 
afstemmen van de te bouwen wo-
ningen op de actuele woningbe-
hoefte. Menno Boer (SP) signaleert 
dat de regiefunctie van de gemeente 
in deze afwezig is. Martijn Koren 
(CDA) noemt de regiefunctie las-
tig, omdat het particuliere initiatie-
ven betreffen, maar hij geeft tege-
lijk aan dat het voor Westbroek van 
groot belang is dat de juiste huizen 
gefaseerd gebouwd kunnen wor-
den. Het Dorpsberaad vraagt welke 
partijen zich hard willen maken 
voor het actualiseren van de wo-
ningbehoefte in Westbroek, omdat 
bestaande rapporten gedateerd zijn. 
Met actuele cijfers kan de gemeente 
in ieder geval sturen, ook al betref-

fen het particuliere initiatieven. 
Henk Zandvliet (GroenLinks) is 
bereid om de wethouder te vragen 
om de woningbehoefte in West-
broek in kaart te brengen, hij krijgt 
bijval van diverse partijen waaron-
der de SGP, CDA en SP. 

Boerderijen
Krischan Hagedoorn (PvdA) vraagt 
naar de status van het splitsen van 
boerderijen, waardoor deze in twee-
en bewoond kunnen worden. Nico 
Jansen (CU) en raadscommissie-
lid Henric de Jong Schouwenburg 
(VVD) melden dat er op onduidelij-
ke gronden veel ambtelijke bezwa-
ren opgeworpen worden voordat er 
toestemming komt. Het Dorpsbe-
raad laat weten dat uit eerder ge-
houden dorpsenquêtes de vraag naar 
het splitsen van (woon-)boerderijen 
nadrukkelijk naar voren kwam en 
vraagt dan ook aan de aanwezigen 
om zich hier hard voor te maken.
Met betrekking tot het Wijk- en 
Dorpsgericht Werken benoemen 
alle partijen het belang van het lo-
kale geluid, dat door moet klinken in 
het gemeentehuis. Om het werk van 
het Dorpsberaad meer kans van sla-
gen te geven wordt geadviseerd om 
sneller contact te zoeken met de po-
litiek. Zij zijn per slot van rekening 
de volksvertegenwoordigers en wil-
len graag helpen om problemen op 
te lossen en kansen aan te grijpen. 
Afgesproken wordt daarom dat het 
Dorpsberaad Westbroek alle poli-
tieke partijen op de hoogte gaat hou-
den van wat er in Westbroek leeft. 
Het voorstel om jaarlijks bij elkaar 
te komen wordt breed gedragen. 
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Dorpsberaad Westbroek en de Biltse politiek zullen elkaar jaarlijks ontmoeten.[foto Reyn Schuurman] 
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

15/11 • 10.30u - Drs. J. Bouma

Pr. Gem. Zuiderkapel
15/11 • 9.30u - Ds. A. Beens

15/11 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
15/11 • 10.30u - F.C.E. Muller

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

15/11 • 10.00u - Dhr. P. Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
15/11 • 10.30u - Dhr. M. Meijer

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

15/11 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
15/11 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

15/11 • 10.00u - Ds. A. A. A. Prosman 
Viering en Dankzegging Heilig 

Avondmaal
15/11 • 19.00u - Ds. W. Dekker

Nabetrachting Heilig Avondmaal

Pr. Gem. Immanuelkerk
15/11 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam

Pr. Gem. Opstandingskerk
15/11 • 10.00u - Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
15/11 • 10.30u - Pastoor H. Eppink

Volle Evangelie Gemeente
15/11 • 10.00u - Dhr. J. Engberts

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

15/11 • 10.30u - Dhr. C. van Dorp

Herv. gemeente Blauwkapel 
15/11 • 10.00u - 

Proponent G.A. van Ginkel 
15/11 • 18.30u - Ds. J.W. Hooijdonk

Herst. Herv. Kerk
15/11 • 10.30u - Kand. H. Roelofsen
15/11 • 16.00u - Ds. W. van Vlastuin

Onderwegkerk Blauwkapel
15/11 • Geen dienst

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/11 • Gezamenlijke dienst in 
Ontmoetingskerk in Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

15/11 • 10.00u - Ds. P.B. de Groot
Voorbereiding Heilig Avondmaal
15/11 • 18.30u - Ds. G.A. Termaat

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
15/11 • 10.00 en 18.30u - 

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
15/11 • 10.00u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
14/11 • 19.00u + 15/11 • 10.30u 
Woord- en Communieviering

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

15/11 • 10.00u - Dhr. J. Veldtrop
15/11 • 18.30u - Dhr. A. Doornebal

PKN - Herv. Kerk
15/11 • 10.00u + 18.30u -

Ds. M. van der Zwan

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

 De Vierklank 2 11 november 2015

‘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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Keltische avond in De Schakel

Een Biltse gesprekskring Kelti-
sche spiritualiteit bespreekt het 
laatste jaar het boekje van Roel 
A. Bosch ‘Er zijn. Keltisch-chris-
telijk geloven’. Op donderdag 12 
november om 20.00 uur komt de 
auteur zelf op bezoek om zijn 
boek in te leiden en vragen te 
beantwoorden. Roel Bosch is pre-
dikant in Zeist en actief lid van de 
Ionagroep Nederland. Iona is een 
eiland voor de Schotse kust, waar 
in de jaren dertig van de twintigste 
eeuw een groep gelovigen nieuw 
leven in een oude kloostercom-
muniteit blies. Sindsdien is het 
uitgegroeid tot een belangrijk pel-
grimsoord .Naast de vaste deelne-
mers van deze gesprekskring is er 
dit keer plaats voor iedereen die 
dit onderwerp interessant vindt 
en de schrijver van het boek wel 
eens wil ontmoeten. De Schakel, 
Soestdijkseweg-Zuid 49, De Bilt.

Sytze de Vries in 
Opstandingskerk 

In Het Nieuwe Liedboek staan 
verschillende liederen van de 
theoloog, schrijver en dichter 

& Geersing

Ik ben altijd bereikbaar op 06 51247743, ook voor een vrijblijvend gesprek

Je kunt het maar één keer doen

‘Ik kan goed luisteren en help u 
graag bij de organisatie van 
het mooist denkbare afscheid’
~ Koop Geersing, uitvaartverzorger 

Sytze de Vries. Hij komt naar De 
Bilt om te vertellen en samen te 
laten zingen, over thema’s, die 
passen in deze tijd tussen Aller-
heiligen en de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar: Donderdag 12 
november om 20.00 uur in de 
Opstandingskerk aan de 1e Bran-
denburgerweg 34, Bilthoven. De 
toegang is vrij.

Amnesty International

Zaterdag 14 in Maartensdijk 
(Maertensplein) en zaterdag 21 
november in De Bilt  (Hessen-
weg) staat Amnesty International 
met een stand voor handtekenin-
genacties en verkoop van artike-
len. Van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Concert Preludium

Het Woord en Daad comité Soest 
e.o. organiseert op zaterdag 14 
november een concert in de Ont-
moetingskerk te Maartensdijk 
verzorgd door gemengd koor Pre-
ludium uit Woerden. Arjen J.A. 
Uitbeijerse bespeelt het orgel en 
Gerben Plomp de piano. Henk 
van Eckeveld, sponsorambassa-
deur van Woord en Daad, spreekt 
een appèlwoord. Op het program-
ma staat muziek van o.a. Goudi-
mel, Mendelssohn Bartholdy en 
Mozart en is er samenzang. De 
netto-opbrengst is bestemd voor 
vakonderwijs aan jongeren in 
Burkina Faso. Het concert begint 
om 19.30 uur. Toegangskaarten 
zijn aan de zaal verkrijgbaar en 
er is een collecte aan de uitgang. 
Meer informatie op www.woor-
dendaadsoest.nl 

 Het herstel van Israël

In een speciale dienst op zon-
dag 15 november in de Evange-
lische Gemeenschap in Bilthoven 
spreekt Kees de Vreugd, predi-
kant bij de organisatie ‘Christenen 
voor Israël’, om 10.00 uur. Het 
adres is De Koperwiek, Koper-
wieklaan 3 in Bilthoven. 

Luisterliedjes

Op zondag 15 november nodigt 
woon- en zorgcentrum Welte-
vreden belangstellenden uit om 
een feestelijke voorstelling van 
Harald Veenstra bij te wonen 
met pakkende medleys, prachtige 
luisterliedjes, anekdotes, humor 
en vooral veel interactie met het 
publiek. Beroemde liedjes, maar 
ook juist soms de wat minder 
bekende pareltjes uit het repertoire 
van de beste Nederlandse arties-
ten, worden opnieuw in herinne-
ring geroepen. Het concert is van 
14.30 tot 16.00 uur. Aanmelden 
kan telefonisch bij de receptie van 
Weltevreden, tel. 030 2209600, 
t/m vrijdag 14 november.

PvdA en Jeugdzorg

Opnieuw een actueel onderwerp 
bij de PvdA overdagbijeenkomst. 
De jonge generatie vraagt de 

aandacht. Deskundige Paul van 
der Linden zal inleiden m.b.t. 
het thema ‘Jeugdzorg’. De over-
dagbijeenkomst is op dinsdag 17 
november om 9.45 uur bij J. Akse, 
J. Romankwartier 10 in Bilthoven. 
Verder is er nieuws uit de Gemeen-
teraad door Krischan Hagedoorn, 
fractievoorzitter. Ook niet-leden 
zijn welkom. Informatie op tel. 
030 2286903, 030 2282813 of 030 
2201295. 

Collecte NSGK 

Duizenden vrijwilligers gaan bin-
nenkort weer op pad om geld 
in te zamelen voor kinderen en 
jongeren met een handicap. Zij 
komen ook in De Bilt aan de deur 
tijdens de landelijke collecteweek 
van NSGK (Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind) van 
16 t/m 21 november. In De Bilt 
collecteren NSGK-vrijwilligers in 
de kernen Bilthoven, De Bilt en 
Maartensdijk. 

VOORBEREIDING EN BEGELEIDING  

Dag en nacht bereikbaar
(035) 30 200 40 • 06 51 03 38 54
www.de-uitvaartregisseur.nl

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 14 november haalt 
het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk weer oud papier op in 
Groenekan, inclusief Nieuwe 
Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterwe-
teringseweg. U wordt verzocht 
het papier (gebundeld of in do-
zen) of de papierkliko vóór 8.00 
uur aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt zaterdag 14 november 
oud papier op in Maartensdijk. 
De papierwagens gaan zaterdag-
morgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Eindelijk weer samen.

Haar glimlach, bezorgdheid en hartelijkheid 
zullen wij missen.

Ze was een lieverd.

Corry Baars-de Groot
Weduwe van Henk Baars

Zij overleed in de leeftijd van 89 jaar.

Carla

Henk en Ingrid
Ilse en Mechiel, Jolé, Marly
Mariëlle en Jeffrey, Wessel, Lara

Lucy en Frank
Rick en Rianne, Sep
Linda en Bas, Noa

Maartensdijk, 9 november 2015

Correspondentieadres: 
Lucy Lith-Baars
‘t Loo 8
3738 VS Maartensdijk

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 13 november 
van 20.30 tot 21.00 uur in uitvaartcentrum Tap DELA, 
Soestdijkseweg - Zuid 265 te Bilthoven.

De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 16 november 
om 9.30 uur in de aula van crematorium Den en Rust, 
Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de 
ontvangkamer van het crematorium.
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Huisvesting rode draad bij 
begrotingsbehandeling

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op donderdag 5 november de Programmabegroting 2015 vast. Tegen 
de begroting stemden de fracties van PvdA en SP. Drie ingediende amendementen kregen geen 

steun van de raad. Van de zeventien in stemming gebrachte moties werden er acht aangenomen.

Ebbe Rost van Tonningen (Beter 
De Bilt) kreeg steun voor een motie 
waarin het college gevraagd wordt 
duidelijkheid te verschaffen over 

het detailhandelbeleid. Hij vraagt de 
plannen voor het actualiseren van dit 
beleid in een komende raadsvergade-
ring te presenteren en de raad bij de 

verdere besluitvorming te betrekken. 
De door hem ingediende motie waar-
in gevraagd wordt onconventionele 
mogelijkheden voor huisvesting in 

de sociale huursector te overwegen 
voor alle woningzoekenden, krijgt 
eveneens steun. De motie vraagt om 
een startnotitie waarvan de resultaten 
uiterlijk februari 2016 aan de raad 
moeten worden aangeboden. Ook 
een motie van Rost van Tonningen 
over handhaving om sluipverkeer in 
Westbroek tegen te gaan krijgt steun 
van de raad. Een motie ingediend 
door Werner de Groot (CDA) en 
ondersteund door de andere fracties 
krijgt unanieme steun. In de motie 
wordt het college gevraagd onder-
steuning te bieden bij het zoeken 
naar alternatieve financieringsbron-
nen om de kinderboerderij aan de 
Planetenbaan in Bilthoven en die in 
Maartensdijk in stand te houden.

Leefbaarheid
De door Menno Boer (SP) ingedien-
de motie met de vraag elke begroting 
en jaarrekening van een dashboard 
te voorzien waarin de cijfers zijn ge-
rubriceerd volgens het Iv3-systeem, 
krijgt raadsbrede steun. Voor de mo-
tie van Michiel van Weele (D66) en 
Anne de Boer (GL) waarin gevraagd 
wordt een geactualiseerd overzicht te 
maken van Biltse fietsknelpunten en 
met een aanpak te komen  is even-
eens raadsbrede steun. Johan Sloot-
weg (SGP) krijgt unanieme steun 
voor zijn motie over volkshuisves-
ting. Hij vraagt het college met een 
concreet plan met oplossingen te 
komen om de leefbaarheid van de 
kernen toekomstbestendig te hou-
den. De motie van Werner de Groot 
(CDA) om de communicatie met de 
dorpsraad Westbroek te intensiveren 
krijgt steun van de raad evenals de 
motie van Johan Slootweg om met 
een voorstel voor middelen te komen 
als het budget voor maatschappelijke 
ondersteuning van statushouders niet 
toereikend is. 

Algemene beschouwingen
Ebbe Rost van Tonningen (Beter 
De Bilt) gaat in zijn beschouwing 
in op de financiële positie van de 
gemeente. Hij vindt dat er een grens 
moet worden getrokken. ‘Sinds 2006 
is het eigen vermogen van circa 35 
miljoen met bijna 20 miljoen ge-
kelderd. Zo werd in de jaarrekening 
2011 een prognose opgenomen voor 
het eigen vermogen in het jaar 2015 
van 32,8 miljoen. In de voorliggen-
de programmabegroting komt deze 
prognose uit op 15,7 miljoen.’ Hij 
pleit voor een open bestuurscultuur 
en vraagt zich af waarom er nooit 
wat gedaan wordt met de tweejarige 
burgerpeilingen. ‘Het gezond hou-
den van de gemeentelijke financiën 
was een van de speerpunten bij de 
afgelopen verkiezingen’, aldus Dolf 
Smolenaers (D66). ‘Daarmee wordt 

langzaam vooruitgang geboekt.’ Hij 
vraagt om een nieuwe nota accom-
modatiebeleid, ook voor de korte 
termijn. Verder wil hij aandacht voor 
het sociaal domein, de vluchtelingen 
en de lokale winkeliers. Smolenaers 
is van mening dat de uitzonderings-
positie van De Bilt in de regio wat 
betreft de koopzondag een negatieve 
invloed op de winkelcentra zal heb-
ben. 

Leergeld
Krischan Hagedoorn (PvdA) ziet al-
leen een financiële afweging in de 
stukken. ‘Die hebben als doel geen 
risico te lopen en ook nog geld over 
te houden.’ Hij mist een inhoudelijke 
visie. Hagedoorn vraagt het col-
lege om ruimhartigheid wat betreft 
Stichting Leergeld, die dit jaar fors 
geld tekort komt. ‘Door de crisis en 
de naamsbekendheid is het aantal 
verzoeken enorm toegenomen.’ Hij 
vraagt het college om verruiming 
van het budget voor deze stichting 
die arme kinderen de mogelijkheid 
biedt te participeren. ‘Niemand kan 
in woorden wonen’, is zijn gevoel bij 
volkshuisvesting. ‘De warmste no-
vember in jaren. Langzaam begint in 
De Bilt een mager zonnetje te schij-
nen’, aldus Christiaan van Nispen tot 
Sevenaer (VVD) aan het begin van 
zijn beschouwing. Voor het winke-
len op zondag ziet hij de uitkomst 
van de burgerpeiling met vertrouwen 
tegemoet. Hij pleit voor het opzetten 
van een ondernemersportaal. Han 
IJssennagger (Bilts Belang) vindt dat 
De Bilt een visie zou moeten hebben 
over de termijn dat de gemeente nog 
zelfstandig zal zijn. De partij vindt 
dat op een andere wijze met de re-
serves moet worden omgegaan. ‘Die 
spaarpot moeten we langzaam laten 
leeglopen, afhankelijk van de peri-
ode die we denken nog zelfstandig 
te zijn.’ IJssennagger noemt wonen 
een basisbehoefte en constateert in 
alle categorieën een tekort aan wo-
ningen. Acht jaar wachten op een 
woning vindt hij onaanvaardbaar. Op 
een vraag over Stichting Leergeld 
zegt hij daarvoor 20.000 euro extra 
nodig te hebben.
Lees verder op pagina 7.

Schorsingen worden benut om steun voor moties te vinden.

Goedkoop blijkt duurkoop
Voor de ontwikkeling van de Drie-
hoek bij station Bilthoven is ge-
zocht naar een geschikte ontwik-
kelpartner. Gemeente en NS lieten 
hun keus vallen op de partij met de 
economisch meest voordelige in-

schrijving. Inmiddels is gebleken 
dat betrokken partij onvoldoende 
heeft voldaan aan hetgeen het Col-
lege heeft gevraagd waardoor er 
geen definitieve gunning plaats-
vindt. Er wordt een nieuw plan 

uitgewerkt voor de verkoop en ont-
wikkeling van deze locatie. Belang-
rijke voorwaarde blijft de inrichting 
van 80 openbaar toegankelijke par-
keerplaatsen opdat het Vinkenplein 
autovrij kan worden gemaakt’.

Mooi resultaat van Zeepkistenrace
door Henk van de Bunt

De Nederlandse Tafelronde heeft o.a. als doel via de leden van de Tafel de maatschappij te 
dienen. In Nederland zijn inmiddels 194 Tafels. Iedere Tafel heeft minimaal een vijftiental leden 

en is herkenbaar aan een eigen nummer. Tafelronde Bilthoven is actief in de regio Bilthoven,  
De Bilt, Groenekan en Bosch en Duin en heeft nummer 163. 

Een van de doelen van de Ronde 
Tafel Bilthoven is gelden bijeen te 
brengen voor het goede doel. Ge-
lukkig kan men vertrouwen op een 
solide achterban van sponsoren. 
Ieder jaar organiseert men daartoe 
bijvoorbeeld de zeepkistenrace, 
omarmd door de meeste scholen 
in de gemeente De Bilt. Het is een 
evenement, dat in het teken van 
de verbinding tussen jong en oud, 
(wedstrijd)plezier en vertier voor 

de kinderen staat en geld opbrengt 
voor het goede doel. Dat was in 
2015 Stichting Leergeld en de 
Jeugdbrandweer. Op 20 juni was dit 
weer een onvergetelijke dag. Naast 
de race waren er veel andere acti-
viteiten zoals springkussens, pony 
rijden, brandweerspuiten, schmin-
ken, etc. etc. 

Opbrengst
Maandag 2 november reikte de 

Ronde Tafel 163 een cheque t.w.v. 
2.500 euro uit aan Hans Kapteijn 
van Stichting Leergeld en aan de 
Jeugdbrandweer vertegenwoordigd 
door Madeline Bakker. Het totaal-
bedrag was de opbrengst van de 
Biltse Zeepkistenrace 2015 die op 
20 juni was georganiseerd en wat 
wederom (voor inmiddels de 3e 
keer) een daverend succes was voor 
zowel jong en oud als inwonend en 
ondernemend Bilthoven.

De Driehoek: Het leidt geen twijfel over welk perceel het gaat. [foto Henk van de Bunt] www.arttraverse.nl

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt
15 nov 2015 | 12 jan 2016

Josephine Sloet
Schilderijen, tekeningen en 
ruimtelijk werk

Opening zondag 15 nov 2015 
om 15.00 uur.

advertentie
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    VOORDEEL HELE WEEK

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

GEHAKTDAG  (DONDERDAG)

Kip walnoot salade
Scharrelei salade 
Filet Americain 3 x 100

gram 4.49

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

Gegrilde kiprollade
Gebakken boterhamworst
Gebraden rosbief

VOORDEEL HELE WEEK

kipdijfilet

Varkenshaas sleetje
met spek en brie

Reclame geldig vanaf 
donderdag 12 november 
t/m woensdag 18 november

Maertensplein 18
 3738 GK Maartensdijk 

Tel (0346) 213070
Volg ons ook via

Speklappen 
gekruid of naturel 

500
gram 3.98

100
gram 1.79

500
gram 4.98

4.983 x 100
gram

500
gram 4.98250 

gram

4.98250
gram

STOMPETOREN
BELEGEN DJAKARTA MIX

CASHEWNOTEN8.50500
gram

LANDGOED KAAS 
CREMEUX

Kipschnitzels
Varkensschnitzels
Runderschnitzels
Gehaktschnitzel

500
gram

6 halen / 
5 betalen

5.50

Scharrel

5.50

Oma's draadjesvlees

5 SATESCHNITZELS 
Extra donderdag voordeel:

op=op 5.-+ GRATIS ZAK FRIET!

6.50

3.98100
gram

3.98SALAMI PAKKETJE 
3 SOORTEN SALAMI'S

RAUWE HAM

per 
stuk

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Weekend voordeelSLAGERS LEVERWORST + 1/2 GRILLWORST 6.50

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 
BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 
ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Vers van de Traiteur
Deze week ‘n Wild Weekend
O.A.  HAZENBOUTEN

PARELHOEN
FAZANT MET ZUURKOOL
HERTENSUCADE
WILDZWIJN PROCUREUR
WILDGOULASH EN EENDENBOUT

ALLES MET KEUZE VAN GARNITUUR

________________________ 100 GRAM 0,99
Kapucijnerschotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Zaterdag Verse Sushi !!!

De lekkerste !!!

Clementines
Mandarijnen ZONDER PIT

Vers gesneden 

Soepgroenten
250 GRAM

Bredase

Spruiten
500 GRAM

ALLEEN MAANDAG 16, DINSDAG 17
EN WOENSDAG 18 NOVEMBER

kom 
proeven 0,890,69

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppotten
___________________________ 100 GRAM  0,80

VERS GESNEDEN

Boerenkool ____250 GRAM 0,99

Elstar
HANDAPPELS _______HEEL KILO 0,99

Spaghetti MET SCAMPI’S
EN RUCOLA __________100 GRAM 1,25

Deze week ‘n Wild Weekend
Zeer groot assortiment

Wilde Paddenstoelen
Super kwaliteit

Dagelijks verse aanvoer
Gezond en lekker!! Nieuwe oogst

Franse Zuidvruchten
kom proeven

grof en � jn
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Historie Utrechtseweg bij WVT
door Henk van de Bunt

Op 7 en 8 november was de tentoonstelling over de Utrechtseweg tussen Zeist en Utrecht te zien 
bij de Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT aan de Talinglaan 10, Bilthoven.

De Utrechtseweg is waarschijnlijk de oudste nog in gebruik zijnde weg van Nederland.
Foto’s , prenten, documenten en kaarten gaven een beeld van de geschiedenis

van het tracé van Zeist tot aan de Berekuil in Utrecht. 

Bezoekers namen ruim de tijd 
aan de hand van een beschikbaar 
overzichtsboekje en met hulp van 
aanwezige leden van de organisa-
tie, kennis te nemen van de goed 
opgezette en gedocumenteerde 
tentoonstelling. Daarbij worden 
veel onderwerpen belicht, zoals de 
straat zelf en wegveranderingen, 
de omliggende dorpskernen, bui-
tenplaatsen en andere gebouwen, 
bedrijven en instellingen, recreatie 
en horeca en het vervoer. Ook het 
fort De Bilt en de gebeurtenissen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
komen aan bod.

Eeuwen
De tentoonstelling werd geopend 
door Ellen Drees: ‘Een aantal ja-
ren terug hebben we 900 jaar De 
Bilt gehad. Ik realiseer mij dat we 
nu eigenlijk 725 jaar Utrechtseweg 
vieren. In 1290 werd een deel van 
de Utrechtseweg namelijk bestraat 
met keien. Zeker 7 eeuwen lang is 
deze Steenstraat voor De Bilt de be-
langrijkste verbinding met Utrecht 
gebleven. Maar niet alleen van het 
dorp De Bilt, maar ook zeker van 
Zeist en de dorpen ten oosten daar 
van. Maar ook de belangrijkste ver-
binding naar het noordoosten van 
het land kwam uit op de Utrechtse-

weg. Die functie als belangrijke 
verkeersader heeft natuurlijk zijn 
sporen achter gelaten. Op de oudste 
foto’s lijken het Zeister en Maar-
tensdijks c.q. Biltse deel nog veel 
op elkaar. Veel bomen, buitenplaat-
sen, de bebouwde kommen van de 
Dorpsstraten waar doorheen gere-
den moest worden, veel horeca, het 
Zeister trammetje dat-bijna de hele 
route aflegde. (na de eerst Dorps-
straat boog hij af naar de Slotlaan)’. 
‘Maar met het verstrijken van de 
tijd zien we het deel van de weg tot 
de afslag met de Amersfoortseweg 
veranderen van een rustige, wat 
idyllische weg in een kale verkeers-
weg ontdaan van alle bomen. We 
lezen dan over de Drukste weg van 
Nederland, zelfs van Dodenweg. 
Daar heeft de opkomst van de auto 
natuurlijk flink aan bijgedragen. De 
weg krijgt een beetje twee gezich-
ten: de autoweg om het dorp van 
De Bilt waar knelpunt na knelpunt 
opgevangen moet worden en de, 
weliswaar drukke, maar toch nog 
‘dorpse’ weg door Zeist. 

De Utrechtseweg heeft heel veel 
verschillende gezichten. Die ver-
schillen en de veranderingen heb-
ben we op deze tentoonstelling in 
beeld gebracht. Vanaf de Berekuil 

tot en met de 2e Dorpsstraat in 
Zeist. We passeren daarbij verschil-
lende gemeenten. Bij de Berekuil 
beginnen we met Maartensdijk, dat 
voorheen doorliep tot ongeveer de 
ongeveer de benzinepomp, voorbij 
Steinenburg. Dan De Bilt tot de 
Krooslaan en vervolgens Zeist. Na 
een grenswijziging in 1954 is het 
Maartensdijkse deel verdeeld tus-
sen Utrecht en De Bilt. De grens 
ligt nu bij het viaduct van de A27. 
En voor de volledigheid moet ik 
nog wel zeggen dat dit deel van 
de weg niet de Utrechtseweg heet, 
maar nog steeds de naam draagt die 
het in de 19de eeuw kreeg, nl. Bilt-
sestraatweg’.

Samenwerking
Het Utrechtsewegproject was een 
mooie gelegenheid voor een unieke 
samenwerking tussen de Histori-
sche Vereniging van Maartensdijk, 
Het Geheugen van Zeist, Het Re-
gionaal Historisch Centrum en De 
Historische Kring d’Oude School. 
Zo kreeg men ook een interessant 
inkijkje buiten onze gemeentegren-
zen. De tentoonstelling reist ver-
der naar Maartensdijk en is daar in 
Dijckstate aan het Maertensplein 
van 23 november tot en met 4 de-
cember te zien. 

Terug in de tijd op een goed ingerichte tentoonstelling.

Najaarsnota krijgt instemming raad
door Guus Geebel

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling stelde de gemeenteraad op 5 november de 
Najaarsnota 2015 en het daarbij behorende verzamelvoorstel begrotingswijzigingen vast.

De fractie van de SP stemde tegen de voorstellen. Via de najaarsnota wordt de
begroting voor het lopende jaar geactualiseerd.

Dolf Smolenaers (D66) ziet graag 
dat de rapportages van de planning 
& controlcyclus zo op elkaar wor-
den afgestemd dat ze eenvoudig 
kunnen worden vergeleken. ‘Waar 
zijn we, waar komen we vandaan 
en waar gaan we heen.’ Hij vraagt 
om toevoeging van een eindejaars-
prognose. Erik van Esterik (PvdA) 
vraagt het college om voor 2016 
het initiatief te nemen om de ver-
antwoording rond de Wmo en de 
jeugdzorg meer gestructureerd en 
samenhangend te organiseren. Hij 
pleit ervoor daarbij samen met de 
raad op te trekken om daar voor het 

komende jaar handen en voeten aan 
te geven. 

Bibliotheek
Ebbe Rost van Tonningen (Beter De 
Bilt) pleit voor een concreter jaar-
programma om te kunnen zien wat 
is gerealiseerd. Het projectenboek 
noemt hij heel uitgebreid, maar hij 
mist de exploitatie per project. Hans 
Los (VVD) ziet de najaarsnota als 
een tussenstand en in een paar ge-
vallen als een winstwaarschuwing. 
De bibliotheek wil besparen op de 
dienstverlening. Los wil weten of 
er een garantie is afgegeven dat de 

bibliotheek in Maartensdijk open-
blijft. Werner de Groot (CDA) con-
stateert een sluitend positief resul-
taat. De boodschap van het CDA is 
dat voorzichtigheid geboden blijft. 

College
Wethouder Hans Mieras zegt in 
antwoord op Dolf Smolenaers dat 
het karakter van de najaarsnota 
vooral is te rapporteren op afwij-
kingen. ‘Dat betekent dat als je de 
oorspronkelijke begroting en de af-
wijkingen daarop bij elkaar optelt, 
je een eindejaarsprognose hebt.’ 
Garanties geven dat de bibliotheek 
in Maartensdijk openblijft kan 
Mieras niet geven. ‘Idea is een zelf-
standige organisatie. We doen ons 
uiterste best daar op aan te sturen. 
Wethouder Mieras denkt de meeste 
ombuigingen te kunnen realiseren. 
Waar dat niet het geval is staat het 
in de najaarsnota. In een reactie op 
een opmerking van Erik van Es-
terik zegt wethouder Anne Brom-
mersma de behoefte aan informatie 
over de Wmo en jeugdzorg ook te 
hebben. Ze denkt rond eind dit jaar 
de gegevens goed te hebben. Anne 
Brommersma zegt toe daarover in 
2016 beter dan in dit overgangsjaar 
te informeren, waarbij nog gezocht 
wordt naar een vorm waarin.D66-fractievoorzitter Dolf Smolenaers.

Herontwikkeling 
perceel Julianalaan 

De ontwikkeling van het perceel Julianalaan 50, gesitueerd tussen 
de Julianaschoolschool en de Centrumkerk te Bilthoven loopt al 
enige jaren. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang ’t Mereltje 
heeft interesse. 

Inmiddels heeft het College van Burgemeester en Wethouders daar-
toe met de initiatiefneemster een intentieovereenkomst gesloten en 
ruimtelijke randvoorwaarden opgesteld. Tijdens een informatie-
avond op 24 november in de Centrumkerk in Bilthoven, aanvang 
20.00 uur zullen deze concept ruimtelijke randvoorwaarden aan de 
omwonenden en andere belangstellenden worden gepresenteerd en 
zal de initiatiefneemster haar plannen toelichten. De reacties van de 
omwonenden zullen worden meegewogen bij de naar verwachting 
in het eerste kwartaal van 2016 aan de gemeenteraad voor te leggen 
versie. Daarna is de weg vrij voor de gebruikelijke stappen tot het 
sluiten van de koop- en exploitatieovereenkomst en de start van de 
bestemmingsplanprocedure.

Eind deze maand wordt er duidelijkheid over de plannen voor 
ontwikkeling van Julianalaan 50 gegeven.

Discussieavond 
vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn en blijven belangrijk voor De Bilt. Ze zorgen er 
voor dat sportverenigingen draaien, dat ouderen hulp krijgen, dat 
kinderen ondersteuning krijgen en dat gehandicapten deel kunnen 
blijven nemen. Vrijwilligers zijn meer dan de olie van de samenle-
ving. Vrijwilligerswerk is waardevol, ook voor de vrijwilliger zelf. 
Toch blijkt het steeds weer moeilijk om goede vrijwilligers te vin-
den en de eisen die aan hen gesteld worden liggen ook steeds hoger. 
Tijdens een discussieavond over vrijwilligersbeleid staan vragen 
als: Zorgen wij goed voor onze vrijwilligers? Ondersteunen we de 
vrijwilligersorganisaties voldoende? Is het ‘vrijwilligersbeleid’ toe 
aan herziening? centraal na afloop van de Algemene Ledenvergade-
ring van de PvdA. Hiervoor worden ook andere (niet leden) belang-
stellenden van harte uitgenodigd. De PvdA vindt het belangrijk om 
hierover met vrijwilligers en met vertegenwoordigers van vrijwil-
ligersorganisaties van gedachten te wisselen.

De bijeenkomst is op woensdag 25 november om 20.00 uur in H.F. 
Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt. Belangstellenden 
worden verzocht hun deelname te willen bevestigen via erikvanes-
terik@hotmail.com
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Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

E : info@gervandendool.nl
I :  www.gervandendool.nl

T : 030 - 638 21 56
M : 065 - 340 35 05

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

   

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook….
Banenmarkt druk bezocht
31 Oktober was de banenmarkt voor vrijwilligers. Kon 
u er toen niet bij zijn en wilt u wel meer informatie 
over vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld een maatje zijn 
voor iemand? Kom dan naar het inloopspreekuur van 
de vrijwilligerscentrale, elke woensdag 14-16 uur in 
Servicecentrum De Bilt of bel met Ingrid Huisman 030-
7440595.

Meedoen en Samen 

Workshop GRIP & GLANS
Het leven is niet enkel wat ons overkomt, het is ook wat 
we er zelf van maken. Soms is het goed de balans op 
te maken en te kijken hoe het beter, plezieriger kan.  
Positief in het leven staan, tegenslag of verlies over-
winnen. De workshop GRIP & GLANS helpt u daarbij en 
is gratis. 25 november bij WVT. Aanmelden of meer info 
bij huisbezoek@mensdebilt.nl of 030-7440595, Annet 
Meeuws

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

De lekkerste Roomboter Amandelstaaf! Alleen 
deze week € 4,95

Speculaaspoffers
een echte traktatie

4 stuks € 3,80

Maartensdijk Dorpsweg • 0346 - 21 12 35
 Maertensplein • 0346 - 21 14 56
Den Dolder Dolderseweg • 030 - 229 43 29
Hilversum Gijsbr. van Amstel • 035 - 624 00 63
 www.bakkerbos.com

Vink Witgoed is een kleinschalig 
bedrijf dat service en klantvriendelijkheid 

hoog in het vaandel heeft staan. Wegens de groei 
van ons bedrijf zijn wij voor het fi liaal in Westbroek op zoek 

naar een

Medewerker Witgoed
Een afwisselende, technische en soms commerciële functie

Functieomschrijving 
 Als medewerker Witgoed heb je een veelzijdige functie. 

Je werk bestaat voornamelijk uit het bezorgen,  installeren 
en inbouwen van apparatuur. Daarnaast voer je (kleine) 
reparaties uit bij de klant aan huis of in de werkplaats. 
Tenslotte sta je af en toe op de winkelvloer als verkoop-
medewerker. We waarderen het als je initiatief toont en 
meedenkt over de verdere ontwikkeling van Vink Witgoed.

Informatie en reageren:
 Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun 

je contact opnemen met dhr. Ruth Nagel, mail: info@vink-
witgoed.nl  of telefoon 0346 281459 of 06 28348002.

 Je kunt je schriftelijke motivatie met CV tot en met 21 
november e-mailen naar info@vinkwitgoed.nl.

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service. 

Zie voor een uitgebreide

 vacaturetekst: www.

vinkwitgoed.nl/vacature

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25
info@brasserie-vink.nl

Beide kerstdagen geopendBeide kerstdagen geopendBeide kerstdagen geopend
Lekker eten in sfeervolle ambiance...

Kijk naar ons Kerstmenu op 
brasserie-vink.nl of 

bel en we sturen het u graag toe. 
 

Uitsluitend tafels op reservering.
 

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

De nacht bepaalt uw dag!

 B E D D E N

Gratis parkeren op eigen terrein
300m2 showroom

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Wij verkopen de volgende merken: Mline, Avek, Velda, Puur, Dommelin, HnL, Snurk 

Nieuw in onze collectie

BoxspringCombinatie Wow

v.a. € 895

Wilt u ook mooie, volle en lange wimpers?
Dat kan met onze verschillende technieken

wimperextensions bij Ro lashes & more.
Lengte dikte en krul aangepast aan uw wensen,

zonder beschadiging aan uw eigen wimpers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:
roeyelashes@hotmail.com, tel. 06-87436910

of kom gerust langs in de salon voor informatie. 

Wij zijn gevestigd op Patrijslaan 16
in Maartensdijk (in kapsalon Pauline Haarmode)

Voor Na
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Visie
Voor het CDA blijft voorzichtigheid 
het credo. Werner de Groot hecht aan 
de voortgang en continuïteit van de 
beide kinderboerderijen. Hij vraagt 
aandacht voor de kleine kernen en 
stelt vragen over een nieuwe brand-
weerpost. De Groot heeft vertrouwen 

in het beleid van het college. Menno 
Boer (SP) gaat ook in op de proble-
men bij de huisvesting. Aandacht is 
er ook voor mensen die geen compu-
ter hebben en digitaal diensten moe-
ten aanvragen. Anne de Boer (GL) 
somt een aantal initiatieven op die 
energie besparen. Hij wil openbaar 
vervoer en het gebruik van de fiets 
verder stimuleren. Ook maatregelen 
rond restafval juicht hij toe. De Boer 
wil creatief kijken naar woningbouw 
en het maken van werk. Johan Sloot-
weg (SGP) is niet negatief over de 
begroting. Slootweg wil een visie 
zien van wat we als gemeente willen 
doen. Het college moet meer doen 
om de 900 woningen te realiseren. 
Voor 2016 staat in de begroting het 
aantal op te leveren woningen op 43 
stuks. De SGP wordt daar verdrietig 
van. 

College
De vragen en opmerkingen uit de 
beschouwingen worden vervolgens 
door het college behandeld. Wet-
houder Mieras zegt dat er een klein 
optimisme aan de begroting is te 
ontlenen. ‘Maar we zijn er nog lang 

niet.’ Het grootste risico noemt hij 
de wispelturigheid bij de hoogte van 
de algemene uitkering van het Rijk. 
Wethouder Jolanda van Hulst beant-
woordt vragen over werkgelegenheid 
en gaat in op initiatieven. ’We gaan 
het convenant De Bilt Verbindt on-
dertekenen met onze eigen onderne-
mers, die een heel warm hart hebben 
voor onze mensen met achterstand 
op de arbeidsmarkt.’ Verder gaat zij 
in op vragen over verkeer, het de-
tailhandelsbeleid en andere vragen 
die haar portefeuille betreffen. Wet-
houder Madeleine Bakker gaat in 
op een vraag over harmonisatie van 
de exploitatie van sportaccommo-
daties en vragen over De Vierstee, 
HNL en hockeyclub Voordaan. Wet-
houder Anne Brommersma beant-
woordt vragen over duurzaamheid 
en het sociaal domein. Burgemeester 
Gerritsen zegt toe eind dit jaar een 
overzicht aan te leveren van de werk-
zaamheden en bevoegdheden van de 
Boa’s. Verder gaat hij in op een vraag 
over de brandweerkazernes. Mensen 
die moeite hebben de gemeente digi-
taal te benaderen zullen altijd gehol-
pen worden. 
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Jubilarisfeest bij De Vriendenkring
‘Ome’ Wout de Bree en Corrie Looijenga werden zaterdag 31 oktober in het zonnetje gezet 

tijdens het goedbezochte najaarconcert van Muziekvereniging De Vriendenkring uit  
Westbroek en fanfarecorps Excelsior uit Putten. 

Hen werd de erepenning opgespeld 
van de KNMO. Burgemeester Ar-
jen Gerritsen prees de al 50 jaar du-
rende liefde voor muziek van buge-
list Corrie Looijenga; Corrie speelt 
al 35 jaar bij De Vriendenkring. Het 
jubileum van Wout de Bree is he-
lemaal indrukwekkend. Al 70 jaar 
blaast ‘ome Wout’ de tuba in West-
broek en op vele andere plekken. 
Tot voor kort liep hij zelfs nog op 
straat met de fanfare mee. Opval-
lend was trouwens ook de nieuwe 
aanwas van De Vriendenkring. De 
jonge saxofonisten, koperspelers en 
slagwerkers, vanaf een jaar of tien, 
kunnen zo hun eigen orkest begin-
nen. Ook na bijna 100 jaar is De 
Vriendenkring in Westbroek nog 
springlevend. (Arie de Bree)

Stralend namen Corrie en Wout het speldje, de cadeaus en de staande 
ovatie in ontvangst in een bomvol Dorpshuis. 

Netwerk mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert op 17 november 

een bijeenkomst voor mantelzorgers om hun netwerk
uit te breiden of te versterken.

Mantelzorgen doe je vaak alleen. Wanneer u lang en intensief voor ie-
mand zorgt wordt uw wereld vaak kleiner. Dit kan verschillende re-
denen hebben. U heeft geen tijd en energie meer voor sociale dingen. 
Degene voor wie u zorgt vindt het moeilijk dat u weggaat In het bijzijn 
van anderen voelt het ongemakkelijk dat uw partner of familielid niet 
meer kan functioneren op het oude niveau. Zo kan het zijn dat u steeds 
minder vaak andere mensen ziet en spreekt. Terwijl het juist zo belang-
rijk is dat er ook anderen om u heen staan. Maar hoe krijgt u dat - weer 
- voor elkaar? Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Workshop
In de workshop wordt gekeken waar behoefte aan is en wie daar wel-
licht in kan helpen.  De workshop vindt plaats op 17 november van 
19.00 tot 21.30 uur in het Servicecentrum De Bilt, Prof. P.J.W Debije-
weg 1. Aanmelding kan tot 11 november per mail mantelzorg@mens-
debilt.nl, tel. 030 7271556 of tel. 06 28929118.

Repaircafe met fietsverlichtingsactie
Zaterdag 14 november is er weer 
Repaircafe bij de WVT in Bilthoven 
(Talinglaan 10). Je kunt hier terecht 
met kapotte spullen zoals elektra, 
kleding, computers, houtwerk, fiet-
sen, speelgoed, etc. Een team van 
lokale reparatievrijwilligers staat 
klaar om samen aan het repareren 

te gaan. Zo worden dierbare spullen 
gerepareerd en behoed voor de af-
valberg. Voor de kinderen is er een 
knutseltafel waar zij, onder begelei-
ding, sieraden e.a. kunnen maken 
van recyclemateriaal. De Fietsers-
bond afdeling De Bilt zal aanwezig 
zijn voor een fietsverlichtingsactie. 

Iedereen kan zijn fietsverlichting 
laten repareren door ervaren repa-
rateurs van de Fietsersbond en het 
Repaircafé. De actie maakt deel uit 
van de campagne ‘Ik wil je zien’. 
Het Repaircafe start om 11.00 uur 
en duurt tot 15.00 uur. Meer info: 
www.vvsowvt.nl

Plastic, een drankpak of blikken
moet je niet bij het restafval mikken
wat je daarmee bespaart
is de moeite echt waard
en dat is wel eventjes kicken

Guus Geebel Limerick

Winst voor DOS bij competitiestart 
DOS startte zaterdag de zaalcompetitie met een uitwedstrijd tegen DKOD.

In de sporthal in Renkum versloeg DOS de tegenstanders met ruime cijfers.

DOS kwam sterk uit de startblokken. 
In de aanval werd het tempo hoog 
gehouden en werden de vele kansen 
goed afgerond. Verdedigend werd 
tegenstander onder druk gezet wat 
resulteerde in een 1-7 voorsprong. 
Deze stand werd verder uitgebouwd 
naar een 3-13 tussenstand. Richting 
het rustsignaal kon DKOD iets terug-
komen, maar de stand van 5-16 hal-
verwege deed een DKOD supporter 
verzuchten dat het meer leek op een 

WK-korfbalwedstrijd met het Neder-
lands team, zo groot was het verschil. 

Slordig
De tweede helft was het spel van de 
Westbroekers vooral slordig. In de 
verdediging was de echte concen-
tratie van voor de rust verdwenen 
en werd er slordig verdedigd. De 
tegenstanders kregen teveel ruimte. 
DKOD speelde geduldig en maakte 
geregeld gebruik van deze momen-

ten. Ook aanvallend was het spel on-
zorgvuldig en te gehaast. Toch wer-
den er nog veel kansen gecreëerd, 
maar werden er te weinig succesvol 
afgerond. Uiteindelijk vierde DOS in 
de warme sporthal een ruime 14-25 
overwinning. Een prima start van de 
zaalcompetitie.Aanstaande zaterdag 
ontvangt DOS tegenstander Ekva uit 
Almere, dat ook haar eerste wedstrijd 
won. De wedstrijd begint om 20.15 
uur in De Vierstee in Maartensdijk.

Sinterklaas komt aan
Zaterdag 21 november zullen Sint Nicolaas, zijn Pieten en natuurlijk 
het Pietenorkest een bezoek aan De Bilt en Bilthoven brengen. Sint 
bezoekt eerst om 10.15 uur het gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. Van 
daar gaat hij naar de Hessenweg waar hij om 11.15 uur verwacht wordt. 
Sint vervolgt zijn toch naar het Oude dorp (De Bilt) rond 12.15 uur.
Na de lunch (ook van Sinterklaas) is er om 14.15 uur een aankomst op 
de Planetenbaan in Bilthoven en tenslotte om 15.05 uur een aankomst 
op de Julianalaan in Bilthoven.

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Gezellig samen eten met 
deze rollende schalen

advertentie

Han IJssennagger (Bilts Belang) 
wil er rekening mee houden dat 
de gemeente haar zelfstandigheid 
verliest.
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Voordeel

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

149

598 079

100

Geldig van donderdag 12 t/m zaterdag 14 november 2015
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Mosselen
large bak 
1800 gram
van

€7,98

Stokbrood
wit
vers 
uit eigen oven
van

€0,98

Jumbo 
frites
2 zakken
a 1 kilo
van

€1,58

Roomboter
amandel
speculaasstaaf
vers uit eigen oven 
per stuk
van

€2,29
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Huilen
Op de vraag of de cliënten bij de 
dagopvang het bericht inmiddels 
zelf al weten wordt door Wim 
Schoonhoven bevestigend ge-
antwoord. ‘Dat heeft deze week 
plaatsgevonden. Sommige mensen 
namen het min of meer voor ken-
nisgeving aan, anderen begonnen 
spontaan te huilen. Wij zullen met 
iedere deelnemer en zijn of haar fa-
milie of begeleiders apart in over-
leg gaan om te bekijken waar hij of 
zij het beste naar toe kan gaan. Dat 
sommige mensen hier moeite mee 
hebben is duidelijk’. Wat gaat er nu 
met de ruimten, die nu voor de dag-
opvang was bestemd, gebeuren?
Wim Schoonhoven zegt, dat de 
vrijkomende ruimten verhuurd 
gaan worden. Hij zegt alvorens 
deze ruimten te verhuren hij eerst 
nog met de bestaande huurders zal 
overleggen. 

Indicatiestelling 
De directeur van Mens, Evelien 
Ribbens is onder andere verant-
woordelijk om, voor mensen die 
zorg of ondersteuning nodig heb-
ben, adviezen aan de gemeente 
te geven. Dit betreft evenzeer de 
indicatiestelling. Hierover geeft 
Mens na een uitgebreid onderzoek 
een zwaarwegend advies aan de ge-
meente. Evelien Ribbens zegt dat 
Mens reageert op aanmeldingen 
voor dagopvang die worden ge-
daan door mantelzorgers, huisart-
sen, kerken e.d. Ze ontkent dat er 
wordt bezuinigd op de dagopvang 
door een verscherpte indicatiestel-
ling. Ze zegt dat het geringe aan-
tal mensen dat gebruik maakt van 
de dagopvang in Maartensdijk wel 
eens zou kunnen komen, doordat er 
maar weinig vraag in Maartensdijk 
is naar dagopvang. Ook blijkt het 
zo te zijn dat mensen in Maartens-
dijk die een indicatie voor dagop-
vang krijgen vaak niet kiezen voor 
Cordaan in Dijckstate. Van de 10 
mensen in Maartensdijk die dit jaar 
een indicatie voor dagopvang kre-
gen kozen er slechts 4 voor de dag-
opvang van Cordaan in Dijckstate.
Wat volgens haar ook een rol kan 
spelen is dat voor 1 januari 2015 
de financiering van dagopvang een 
verantwoordelijkheid van het rijk 
was via de AWBZ. Thans geschiedt 
de betaling door de gemeente. Bij 
de overdracht van deze nieuwe 
taak van het rijk naar de gemeen-
te heeft er ook een bezuiniging 
plaatsgevonden. De tarieven die 
de gemeente thans voor dagopvang 
hanteert zijn ca. 20% lager dan de 
tarieven die een jaar geleden nog 
golden toen het rijk deze nog via 
de AWBZ vergoedde. ‘Om in deze 
nieuwe situatie nog in staat te zijn 

om dagopvang aan te bieden moet 
creatief gedacht worden. Dit kan 
door bijvoorbeeld samen te werken 
met andere zorgaanbieders en wel-
zijnsinstellingen. Ook zou kunnen 
worden gedacht om in plaats van 
beroepskrachten vrijwilligers in te 
zetten’. Evelien benadrukt, dat ze 
hoopt dat dagopvang op deze fraaie 
plek in het dorp ook na 1 janu-
ari 2016 nog mogelijk zal blijven. 
‘Mens wil hieraan graag meewer-
ken als er zich een nieuwe zorgbie-
der zou aandienen’. 

Amsterdam
Evelien betreurt het dat Cordaan de 
dagopvang na 1 januari 2016 niet 
meer zal uitvoeren. ‘Nogmaals: 
je zult in deze tijd als zorginstel-
ling creatieve oplossingen moeten 
bedenken, anders red je het echt 
niet. Het wordt allemaal minder. 
Het gaat niet meer zoals voorheen 
het geval was’. Evelien zegt dat het 
volgens haar ook niet heeft gehol-
pen dat Cordaan een Amsterdamse 
instelling is. Cordaan kiest er voor 
haar werkzaamheden te concentre-
ren op Amsterdam. De vestiging in 
Maartensdijk is door hen in de loop 
der jaren steeds meer gezien als een 
lastig obstakel in het buitengebied.

Wethouder
Ook wethouder Anne Brommer-
sma ontkent ten stelligste dat de 
gemeente De Bilt de indicatie voor 
dagopvang zou hebben verscherpt. 
Ze zegt, dat de reden van de terug-
loop in Maartensdijk komt doordat 
te weinig mensen kiezen om naar 
de dagopvang in Maartensdijk te 
gaan. ‘Wij laten de mensen vrij in 
hun keuze van waar zij naar toe wil-
len. Bovendien zijn er in Maartens-
dijk maar relatief weinig mensen 

voor dagopvang geïndiceerd. Van 
de mensen die in Maartensdijk ge-
indiceerd zijn voor dagopvang zijn 
er, zoals gezegd, weinig die naar 
Dijckstate gaan. Dat komt bijvoor-
beeld omdat men er voor kiest om 
naar een christelijke georiënteerde 
dagopvang te gaan. Nogmaals, 
wij als gemeente sturen daar niet 
in. Men is vrij om te gaan naar 
die dagopvang waar men zich het 
meest thuis voelt. Helaas zijn er nu 
in Dijckstate zo weinig mensen dat 
Cordaan gedwongen is de zaak per 
januari a.s. te stoppen’. 

Gemeente
De vraag of de gemeente voor zich-
zelf een taak ziet om de voorziening 
in Dijckstate in stand te houden 
wordt door wethouder Brommer-
sma ontkennend beantwoord. ‘Dit 
is geen gemeentelijke taak. Onze 
taak als gemeente is om ervoor te 
zorgen, dat mensen die geïndiceerd 
zijn hulp krijgen. Het is geen ge-
meentelijke taak om gebouwen in 
stand te houden. Hoe jammer ik 
het ook persoonlijk vind als deze 
locatie in Dijckstate zou verdwij-
nen. Het is te vergelijken met een 
school. Als er te weinig leerlingen 
zijn dan moet een school sluiten. 
De gemeente heeft er in dat geval 
voor te zorgen, dat de overblijven-
de leerlingen onderwijs krijgen. De 
gemeente is er niet voor om zo’n 
gebouw in stand te houden’. 

Jammer
Wij stellen, dat het hoogstwaar-
schijnlijk is, gezien de toename 
van het aantal ouderen, dat we bin-
nen afzienbare tijd in Maartensdijk 
weer een locatie voor dagopvang 
nodig zullen hebben. De kans is 
heel reëel dat Dijckstate dan niet 

meer beschikbaar is. 

Dijckstate dat juist is gebouwd 
om een voorziening te zijn voor 
ouderen. Zou het dan niet betreu-
renswaardig zijn, dat Dijckstate 
intussen uit onze handen is geglipt. 
De wethouder zegt het heel erg te 
betreuren, als dit zo zou gaan ge-
beuren. ‘Ik wil me volledig inzet-
ten om samen met zorgaanbieders 
te zoeken naar creatieve vormen 
van samenwerking. Bijvoorbeeld 
dagopvang voor dementerenden en 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Ik hoop van harte 
dat dit soelaas zal geven. Op deze 
wijze hoop ik, dat dagopvang in 
Dijckstate behouden kan blijven’. 
Wel wijst de wethouder erop dat de 
gemeente financieel niet in staat is 
om leegstaande ruimten, zoals bij-
voorbeeld in Dijckstate, te financie-
ren. ‘Maar nogmaals, ik hoop van 
harte dat het niet zo ver zal komen’. 

Anne Brommersma vergelijkt de 
situatie met een school: ‘Als er te 
weinig leerlingen zijn dan moet een 
school sluiten’.

Volgens Evelien Ribbens is het 
Amsterdamse Cordaan de vestiging 
in Maartensdijk als een obstakel in 
het buitengebied.

Bezuiniging treft  
Dagopvang Dijckstate 

door Rob Klaassen

De dagopvang in Dijckstate bevindt zich in zwaar weer. Het aantal cliënten is teruggelopen  
tot 13 waardoor het een verliesgevende dienst is geworden. 

Willem Rietveld, bewoner van 
Dijckstate stoort zich aan de situ-
atie bij de dagopvang in Dijckstate: 
‘Wat mij ernstig stoort is dat er op 
de deelnemers aan de dagopvang 
bezuinigd wordt. De mensen die 
aan de dagopvang mee doen kregen 
altijd tussen de middag een warme 
maaltijd aangeboden. Sinds kort 
zijn die voor een deel vervangen 
door broodmaaltijden. 
Bij de dagopvang zitten mensen 
die hun hele leven hard hebben ge-
werkt voor onze samenleving. En 
nu, wanneer ze aan het eind van 

hun leven zijn, gaan wij op hen 
lopen te bezuinigen. Ik vind dit 
schandelijk. Ik heb er geen woor-
den voor. Ze moeten zelfs betalen 
voor een koekje bij de koffie. Dan 
moeten ze voor dat koekje wat geld 
in een potje storten. Dat flik je toch 
niet bij die mensen’. We vangen in 
ons land vluchtelingen op. Ik heb 
niets op die mensen tegen. Maar als 
je ziet dat zij overal goed in worden 
voorzien, dan steekt zo’n bezuini-
ging op onze eigen ouderen, die 
afhankelijk zijn van ons, toch wel 
schril af. Nogmaals, ik heb niets te-

gen de vluchtelingen, maar ik vind 
wel dat we in de eerste plaats moe-
ten denken aan onze eigen kwets-
bare groep ouderen’. 

Bezuinigingen 
Thea Bestevaar, zorgmanager van 
Cordaan, stelde naar aanleiding 
van de klacht van Willem Riet-
veld, dat Cordaan voor het blok 
stond. Vorig jaar bleek dat de dag-
opvang in Dijckstate een behoor-
lijk verlies opleverde. Dit verlies 
werd mede veroorzaakt doordat 
er bij de dagopvang in Dijckstate 
sprake was van een enorme te-
rugloop van het aantal cliënten. 
‘Hadden we twee jaar geleden nog 
een groep van 30 cliënten thans 
hebben wij er door overlijden of 
door opname in een verpleeghuis 
nog 13 over. Dit jaar zijn er geen 
cliënten door de gemeente De Bilt 
naar ons doorverwezen.’ Sedert 
1 januari 2015 is de gemeente 
verantwoordelijk voor de indi-
catie en doorverwijzing. Om het 
verlies wat terug te dringen zijn 
er voor 2015 twee maatregelen 
genomen. De dagopvang is terug-
gebracht van vijf naar vier dagen 
in de week en in plaats van vier 
warme maaltijden worden er nu 

twee warme maaltijden en twee 
broodmaaltijden geserveerd voor 
de deelnemers, die de gehele dag 
in Dijckstate verblijven. Wettelijk 
is voorgeschreven dat de zorgver-
lener aan deelnemers die de hele 
dag aanwezig zijn, verplicht is om 
een maaltijd te verstrekken. We 
zijn echter niet verplicht om voor 
een warme maaltijd te zorgen. 
Omdat men in Maartensdijk altijd 
gewend was om een warme maal-
tijd te krijgen, hebben wij een tus-
senvorm gekozen: twee dagen een 
warme maaltijd, twee dagen een 
broodmaaltijd’.

Koekje 
Het verhaal dat er zou moeten wor-
den betaald voor een koekje bij de 
thee of koffie wordt door Thea ten 
stelligste ontkend. Standaard krijgt 
men een koekje bij de koffie of de 
thee. Dit maakt deel uit van het ver-
strekkingenpakket. Hiervoor hoeft 
niets te worden betaald. Wel moet er 
een kleine bijdrage worden gegeven 
voor extra verstrekkingen zoals ui-
tjes, extra versnaperingen en feest-
jes. Tot slot wijst Thea er op dat uit 
evaluaties blijkt dat de deelnemers 
aan de dagopvang zeer tevreden zijn 
over de aan hen geboden faciliteiten.

Geslaagde inzameling

Voor de 17e maal hield Dorcas op vrijdag 6 en zaterdag 7 november een 
inzamelingsactie in Maartensdijk, georganiseerd door Corrie Bosman 
en Janny van der Heide met hulp van 25 anderen. De dames waren 
zeer tevreden getuige hun bericht na afloop: ‘Er waren 115 dozen met 
voedsel gevuld; hetzelfde aantal als in 2014. Wij zijn zeer tevreden, 
dank aan alle gevers’. [foto Henk van de Bunt]

Eerder dit jaar werd voor de dagopvang nog een prachtige oppottafel 
geïnstalleerd.



10

HappyNurse zoekt per direct
betrokken en gedreven Ziekenhuis Verpleegkundigen 

voor detachering of � ex

Je bent een gedreven verpleegkundige met veel verantwoordelijkheidsge-
voel en met passie voor de zorg aan patiënten. Je kunt je snel aanpassen 
aan een nieuwe omgeving. Samenwerken met verschillende teams en col-
lega’s zie je als een mooie uitdaging, maar je kunt ook uitstekend zelfstan-
dig werken. Het bieden van zorg van de beste kwaliteit is het belangrijkste 
criteria voor je. Helder en zorgvuldig werk overdragen is voor jou een van-
zelfsprekend en je kunt in elk opzicht snel schakelen. Ook kun je de rust 
bewaren en de juiste beslissingen nemen, zelfs in een hectische situatie.

Daarnaast heb je:
• Een afgeronde HBO-V of MBO-V opleiding
• Minimaal 1,5-2 jaar recente werkervaring als verpleegkundige in een 

UMC of een perifeer ziekenhuis
• Een BIG registratie als verpleegkundige
• Sterk ontwikkelde sociale vaardigheden en organisatie sensitiviteit

Herken jij jezelf in het bovenstaande en onze kernwaarden betrokken zijn, 
excelleren en samenwerken, dan kun je als volgt contact opnemen:

HappyNurse Utrecht-Bilthoven
Postbus 12
3738 ZL Maartensdijk
T 088-0700201
www.happynurse.nl
werner.degroot@happynurse.nl

The Bird
Extra smalExtra breed

Wijdte E tot K

Finn Comfort

Meindl
Allergievrij

MBT Solidus
Wijdte G t/m M

Van Bommel
Wijdte H

Gijs

Hartjes

Schoenen voor mannen

Maat 39-50
Wijdte F t/m K

Een gratis kop koffie of thee bij binnenkomst!
Pedicure aanwezig.

Al 3 jaar op rij de beste!

Eerste indruk
Service
Prijs/kwaliteitOver 325 review(s)

CASSELER RIB
Uit onze herfsthoek: gepekeld & gerookt; heerlijk bij de
zuurkool. Zachtjes een minuut of 8 tot 10 braden. 100 gram 1,75

VARKENSHAAS IN BLADERDEEG
Met o.a. kno� ookpepermarinade, grillkruiden & bladerdeeg.
Iets aparts. ± 25 min op 175°C in de oven. 100 gram 1,50

TAMME KONIJNEN ACHTERBOUTEN
Voor de liefhebbers van stoven: sla uw slag.
Mooi magere, malse boutjes, ca 50 min. stoven. 1 kilo 12,50

SPEENVARKEN SPEKLAPJES
Mals & mager. Om kort of helemaal krokant (uit) te bakken.
Ook lekker als reepjes door uw stamppot. 500 gram 4,98

BLACK ANGUS SUCADELAPPEN
120 dagen graan gevoerd en 50 dagen gerijpt: smaak
verzekerd! Ca 1½ uur lekker stoven. 100 gram 1,95

TIP:
GEVULDE KIPDIJFILETJES

Gemarineerde kipdij� let, magere spek & kruidenkaas crème. 100 gram 1,25 
CARPACCIO TAARTJES

Gemalen biefstuk, pijnboompitjes & Parmezaanse kaas. 100 gram 1,95

De beste kwaliteit 
van de op één na 

beste slager!

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

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 
maandag 9 t/m zaterdag 14 november 2015. Zetfouten voorbehouden.

KALKOENSTOOFLAPJES
Uit onze poeliershoek: heerlijk mals. Om te stoven,
verrassend lekker zacht. Rustig 1½ uur stoven. 500 gram 5,75

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

14 en 15 nov. Smaak van Italië - Houten

Out� ts Boots Accessories

Herfstcollectie 
bij Botaboots

Blessed by
Comfort
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Oranjevereniging Westbroek 
in zwaar weer 

door Walter Eijndhoven

Met nog één week te gaan voor de ledenvergadering van Oranjevereniging Westbroek, 
doet burgemeester Arjen Gerritsen een oproep naar alle leden toch vooral naar de vergadering 

te komen, op donderdag 19 november, in de grote zaal van het Dorpshuis.

De toekomst van de Oranjevereni-
ging hangt immers aan een zijden 
draad. Volgens Ad verhoef, voor-
zitter van de Oranjevereniging 
Westbroek, is de nood echt hoog 
en heeft hij zelf burgemeester Ar-
jen Gerritsen gevraagd in de bres 
te springen voor het voortbestaan 
van de Oranjevereniging. ‘Het is 
van het grootste belang, dat ieder-
een nadenkt over de toekomst van 
de Oranjevereniging. Zo’n mooie 
vereniging kan en mag niet verlo-
ren gaan voor onze gemeente en 
zeker niet voor Westbroek’, aldus 
Arjen Gerritsen, burgemeester van 
De Bilt. Hij vervolgt: ‘Elk jaar, op 
Koningsdag, is Westbroek weer 
één van de vele hoogtepunten bin-
nen de gemeente om naar toe te 

gaan, samen met de wethouders 
en raadsleden. De gemeenschaps-
zin die wij hier aantreffen, is ge-
weldig’. 

Bestuursperikelen
De Oranjevereniging kampt met 
bestuursperikelen, diverse pro-
gramma-onderdelen zijn aan ver-
val onderhevig en door allerlei 
strengere veiligheidseisen zijn on-
derdelen als het ‘Ringrijden’ bijna 
niet meer te verzekeren. De kas van 
de vereniging is niet toereikend 
genoeg om alle verzekeringen te 
kunnen betalen. Ook de gemeente 
springt niet bij om een duit in het 
zakje te doen. Gerritsen: ‘Hier kan 
de gemeente inderdaad niet aan be-
ginnen, wij hebben geen ‘potje’ om 

allerlei activiteiten te ondersteu-
nen. De vereniging zal haar eigen 
boontjes moeten doppen’. 

Problemen
Kortom, problemen genoeg voor 
de Westbroekse Oranjevereniging. 
Gerritsen: ‘Voor de vereniging is 
het nu van het grootste belang, dat 
zoveel mogelijk leden naar de ver-
gadering komen en dat vier nieuwe 
bestuursleden uit hun gelederen 
worden gekozen. Vanuit deze basis 
kan men zich dan beraden over een 
nieuwe invulling van evenementen 
die aansluiten bij de tijdgeest van 
nu. Ik heb alle hoop dat dit ook 
zal lukken’. De agenda van de le-
denvergadering kunt u vinden op: 
www.oranjeverenigingwestbroek.nl 

Deelnemers aan de Westbroekse optocht weten het al: Westbroek moet 
met z’n tijd mee.

Bedrijven collecteren voor 
Alzheimer

Medewerkers van Accon AVM en 
Houwing van Beek collecteren 
mee voor Stichting Alzheimer Ne-
derland, tijdens de landelijke col-
lecteweek van 9-14 november. Di-
recteur Remco van der Veeke van 
Accon AVM: ‘Alzheimer kan ons 
allen treffen. Wij willen graag bij-
dragen aan het onderzoek daarnaar. 
Als bestuurder van Samen voor De 
Bilt vind ik het belangrijk om mij 
in te zetten voor maatschappelijke 
doelen in de gemeente’. 
De samenwerking tussen Accon 
AVM, Houwing van Beek en Stich-
ting Alzheimer Nederland kwam tot 
stand tijdens de Beursvloer 2015. 
Dit evenement wordt elke 1,5 jaar 
georganiseerd door Mens De Bilt 
en Samen voor de Bilt. Bedrijven 
en maatschappelijke organisaties 
kunnen daar afspreken hun kennis, 
middelen en/of mensen in te zet-
ten om de betrokkenheid in de Ge-
meente De Bilt te vergroten. 

Een nieuwe trend is gezet: Bedrijven inzetten voor collectes. (foto Hans 
Lebbe)

Respectdag Senioren-Jongeren 
in december

Van 9 tot 15 november 2015 vindt de Week van Respect plaats: een initiatief dat wordt 
gedragen door docenten, leerkrachten, leerlingen, schoolleiders, vrijwilligers en gemeenten. 

Ook vele politici, sporters, studenten en artiesten ondersteunen de Week actief door 
gastlessen te geven op scholen. 

Het doel van de Week van Respect 
is een bijdrage leveren aan sociale 
veiligheid, in de klas, op school en 
in de buurt. Daarbij staat het per-
soonlijke verhaal centraal. 

Door ervaringen te delen leer je de 
ander kennen en komt verbinding 
tot stand, een voorwaarde voor we-
derzijds begrip en respect.

Dag
Op 12 november, de landelijke 
Dag van Respect, worden ook dit 
jaar weer gastlessen op de basis-
scholen gegeven door mensen die 
uit verschillende delen van onze 
plaatselijke samenleving komen. 
Zij zullen de leerlingen trachten te 

overtuigen dat met respect omgaan 
met mens en dier het samenleven 
niet alleen prettig maakt maar ook 
noodzakelijk is. In het kader van de 
dag voor respect wordt jaarlijks on-
der auspiciën van het Platform voor 
Respectvol Samenleven in een aan-
tal kernen van deze gemeente di-
verse evenementen gehouden. 

Ouderen
Ook het Cosbo (Centraal Orgaan 
Samenwerkende Bonden van Ou-
deren) doet hieraan mee in de 
jaarlijkse bijeenkomst Senioren-
Jongeren, die inmiddels al 6 jaren 
achtereen in samenwerking met het 
Groenhorst college in Maartensdijk 
is gehouden. Dit jaar zijn ze te gast 

op de Oranje Nassau School (ONS) 
in Bilthoven. 

December
Vanwege een overvolle agenda 
van de ONS en de Ouderenbonden 
(COSBO) zal deze bijeenkomst op 
donderdag 17 december om 09.30u 
in de Oranje Nassau School aan de 
Soestdijkseweg (ingang Overbos-
laan) worden gehouden. Over het 
programma kan alvast verteld wor-
den, dat er interessante bezigheden 
aan de orde komen zoals Techniek 
(o.a. een fi lmpje maken), Beel-
dende kunst (schilderen), Biologie 
en nog meer. Voldoende reden om 
donderdag 17 december alvast in de 
agenda te noteren. 

Tentoonstelling 
Ineka Croon

Van 13 november tot en met 7 januari 2016 zijn in Wijkrestaurant 
Bij de Tijd schilderijen te zien van Ineka Croon.

In haar schilderijen snijdt Ineka Croon thema’s aan die zowel persoon-
lijk als universeel zijn: liefde,verlies,vreugde en verdriet, de complexe 
verhouding tussen man en vrouw. Haar werk is expressief en emoti-
oneel, krachtig en poëtisch, waarbij het vrije kleurgebruik opvalt. In-
eka heeft jarenlang les gehad van verschillende kunstenaars om zich 
de diverse technieken eigen te maken en heeft in de loop van de tijd 
een geheel eigen visie en handschrift ontwikkeld. Het liefst werkt ze 
met acrylverf laag over laag. Ze woont en werkt in Nieuwegein, waar 
ze haar eigen atelier heeft. Ineka Croon is lid van de Biltse Kunstkring 
BeeKk en exposeert in binnen-en buitenland

De opening is op vrijdag 13 november om 16.00 uur. De tentoonstel-
ling is tijdens openingstijden van Bij de Tijd te bezoeken. Deze zijn: 
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur. De ingang van het 
restaurant bevindt zich op de hoek van de Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 
en Alfred Nobellaan.

Deze week van 11 nov t/m 17 nov

vogelkrans 7, 99
tolakkerweg 138   
Hollandsche Rading 
www.karelhendriksen.nl

volg ons op:

Voorstellingen 
Steeds Beter

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 november speelt Toneelvereniging Steeds 
Beter uit de Bilt in Het Lichtruim Planetenplein 2, te Bilthoven een 
komedie van Carl Slotboom: ‘Pension van lichte zeden’. De aanvang is 
om 20.00 uur. Kaarten zijn aan de zaal voor zover voorradig verkrijg-
baar, te reserveren via secretariaatsteedsbeter@gmail.com, telefonisch 
bij Anke van Doleweerd (tel.nr.030 2291021) of in de voorverkoop via 
Bruna of Henk Hillen (Winkelcentrum Planetenbaan) in Bilthoven. Zie 
ook; www.steeds-beter.nl



Vreemde vogel

Deze vreemde vogel zit al enkele weken op de Nachtegaallaan in Maartensdijk. 
Wanneer je snel kijkt net een Ekster, maar stiekem toch een Kauw. Misschien 
heeft Kauw iets gehad met Ekster? Nee hoor, gewoon natuur: ontbreken van 
pigment in de veren. (Rob Timmer)

12

Bij Slim Figure Clinics werk je aan een goede, gezonde leefstijl. Samen 
met je persoonlijke coach die je helpt met een verstandig voedings-
patroon, bewegingsadvies en natuurlijke supplementen. Zonder honger- 
gevoel en met meer energie! Bijvoorbeeld met onze Vetremmers, 
waardoor je dat heerlijke etentje niet hoeft te laten schieten.

Gezond op gewicht komen en blijven 
Terwijl je lekker blijft genieten!

Maak een afspraak
 voor een gratis intake en krijg bij de start van het programma een pot 

Vetremmers t.w.v. 
€ 19,95 cadeau!

Kijk op slimfigureclinics.nl 
of kom gezellig langs.

HESSENWEG 2 | 3731 JK DE BILT | 06 24 251 006 OF  030 820 11 45
DEBILT@SLIMFIGURECLINICS.NL | SLIMFIGURECLINICS.NL

Vetremmers zijn 100% natuurlijke extracten met vezels die het vet binden zodat deze 
niet worden opgenomen door het lichaam.

Advertentie 1/4 pagina_Vierklank.indd   1 08-11-15   20:58Grootse opening MK skiservice
MK skiservice dat zich onlangs 
vestigde op de Rembrandtlaan 
36 in Bilthoven had grootse plan-
nen voor zijn openingsfeest. Een 
heuse echte sneeuw baan, bij 18 
graden in Bilthoven, daar zou ie-
dereen stijl van achterover slaan.
Helaas liep het even anders. Ei-
genaar Menno Koelewijn kwam 
terecht in het vergunningentraject 
en mocht zijn feestje niet vieren 
zoals hij dat had bedacht. 

Koelewijn: 'Echt zuur. Met de 
sneeuwbaan had ik ongeveer 
5.000 euro willen ophalen voor 
de actie www.screamforbibian.nl. 
Een actie opgezet voor de para-
lympische snowboardster Bibian 
Mentel die momenteel vecht voor 
haar leven. Gelukkig was daar 
nog wel de Rotary club uit Bilt-
hoven die met een mooie cheque 
van € 1000,00 de actie een warm 
hart kwamen toedragen.' Menno 
hoopt dat hij de Burgemeester 
alsnog binnenkort kan uitnodi-

gen om zelf een ritje op de piste 
te komen maken en wellicht van 
uit de gemeente ook een dona-
tie kan doen aan dit mooie doel. 
Het feest kreeg uiteindelijk een 
besloten karakter, maar het werd 

toch een prachtige avond. Menno 
kreeg veel steun van zijn klanten 
en inwoners van de gemeente die 
ook met een glaasje kindercham-
pagne prima konden toasten op de 
nieuwe zaak.

Rotary club Bilthoven doet een duit in het zakje van de foundation. 
(foto Inge Pont)

Het Weihnachts-Oratorium
Wat de Matthäus-Passion is voor 
de passietijd rond Pasen is het 
Weihnachts-Oratorium voor Kerst: 
van Eerste Kerstdag tot Driekonin-
gen. Het brengt tegen kerst in menig 
huis vreugde en vrolijkheid. Het is 
een geniaal werk van de late Bach ie 
alles uit de kast haalt om Kerstmis 
in zijn volle glorie en diepte te ver-
klanken. Govert Jan Bach voert u op 
17 november, aanvang 20.00 uur, via 

zijn derde luisterboek door het com-
plexe landschap van deze gelaagde 
muziek bij de Bilthovense Boekhan-
del, Julianalaan 1 in Bilthoven. Hij 
reikt opnieuw een aantal sleutels tot 
beter verstaan aan, gelardeerd met 
talloze muziekvoorbeelden van uit-
eenlopende uitvoeringen. 
Aanmelden bij de Boekhandel,
Julianalaan 1 in Bilthoven, 
tel. 030 2281014.

Eenakter bij Alzheimercafé
Op dinsdag 17 november vindt er een Alzheimer Café plaats in het restaurant in

woon- en zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Bilthoven. Een Alzheimer Café 
is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met

(beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. 

Het thema van de avond is een in-
drukwekkend optreden met als ti-
tel: ’Waar zit hier het lichtknopje?’ 
Een eenakter door Ernst Buning 
die hij maakte naar aanleiding van 
de ziekte en het overlijden van 
zijn vrouw Ann. Aan de hand van 
anekdotes en liedjes vertelt hij wat 
dementie met hen deed. Hij neemt 

de toehoorder mee in de achtbaan 
aan emoties van verdriet, verlies, 
teleurstelling, kwaadheid, ontken-
ning, hoop, liefde, verbondenheid 
en uiteindelijk acceptatie. Na de 
pauze is er gelegenheid voor re-
acties, vragen en persoonlijke 
verhalen naar aanleiding van de 
voorstelling. Vanaf 19.30 uur staat 

de koffie klaar. Het programma 
begint om 20.00 uur en eindigt 
om 21.30 uur. De toegang is altijd 
gratis. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. 

Voor vervoersvragen en meer 
info: tel.nr. 030 6562977 of met 
Bea van Doeland, 030 2219022.

Politiek Café 

Op woensdag 18 november komt 
Erik Ziengs voor een Politiek Café 
van VVD De Bilt naar Café Van 
Miltenburg. Erik Ziengs houdt zich 
als Tweede Kamerlid vooral bezig 
met de economie van het midden- en 
kleinbedrijf, toerisme, ondernemer-
schap en vermindering van de admi-
nistratieve lastendruk. Erik Ziengs 
stelt het zo: ‘Ik vind dat de belan-
gen van het midden- en kleinbedrijf 
(MKB) onderbelicht worden in de 
politiek. Het MKB is de motor van 
de economie. Als oud-ondernemer 
in het MKB kan ik een welkome 
bijdrage leveren om dat onder de 
aandacht te brengen. Aanvang 21.00 
uur bij Café Van Miltenburg, Oude 
Brandenburgerweg 32, Bilthoven. 

Filmanalyse bij  
Filmgroep Centrum

Dinsdag 17 november gaan de leden 
van de Filmgroep Centrum onder 
leiding van een erkend jurylid een 
aantal films analyseren. Het doel 
van het analyseren is te leren zien 
hoe de film is gemaakt. Dit inzicht 

kan een bijdrage leveren aan het ver-
beteren van eigen videofilms. Film-
groep Centrum is een vereniging 
van video-amateurs. De bijeenkomst 
wordt gehouden in De Schakel, 
Soestdijkseweg Zuid 49A in De Bilt 
en begint om 20.00 uur. Belangstel-
lenden zijn welkom. Meer informa-
tie: www.filmgroepcentrum.nl

Blad uit de goot

De eerste blaadjes zijn alweer geval-
len en dit betekent dat ook uw dak-
goten weer vol met blad raken. De 
dakgotenactie van HCR is al enige 
jaren een groot succes. De vele 
meters dakgoten wachten weer op 
(nieuwe) vrijwilligers. Wilt u ook 
een schone goot of wilt u een zater-
dagochtend mee helpen met schoon-
maken, geef u dan voor 20 novem-
ber op bij Esther Eits, telefoon: 
0346-214135 0346-214135, of mail 
naar hcrmaartensdijk@live.nl . De 
geplande schoonmaakdata zijn op 
zaterdag 28 november en zaterdag 5 
december. In overleg is het mogelijk 
daarvan af te wijken.

Wiskunde Aan Huis
zoekt

wiskundig talent!
• Heb jij gevoel voor 
het vak wiskunde en 
ben je in staat dit 
met geduld over te 
brengen?
• Kom ons team 
versterken en geef 
bijles aan leerlingen 
van de middelbare 
school. 

info@wiskundeaanhuis.nl
www.wiskundeaanhuis.nl 

06-23711480

Interesse of graag meer info?
Neem gerust contact met ons op.

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
E info@parelpromotie.nl

voor 

GEKKE 
ideeën!



 De Vierklank 13 11 november 2015

Soroptimist FilmFeest geslaagd
Toen Sanne Bolkenstein (29), afkomstig uit Bilthoven, zes jaar gelden voor haar studie een stage 
liep op een school op het platteland van Oeganda, ontdekte zij dat de deelname van meisjes aan 

het onderwijs in de hogere klassen steeds meer afnam.

Tot 9 jaar bleek de verhouding 
schoolgaande jongens/meisjes on-
geveer 50/50, daarna begon het 
percentage meisjes al snel te dalen. 
Toen Sanne nader onderzocht hoe 
dat kwam, bleek de oorzaak heel 
eenvoudig: menstruatie. Na terug-
keer in Nederland heeft Sanne met 
anderen de AFRIpads Foundation 
opgericht, een Nederlandse stich-
ting. De stichting heeft een ambi-
tieus doel: alle meisjes in ontwik-
kelingslanden naar school. Hiertoe 
zamelt de Stichting geld in om 
AFRIpads te kopen en deze te (la-
ten) distribueren in gebieden met 
extreme armoede. Dit gebeurt door 
werknemers van AFRIpads Ltd., 
die tevens op scholen voorlichting 
geven over menstruatie en vrou-
welijke hygiëne. Door het gebruik 
van AFRIpads kan een meisje naar 
school ook wanneer ze ongesteld is.

Film
SoroptimistenClub De Bilt-Bilt-
hoven heeft AFRIpads Foundation 
gekozen als projectdoel voor 2015. 
Nadat de club op 14 oktober 2015 
al voor de 18e keer haar jaarlijkse 
bridgedrive had georganiseerd, 
werd op 30 oktober het FilmFeest 
gehouden. Dit laatste was een ge-
heel nieuwe activiteit. De vier films 
voor de kinderen waren afgestemd 
op de leeftijd van zes tot en met 

twaalf jaar én op het thema van 
het (afgelopen) clubjaar dat in het 
teken van ‘Vrijheid’ stond. Alle 
circa 500 kinderen van de Juliana-
school in Bilthoven werden met de 
hulp van vele leden van de club van 
een lunch - met onder andere veel 
broodjes knakworst! – voorzien. 
De kinderen betaalden voor de 
lunch en op vrijwillige basis voor 
de film. Op dezelfde dag werden in 
de tuinzaal van Huize Het Oosten 
voor volwassenen ’s ochtends en ’s 
avonds films vertoond. De bezoe-
kers aan de avondfilm konden ook 
deelnemen aan een loterij. 

Opbrengst
Mede dankzij een aantal sponsors 
bedroeg de totale dagopbrengst 
circa 7.000 euro. Dankzij de mede-
werking van Wilde Ganzen wordt 
dit bedrag met 3.333 euro ver-
hoogd. 

Met de opbrengst van de bridge-
drive en nog een aantal andere 
bijdragen verwacht men een be-
drag van ruim 12.000 euro aan 
AFRIpads Foundation te kunnen 
overmaken. Daardoor kunnen ruim 
2400 meisjes een jaar naar school. 
(Wanda Peters)

De AFRIpads Foundation schenkt grote vreugde.

Gezien: Sojaters voorstelling  
Hoe Zo Liefde 

door Marijke Drieenhuizen

Zaterdag 7 november, een uitverkochte voorstelling in de Vierstee in Maartensdijk. Sojater 
presenteert voor de tweede keer dit weekend haar nieuwe voorstelling: Hoe Zo Liefde. Het 
interview twee weken eerder gaf geen duidelijk beeld van wat de voorstelling zou brengen.  
Het was vooraf wel heel duidelijk gemaakt dat het geheel anders zou zijn. En dat was het. 

Het bleek in het begin moeilijk 
om te kijken zonder verwachting. 
De eerdere voorstellingen konden 
naast elkaar gelegd worden, nu was 
het nieuw, anders. Er was veel aan-
dacht besteed aan de opbouw van 
het podium, alles had een plek en 
over elk detail zal lang nagedacht 
zijn. Er stond veel maar niet te 
veel, iedereen had zijn eigen plek 
en soms toch ook weer even niet. 
De spelers kwamen om half negen 
op en verdwenen niet meer van het 
podium. Iedereen speelde ander-
half uur een rol, soms met minieme 
bewegingen, soms uitbundig, dan 
weer heel klein. Muziek en zang 
werd mooi afgewisseld met spel. 
De zang ook de uitspraak van Han-
neke sprong er uit. Mooi en loep-
zuiver. Ook het spel en de mimiek 
van Angelique en Roelof maakten 
indruk. Liefde in al zijn facetten 
is aan bod gekomen. Storend wa-
ren de achtergrondgeluiden uit de 
sporthal, ook de spelers zullen er 
last van hebben gehad. 

Interview
In het eerder interview werd Han-
neke gevraagd of je kunt lachen 
tijdens de voorstelling. Haar ant-
woord luidde toen: ‘Ja, je kunt 
lachen maar soms ook niet. Het 

is mooi, boeiend, ontroerend’ en 
zo was het ook. Regisseur San-
dra van Rosmalen was tevreden: 
‘Natuurlijk liep niet alles perfect, 
maar het stond. De spelers hebben 
zo’n vooruitgang geboekt, ze heb-
ben veel willen leren en dat zie je. 
Het valt niet mee om anderhalf uur 
geconcentreerd op het podium te 
staan maar ze deden het’. Komend 
weekend wordt de voorstelling nog 
gespeeld op vrijdag en zaterdag, 
daarna volgt de evaluatie. ‘Ik hoop 
dat de spelers blijven kiezen voor 

de nieuwe weg die ze zijn ingesla-
gen. Ik zie nog veel mogelijkheden 
en wil graag met ze verder’. 

De voorstellingen zijn nog te zien 
op vrijdag 13 en zaterdag 14 no-
vember in De Vierstee aan de 
Nachtegaallaan 30 in Maartensdijk. 
Aanvang 20.30 uur. Kaarten (voor 
vrijdag nog voldoende voor zater-
dag ‘nagenoeg uitverkocht) kunnen 
gereserveerd worden via www.So-
jater.nl of telefonisch via Anneke 
de Jong 0346 213635.

De spelers van Hoe Zo Liefde.

Emmaus zelfs in 
Ghana bekend

Wat kan er een hoop gebeuren in één jaar. Vorig jaar zomer 
vertrokken wij met ons gezin voor een rondreis naar Ghana en in 
oktober 2015 staat er een toiletgebouw met wastafels en stromend 

water op een school in Sefwi Bekwai.

Met dertien (!) koffers bomvol spullen stonden we in 2014 op Schiphol. 
Koffers gevuld met kleding van Emmaus Bilthoven en daarnaast sport-
shirts van D.O.S.C. (Den Dolder) en FC De Bilt en artikelen van onze 
buurtgenoten van Wijkvereniging Vogelzang. Zie dat maar eens mee te 
nemen met z’n vieren. 

Schoolkinderen
Het ‘kwijtraken’ was echter geen probleem: we gaven (kinder-)kleding 
aan vrouwen in het noorden van Ghana, tandenborstels en tandpasta 
aan mensen, die we ontmoetten, maar het merendeel van de spullen 
ging naar de bewoners van het dorpje Sefwi Bekwai en de schoolkin-
deren. Onze Ghanese vriend Samuel is daar geboren en we bezochten 
zijn oude basisschool en zagen daar de slechte hygiënische toestanden. 

Emmaus
Terug in Nederland zochten we weer contact met Emmaus en dien-
den een projectaanvraag in. Dankzij de financiële ondersteuning van 
Emmaus Bilthoven en haar trouwe klanten zijn wij, de oprichters van 
stichting Ghana schoolsupport, in staat gesteld om de wens van het 
schoolhoofd en de kinderen te realiseren. 
Zie ook www.ghanaschoolsupport.org          (Indra van Deemter)

Op bijzondere wijze maken de mensen in Sefwi Bekwai hun dank 
kenbaar.

Naar kleine holletjes, 
kieren en spleten

Afgelopen woensdag gaf bioloog en schrijver Wandert 
Jacobus Dekkers (Midas) op uitnodiging van de 

Bilthovense Boekhandel een lezing in de Theaterzaal  
van scholengemeenschap de Werkplaats.

Naar aanleiding van zijn nieuwste boek ‘de thigmofiel’ nam Dekkers 
de uitverkochte zaal mee naar kleine holletjes, kieren en spleten. De 
thigmofiel houdt, in tegenstelling tot de claustrofoob, van kleine ruim-
ten. Het met humor en vileine grapjes gelardeerde college van Dekkers 
leerde, dat het allerbelangrijkste zintuig van de mens niet horen, ruiken 
of zien is, maar voelen. En de mens voelt zich het beste daar waar 

hij geborgenheid voelt. Van 
warm bed, naar warme dou-
che en kleine WC.

Ikea
Eenmaal flink op dreef kre-
gen moderne architecten, 
met hun steriele doorzonwo-
ningen en grote gebouwen 
met veel glas, er flink van 
langs; hun bewoners weten 
niet hoe snel ze naar IKEA 
moeten om gordijnen en kus-
sentjes te kopen, om zo hun 
ruimte weer klein te maken. 

‘Hoe groter de heide, hoe 
kleiner het hutje waar 
we naar verlangen’ aldus 
Midas Dekkers. [foto Reyn 
Schuurman]
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Bedrijvenpark Leyensehof

pronkt met 583 zonnepanelen
Afgelopen week is het omvangrijke project zon-
nepanelen van bedrijvenpark Leyensehof gereed 
gekomen. Op de daken van de bedrijfspanden liggen 
nu 583 zonnepanelen. Het was de tweede lichting van 
240 exemplaren. De eerste fase van 343 panelen werd 
al in 2014 afgerond. De Leyensehof is eigendom van 
Paul van Westrhenen (Rembrandtbeheer). Hij en zijn 
energieadviseur Hans Burghouts (Energie Netwerk 
EN) kennen elkaar door een gezamenlijke interesse in 
verduurzaming.

“Enkele jaren terug heeft Paul van Westrhenen op dit 
bedrijvenpark een oplaadstation laten plaatsen voor 
elektrische auto’s”, vertelt Burghouts. “Het is voor 
openbaar gebruik.” 

“Paul heeft oog voor duurzame marketing. Hij vindt 
een innovatieve uitstraling belangrijk en, niet te ver-
geten, optimale dienstverlening aan zijn huurders.”

“We hebben bewust gekozen voor panelen van het 
merk Kyocera, omdat dit Japanse product kan bogen 
op jarenlange ervaring. Japan werkt al heel lang met 
zonne-energie. Dit product heeft inmiddels bewézen 
dat een paneel ook na 25 jaar gebruik een rendement 
houdt van meer dan 90 procent.”

De panelen op de Leyensehof zijn geplaatst op een 
lichtgewicht draagprofiel waardoor het totale draag-
gewicht slechts 12 kg per vierkante meter bedraagt. 
Dit dak kan maximaal 15 kg per vierkante meter 
hebben. “Voorafgaand is de dakbedekking vernieuwd. 
Dat was aan vervanging toe, dus is meteen een dub-
belslag gemaakt. De zonne-installaties zijn geleverd 
door het Overijsselse bedrijf Zelziuz uit Denekamp. 
Zelziuz werkt nauw samen met het Duitse bedrijf 
Energetik uit Duitsland”, vertelt Burghouts: “Door 
deze samenwerking komt veel kennis en ervaring  
beschikbaar voor de Nederlandse markt.”

Adviseur Hans Burghouts: Dubbelslag gemaakt. Foto: Hans Lebbe

KEUZE UIT
1 000  TASSEN 

KOM KIJKEN BIJ KOK! 

WARME
WINTERCOLLECTIE 

• Damestassen
• Portemonnees
• Werktassen
• Schooltassen

• Shawls
• Poncho’s
• Hoeden
• Broekriemen

Parkeren voor de deur
Wij zijn geopend op maandag vanaf 13.00-18.00, 

dinsdag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur  
zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

De Herfst-/Wintercollectie van Kok Stomerij & Lederwaren 
biedt weer veel verrassingen. 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken • De Vierklank

• Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan • Readshop
• Karel Hendriksen • Primera Maartensdijk 

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

14 en 15 nov. Smaak van Italië - Houten

Out� ts Boots Accessories

BotaBoots
on tour!

Blessed by
Comfort
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Sinterklaasfeest bij Mens
Zaterdag 28 november brengt Sinterklaas een bezoek aan Servicecen-
trum De Bilt. Kinderen van 3 t/m 8 jaar mogen dit samen met de Sint 
vieren. Omdat Sinterklaas op die dag maximaal 50 kinderen kan ont-
moeten wil hij graag weten hoeveel pakjes hij moet meebrengen. Aan-
melden kan uitsluitend via sinterklaasfeestmensdebilt@gmail.com. In 
de mail moeten de volgende gegevens staan: Naam, leeftijd, geslacht 
van de kinderen en naam en telefoonnummer van de aanmelder. Bij 
correcte aanlevering van de gegevens ontvang je een bevestigingsmail, 
dit is tevens het toegangsbewijs. 
Aanmelden kan tot vrijdag 20 no-
vember. Het feest van Sinterklaas 
is van 11.00 t/m 12.30 uur. De kin-
deren mogen alleen naar binnen 
onder begeleiding van maximaal 
1 volwassene in Servicecentrum 
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debije-
weg 1, De Bilt

advertentie

Allemaal aan de ontbijttafel
door Henk van de Bunt

Een gezond ontbijt is broodnodig, zeker voor kinderen. Om dat te onderstrepen is er jaarlijks 
Het Nationaal Schoolontbijt. Dit jaar gaan zo’n 500.000 kinderen op 2.600 basisscholen samen 

ontbijten. Ze krijgen via hun bakker of supermarkt uit de buurt een gezond ontbijtpakket  
met vers brood, allerlei beleg, melk, fruit en groente. 

Bij de 13e editie van Het Nationaal 
Schoolontbijt, van 9 tot en met 13 
november, ontbijten in zo’n 240 
gemeenten ook schoolklassen met 
hun burgemeester op het stadhuis. 
Annemarie Hoornsman (directeur 
basisschool Wereldwijs) vertelt: 
‘Wij gaan met een groep van ca. 18 
leerlingen naar het gemeentehuis 
voor een ‘werkontbijt’ met burge-
meester Arjen Gerritsen. Veel van 
die 240 burgemeesters betalen sym-
bolisch voor hun ontbijtje met een 
donatie aan de LINDA.foundation. 
Burgemeester Gerritsen zal tijdens 
het eten een cheque aan de kinderen 
van Wereldwijs voor dit goede doel 
doneren’.

Bewegen
Het Nationaal Schoolontbijt is meer 
dan een leuk ontbijtfeest. Het is ook 

leerzaam: met speciaal lesmateriaal 
ontdekken de kinderen waarom een 
goed ontbijt zo belangrijk is. Dat 
lesmateriaal heeft Het Nationaal 
Schoolontbijt samen ontwikkeld 
met het Voedingscentrum, Jongeren 
op Gezond Gewicht, de Hartstich-
ting, de Maag Lever Darm Stich-
ting en de Nederlandse Coeliakie 
Vereniging. Dit gratis en reclame-
vrij lesmateriaal draait om gezond 
ontbijten en voldoende bewegen. 
Annemarie Hoornsman: ‘Het the-
ma is ‘gezond eten, gezond bewe-
gen’. Ontbijten is van belang voor 
een gezonde leefstijl, dus hebben 
we een werkontbijt als vorm geko-
zen om het ontbijt in het zonnetje te 
zetten. Daarbij willen de kinderen 
graag met de burgemeester brain-
stormen hoe je nu het buitenspelen 
kunt stimuleren. Wat gebeurt er al 

om dat te stimuleren, wat kun je 
zelf nog extra doen en wat kan de 
gemeente nog extra doen?’ 

Bosbergschool
Directeur Ronald de Moor van de 
Bosbergschool in Hollandsche Ra-
ding vertelt: ‘Op vrijdag 13 novem-
ber doen we mee met het nationaal 
schoolontbijt. Voor de kinderen is 
het een extra bewustwording waar-
om ontbijt zo goed is. Daarnaast is 
ook het sociale aspect een prettige 
bijkomstigheid. Groep 7-8 zal niet 
ontbijten maar lunchen. Dit komt 
doordat zij een gastspreker hebben 
voor het project Talentenkijker’. 
Het ontbijt wordt in Hollandsche 
Rading verzorgd door de Maartens-
dijkse bakker Bert Bos. De leerlin-
gen nemen zelf een bord, beker en 
bestek mee. 

SPEELGOED
Uitdagend & Duurzaam

Boeken & Spellen
www.prikmeteenrietje.nl

Leerlingen van basisschool Wereldwijs aan de ontbijttafel bij de burgemeestser.

Naar het circus
De vrijkaartjes voor het Magic-Circus vonden snel een welkome bestemming. Zoals 

afgesproken ontvingen we een kort verslagje van hun belevenissen.

Mirjam ging tot vreugde van de 
kinderen Tim en Roshan, en niet in 
de laatste plaats van haarzelf, met 
twee vrijkaartjes naar het Magic-
Circus in Utrecht. Hun beleving: 
‘Het is een kleine tent die lang niet 
vol zit. We zitten helemaal boven-
aan en hebben een perfect uitzicht: 
op de clown die popcorn eet maar 
dan wel 3 meter touw uit z’n mond 
trekt (Hoe kan dat nou, mama?), 
een vrouw die met een mooi kos-
tuum in een ring met lampjes draait 
(Ze is net een fee!) en de ongeloof-
lijke turnkunsten van Christof, de 
droom van alle Utrechtse vrouwen 
(Je ziet al z’n spieren en botten!) en 
tal van andere acts. In de pauze een 
heerlijke suikerspin voor het ware 
circusgevoel. 
Kortom, een hele leuke manier om 
de herfstvakantie af te sluiten en 
beslist een aanrader. De dag na de 
voorstelling oefent zoonlief ijverig 
op een mooie handstand en doch-
terlief wil nu in plaats van juf toch 
liever circusartiest worden.’

Een vader die met zijn zoon een 
bezoek aan het circus bracht vond 
Magic Circus een naam die meer 
pretendeert. Maar zijn zoon van 

9 jaar vond het heel vermakelijk. 
‘Met slechts vier artiesten, een 
clown, twee geluidsboxen en een 
paar lampen wordt een afwisse-
lende show gebracht. De plek van 

wilde dieren is ingenomen door een 
geit die kan klimmen, een bok die 
kan springen en een groepje kleine 
ganzen of grote eenden, die onder 
begeleiding een parcours rennen.’

Roshan (6 jaar) kwam donderdagochtend op het kantoor van De Vierklank 
haar gratis toegangskaarten voor het Magic Circus ophalen. 

Franse ambassadeur 
bezoekt Werkplaats

Donderdag 12 november wordt de tweede landelijke Dag van de Franse 
taal gehouden. Op honderden scholen organiseren de docenten Frans 
leuke themalessen en workshops, vaak in samenwerking met andere vak-
ken, en nodigen zij gastsprekers en artiesten uit. Dit jaar ligt het accent 
op het belang van de Franse taal wereldwijd. De Dag van de Franse taal 
is een feestelijk evenement voor de gehele school, dat als doel heeft de 
keuze voor het Frans als examenvak te bevorderen. Op De Werkplaats 
wordt aan deze dag invulling gegeven met een bezoek van de Franse 
Ambassadeur Laurent Pic. Om 11.15 uur komt een delegatie van de Dag 
van de Franse taal met de Franse ambassadeur op school. De Werkplaats 
ontvangt ook leerlingen van het Bonifatius uit Utrecht met hun docenten. 
De delegatie en leerlingen worden ontvangen door rector Henk Zijlstra 
en ze krijgen daarna een Franse rondleiding door de school. Tot slot gaat 
men in een lokaal met elkaar in het Frans in gesprek en worden er door 
leerlingen van de Werkplaats filmpjes vertoond over hun school en laten 
leerlingen van het Bonifatius filmpjes zien over Utrecht. Verder is er die 
dag een verkleedwedstrijd voor leerlingen waarbij magnifieke prijzen te 
winnen zijn. In de kleine pauze en in de siësta is er een optreden van gy-
psy jazz groep Pierre et les Optimistes. (Paulina Schulp)

Fietscontrole basisschool
De Martin Luther Kingschool vindt de verkeersveiligheid van haar 
leerlingen belangrijk. reden om mee te doen aan de fietsverlichtings-
actie van de ANWB Lichtbrigade. Op woensdag 4 november vond de 
fietscontrole plaats door politieagent Bert van Barneveld, tevens ouder 
van één van de leerlingen. De fietsen van de leerlingen uit de groepen 
6, 7 en 8 zijn op verschillende punten gecontroleerd, waarbij de verlich-
ting een zeer belangrijk onderdeel was.  (Corinne Bunschoten)

De meeste fietsen zijn weer goedgekeurd en de kinderen kunnen veilig 
op pad in de komende donkere dagen. [Foto Reyn Schuurman]

Sinterklaas in  
Lage Vuursche

Zaterdag 28 november komen Sinterklaas en zijn Pieten naar Lage 
Vuursche. Zoals gewoonlijk begint het feest om 14.00 uur in het dorps-
huis ‘De Furs’. Aanmelden voor woensdag 18 november bij leden van 
de Stichting Welzijn, bij de Boswinkel of brievenbus bij het dorpshuis. 
Hierbij opgeven de naam kind, leeftijd, adres en gespreksuggesties. 
Aanmelden kan ook via website: www.welzijnbewonerslagevuursche.nl 
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Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! 
Kijk voor onze actuele openingstijden op www.hoogvliet.com/openingstijden.

 Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

Acties zijn geldig van woensdag 11 t/m dinsdag 17 november 2015

Alleen geldig op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 november 2015

WeekendKraker!Weekend

   Hoogvliet,
altijd de

laagste prijs!
Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

   Hoogvliet,

SiSi tray
24 blikjes van 150 ml, 
12 fl esjes van 250 ml
of 18 pakjes van 200 ml
Per tray
van: 4.74  - 9.84
voor: 2.37 - 4.92

Milner 30+ 
kaasplakken 
Alle pakken van 175 gram
Per pak
van: 2.29 - 3.05
voor: 1.14 - 1.52

korting
30%

korting
50%

 Riblappen 
Kilo
van: 10.49
voor: 7.34

korting
50%

Koren in De Bilt

Dzvinochok is een klassiek ge-
schoold jongenskoor uit Kiev dat 
in 1967 werd opgericht met als 
doel de oude zangtradities van 
de landscultuur te bewaren. Dat 
is prima gelukt, zodat het koor al 
vanaf 1994 bijna jaarlijks in Ne-
derland heeft kunnen optreden. 
Dzvinochok, het oekraïnse woord 
voor klokje, doet zijn naam eer 
aan. Intense verstilling, optimis-
me, uitbundige blijdschap - Dzvi-
nochok zingt het allemaal.

De mannen van het Utrechts By-
zantijns Koor vertolken de mys-
tiek en spiritualiteit van de Sla-
visch-Byzantijnse ritus. Het UBK 
blinkt ook uit in aanstekelijke 
uitvoeringen van Oekraïense we-
reldlijke liederen waarin de (on)
vergankelijke Kozakkenziel met 
haar gevoelige weemoed en bit-
tere strijdvaardigheid bezongen 
wordt in stoere zangtaal. Het koor 
kan bogen op een rijke historie, 
zowel binnen- als buiten Europa.

Concert
Op 7 november om 20.00 uur is 
er een gezamenlijk concert van 
beide koren in de HH Michaël 
en Laurenskerk, Kerklaan 31 te 
De Bilt. Voorverkoop van kaar-
ten bij het Parochiesecretariaat, 
Kerklaan 31 in De Bilt. Tel. 030 
2200025, e-mail secretariaat@
katholiekekerkdebilt.nl. Tevens 
verkoop voor aanvang concert bij 
kerkingang.

Benefietconcert  
Moulin Rouge

Vrijdagavond 13 november wordt 
al voor de 4e keer op rij een be-
nefietconcert gegeven voor his-
torische Korenmolen Geesina te 
Groenekan. Dit keer zal het con-
cert plaatsvonden in Huize Voor-
daan aan de Groenekanseweg nr. 
85 te Groenekan.

Als artiesten zullen belangeloos 
optreden: Jan Hilbert, Erik Janse, 
Helene Kalisvaart, Pauline de 
Graaf, Eugene Broechler, Frøydis 
Ihle, Reinder Mulder, Pieter van 
Lierop, Jaap Schuttevaer, Peter 
en Caroline Klopstra. Aanvang 
20.00 uur. Toegangsbewijzen zijn 
verkrijgen bij Ineke de Boorder 
via 0346-211845 of inekedeboor-
der@hotmail.com. 

‘Ida’ in Het Filmhuis 

Het Filmhuis in het Lichtruim 
De Bilt vertoont op 18 november 
‘Ida’ (2013) van Pavel Pavlikovs-
ky. Een alom geprezen en Oscar 
winnend drama over de jonge non 
Anna in het Polen van 1962 die 
op het punt staat om haar geloften 
af te leggen bij de kloosterschool 
waar ze ooit werd opgenomen als 
wees. Maar alles verandert als 
blijkt dat ze nog familie heeft: 
Wanda, de zus van haar moeder. 

Voordat ze officieel tot het kloos-
ter kan toe treden als non, gaat ze 
samen met Wanda op zoektocht 
naar haar verleden. De voorstel-
ling begint om 20.00 uur. Losse 
kaarten zijn online vooraf ver-
krijgbaar via www.kunstenhuis.nl 
Tevens aan de kassa vanaf een uur 
voor aanvang voorstelling.
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FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

PLUS BILTHOVEN

FC DE BILT
DHSC

zaterdag
14 november

aanvang: 14.00 uur
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10 jaar Jeu de Boule in 
Maartensdijk

Dinsdagochtend 3 november werd onder enorme belangstelling het 10 jarig Jeu de Boule 
spektakel in Maartensdijk op grootse wijze gevierd. 

De club werd 10 jaar geleden opge-
richt door een drietal leden waaron-
der Paul Meerstadt, Chris Timmer 
en Rinus Broekhuizen. Men startte 
toen met 2 banen en een beperkt 
aantal leden . Intussen zijn de ba-
nen van 2 naar 6 uitgebreid en is het 
ledenaantal gestegen naar 32. De 
55+ club is hiermee een belangrijke 
schakel geworden in het sociale le-
ven van Maartensdijk en heeft hier-
mee zijn bestaansrecht verworven. 
Het jongste lid is de 60 jaar gepas-
seerd en het oudste lid telt 97 jaren.

Clubkamipoen
Het is een club waarbij de gezellig-
heid op de eerste plaats komt en de 
sportieve sfeer bepalend is. Dat is 

een belangrijk element omdat elke 
dinsdagochtend een vaste kern van 
18 t/m 20 enthousiaste leden het 
spel met volle overtuiging beoe-
fent. Elk najaar aan het eind van 
de interne competitieronde worden 
dan ook de eindresultaten bekend 
gemaakt en de prijzen uitgereikt. 
Dit keer was er deze dinsdagoch-
tend iets extra’s te vieren, en wel het 
10 jarig bestaan van de vereniging. 
Er werd geopend met een toost en 
daarna met een heerlijke koffieta-
fel. Ondertussen werd de score en 
eindstand van de interne competi-
tie besproken. Zoals elk jaar wer-
den door Huib en Hanke Mekel op 
nauwkeurige wijze de berekenin-
gen uitgevoerd, die nodig zijn om 

de stand van de juiste score van elk 
lid aan te geven. De verrassing was 
dan ook zeer groot toen bleek dat 
het oudste lid van de vereniging bij 
de heren Jan Klein 97 jaar, club-
kampioen 2015 was geworden en 
de eerste prijs een prachtige wis-
selbokaal in ontvangst kon nemen. 

De tweede prijs was voor Nico 
Bakker. Bij de dames was de hoog-
ste score toegekend aan Hennie de 
Waal, die beloond werd met een 
medaille en een prachtige stan-
daard. De poedelprijs werd toe-
gekend aan Mien Alflen. Daarna 
was het tijd voor een overheerlijke 
brunch. Voldaan keerde men daarna 
huiswaarts. (Henri Donker)

Jan Klein (97) ontvangt uit handen van Huib Mekel de eerste prijs.

Herfsttoernooi tv FAK
Dit weekeinde werd het 10e TSK Herfsttoernooi van de tv FAK afgesloten. Met een totaal van 

132 deelnemers groeit dit toernooi steeds verder uit naar een echt gerespecteerd toernooi.

Met deelnemers van 22 verschil-
lende verenigingen uit de regio en 
een bijzonder weertype is het 2e 
lustrum van dit toernooi zeer suc-
cesvol geweest. Slechts één dag 
werd gehinderd door regenval, 
waardoor de wedstrijden erg uitlie-
pen. De banen raakten verzadigd, 
maar dankzij het smashcourt en het 
goede onderhoud, kon na een korte 
pauze er weer rustig op los geslagen 
worden. De rest van de dagen wa-
ren zonovergoten en niets lijkend op 
een herfsttoernooi. 

Tegenovergesteld
Geen van de kampioenen van het 
afgelopen jaar is er in geslaagd 
om hun titel te behouden. Bij de 
Herendubbel werd dezelfde finale 
gespeeld als het afgelopen jaar. 
Slechts de uitslag was het tegen-
overgestelde. Twee teams die niet 
voor elkaar onderdeden, maar uit-
eindelijk bracht de super tie-break 
de beslissing.

Winnaars
In totaal zijn er 154 wedstrijden 
gespeeld met in totaal 312 sets en 
2889 games. Er werden 17 DD-

teams ingedeeld, 22 GD-teams en 
28 HD-teams. Het laatste moment 
moest een HD-team zich van wege 
een blessure zich terugtrekken. De 
indeling was gebaseerd op sterkte 
conform de rating van de KNLTB 
en er werd in poules de voorronden 
afgewekt De uiteindelijke winnaars 
/de echte kampioenen 2015 werden:

DD Ellen Blaas (tv Meijenhage, 
De Bilt) en Martha van den Dijssel 
(tc Helios, Bilthoven)
GD  Anneke en Hans Bakker 

(PVC, Utrecht)
HD Freek Schrander en Hen-
nie Teunissen (beiden At Risk, 
Utrecht)
DD Mieke Hazeleger en Joke 
Overdevest (beiden tv FAK)
GD  Liesbeth Hoogendijk en Jan 
Holdinga (beiden Tulip tennisver-
eniging Hilversum)
HD Fred Geerlings en Hen-
nie Lauffer (beiden tv Vechtlust, 
Utrecht)                    

(Thijs Proper)

V.l.n.r. de finalisten  Wim van Leeuwen (FAK), Freek Schrander (At Risk), 
Hennie Teunissen (At Risk), Ellen Blaas (Meijenhage), Martha van den 
Dijssel (Helios) Hans Bakker (PVC), José Rossewij (FAK), Eddy Deurhof 
(FAK), Anneke Bakker (PVC) en Richard Smits (Hercules). 

Wedstrijdbad Brandenburg  
weer open

 
Het grote bad van zwembad Brandenburg in Bilthoven, dat op 1 november met onmiddellijke 

ingang werd gesloten in verband met een technisch mankement aan de filterinstallatie, gaat 
waarschijnlijk op maandag 16 november weer open. 

Door gebruik te maken van de nog 
aanwezige filterinstallatie van het 
voormalige buitenbad is de water-
kwaliteit gegarandeerd en kan het 
wedstrijdbad weer normaal functi-
oneren. Met deze maatregel hoopt 
de gemeente dat het huidige zwem-
bad in gebruik kan blijven tot het 
nieuwe zwembad eind 2017 wordt 
geopend. 
Op 25 juni jl. gaf de gemeenteraad 
groen licht om achter het huidige 
zwembad een nieuw, duurzaam en 
energiezuinig zwembad te ontwik-
kelen.

Oplossing
Vanwege een kapotte filterinstalla-
tie besloot de gemeente afgelopen 
zondag om het wedstrijdbad van 
zwembad Brandenburg met onmid-
dellijke ingang te sluiten, omdat 
door dit mankement het badwater 
niet langer goed kon gereinigd wor-
den. Na sluiting heeft de gemeente 
direct gezocht naar alternatieve op-
lossingen om het probleem zo snel 
mogelijk te verhelpen. Het koppe-
len van de nog aanwezige filterin-
stallatie van het vroegere buiten-
bad aan het wedstrijdbad bleek de 

meest praktische oplossing. Naar 
verwachting zijn ongeveer twee 
weken nodig om het probleem te 
verhelpen zodat het wedstrijdbad 
vanaf maandag 16 november weer 
gebruikt kan worden. Tot die tijd 
blijft het grote bad gesloten en kun-
nen de meeste activiteiten, die in dit 
bassin plaatsvinden niet doorgaan. 

Het kleinere instructiebad heeft 
een eigen filterinstallatie en is wel 
gewoon geopend. Kijk voor actu-
ele informatie op www.debilt.nl/
zwembad

Talentenconcert in  
het Lichtruim

Zaterdagavond gaven de leerlingen van de Talentenklas, met medewer-
king van de Bigband van de Biltse Muziekschool een concert, onder het 
motto: ‘out of the box’. 
Samenspel is een belangrijk thema voor deze Talentenklas. En dat was 
ook goed te merken. Het was bijzonder om te zien en horen welk plezier 
deze talentjes (de jongsten telden slechts 10 lentes) in het samen musi-
ceren hadden. Onder de bezielende leiding van Anita van Soest verras-
ten de leerlingen hun publiek met muzikale vondsten. Er werd regelma-
tig geïmproviseerd; zowel door de leerlingen als door de Bigband. De 
volle zaal liet zich graag meevoeren door dit jeugdig enthousiasme. 
(Frans Poot)

Open Biltse Bridgedrive
Voor thuis- en clubbridgers is er op vrijdag 20 november in het H.F. 
Witte Centrum in De Bilt de 17de aflevering van de Open Biltse Bridge-
drive. Er zijn prijzen in de vorm van bekers en in natura te verdienen. 
De aanvang is om 19.30 uur en er worden in 6 ronden 24 spellen ge-
speeld en meesterpunten toegekend. Deelname staat open voor maxi-
maal 64 paren. Voorinschrijving per e-mail is mogelijk tot maximaal 17 
november via mariette2vogelaar@gmail.com. Tel. informatie vooraf 
bij Bert Nijdam (030 2250172) of Mariëtte Vogelaar (030 6062137). 
De organisatie is een gezamenlijk initiatief van de bridgeclubs Biltho-
ven, BCC’86, Dombridge en Maartensdijk. 



Nootjes
Te koop aangeboden

PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Sta-op STOEL i.z.g.st. groen 
gestoffeerd t.e.a.b.. Tel. 0346-
212532

14-delige encyclopedie van 
Standaard Spectrum € 5,-. 
Tel. 030-2614315

Verticale lamellen voor 2 
ramen 265x200 en 190x295 
cm € 20,-. Tel. 0346-211738

13 Cd's o.a. The Millers en 
Andrews Sisters in 1 koop 
€ 20,-. Tel. 030-2203659

Z.g.a.n. Perzische ganglo-
per, mooi motief, 325x55cm 
€ 50,-. Tel. 030-2205540

Grote kerstkrans voor bui-
tendeur, doorsnede 1 meter, 
met lichtjes € 12,-. Tel. 0346-
282302

Triv iant  Pursui t , 
Backgammon en Go € 5,- per 
stuk. Tel. 0346-282302

Nieuw spannend gezelschaps-
spel Tzaar € 20,-. Tel. 0346-
282302

Z.g.a.n. zwarte herenschoe-
nen (gymp), merk Ariana, 
maat 42 € 15,-. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849

Philips föhn 1600 watt, 1x 
gebruikt € 5,-. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849

Nieuwe Wedgewood Edme 
schaal Ø25 cm. Nooit 
gebruikt € 35,-. Tel. 0346-
214065 of 06-29506849

Deurdranger merk Yale 
€ 10,-. Tel. 0346-212655

Inkt cartridge 300 XL color 
voor HP € 10,-. Tel. 0346-
212655

Boek: De Celestijnse belof-
te, James Redfield. Netjes, 
ongelezen € 4,-. Zilvergrijs 
meisjesrugtasje, hartjes 
aan ritssluitingen € 4,-. Tel. 
06-16276013

Knalpaarse imitatie-fun-
bontjas voor dames, kort 
model. Nieuwstaat maat M-L 
€ 42,50. Tel. 06-16276013

Damesjas in kleur oud-Hol-
lands groen. Nepleer look, 
driekwart colbertmodel met 
knoopsluiting maat L € 10,-. 
Tel. 06-16276013

Z.g.a.n. V-tech Toet Toet gara-
ge € 27,50. Tel. 06-50602672

Z.g.a.n. V-tech toet toet 
vliegveld € 22,50. Tel. 
06-50602672

Powerfix meubeltransportset 
max. 75 kg 4-delig nog nieuw 
in doos € 15,-. Foto op aan-
vraag. Tel. 06-16801334

I.z.g.st. Aventos Breedbeeld 
TV, 52x71x45cm, met 
afstandsbediening € 44,-. Tel. 
0346-282610 na 18.00 uur

 De Vierklank 18 11 november 2015

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 (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

❏  Gefeliciteerd en bedankt 100 tekens incl. spatie, naam in kleur naar keuze. € 10,00 (tot 50 
tekens meer + € 3,50).

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 De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Magnetics 591 onderde-
len i.z.g.st. en schoon 4 t/m 
8 jaar € 37,50. Tel. of sms 
06-21415798

Bobike fietsvoorzitje incl. 
2 framebeugels en wind-
scherm voor 0 t/m 3 jaar 
i.z.g.st. € 30,-. Tel. of sms 
06-21415798

Jenga tumbling blocks houten 
toren Parker Familie blokken 
6+ nieuw in doos € 10,-. Tel. 
of sms 06-21415798

Zwarte lak damesboots met 
rits aan voorkant. Geheel 
gevoerd met bont. 1x gedra-
gen, maat 38 € 40,-. Tel. 030-
2202996

Nieuwe Speedo badmuts. wit 
€ 5,-. Tel. 030-2202996

Zwart, hout gelakte spij-
lenstoel. Zithoogte: 36 cm. 
Zitting: 50x45 cm € 15,-. Tel. 
030-22022996

5 nieuwe puzzels van 1000 
stukjes € 5,- per stuk. Tel. 
030-2202996

Gourmetset Prinsess, 1x 
gebruikt voor 8 pers. incl. 
alles € 15,-. Tel. 030-2202996

Witte eetkamertafel 
1.40x90x75 cm. Bladdikte: 5 
cm € 40,-. Tel. 030-2202996

Voor een jonge meid een 
leren broek met aan de zij-
kant studs, kleur zwart, maat 
36 € 42,50. Tel. 0346-243758

Grote Nederlandse vlag, afm. 
180x300 cm € 8,-. Tel. 0346-
243758

Crèmekleurige western laars-
jes. Bovenzijde van suède, 
maat 38, zijn nog netjes 
€ 15,-. Tel. 0346-243758

Gardena slangenhaspel 
met sproeipistool i.z.g.st. 
€ 25,-. Tel. 0346-214065 of 
06-29506849

Eiken bar uiteen met 3 krukjes 
erbij € 20,-. Tel. 06-25476354

Mini stepper € 15,- wei-
nig gebruikt, Kettlebell 
5 kg(nieuw) € 7,50. Tel. 
06-53441095

Tinnen schaal op pootjes, oud 
€ 25,-. Tel. 06-53441095

Cameratasje 12x8x10 cm 
€ 5,-. Tel. 06-42519679

In prima staat donker groene 
Samsonite-koffer, zonder wie-
len € 10,-. Tel. 06-19691119

Kinder- ruggensteuntje voor 
op de bagagedrager, met 
zachte zitting € 5,-. Tel. 
06-19691119

2 prima autostoelverho-
gers, samen € 15,-. Tel. 
06-19691119

Als nieuw Pogo Stick voor 
€ 5,-. Tel. 06-19691119

Mooie zwartleren bureaustoel, 
merk Ahrend, zithoogte 47 
cm € 40,-. Tel. 06-19691119

Sta-op STOEL in zeer goede 
staat. Kleur antraciet grijs 
€ 325,-. Tel. 0346-281860 of 
06-51979752

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

Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 
26, Maartensdijk. Knippen 
€ 10,00

BIANCA voor de nagels 
natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 
Info Facebook: Bianca's nail 
fashion. Tel. 06-50839418

Klok kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top)

TV KRAAIENVELD 
Westbroek. Maak kennis met 
Tennis. Speciale aanbieding! 
Word Winterlid voor € 25,-. 
Geldig tot 1 april 2016. 
Contact: info@kraaienveld.nl

Voor al uw binnen- 
BUITENSCHILDERWERK. 
Redelijk op leeftijd, heel veel 
ervaring. Tel. 030-2540327 of 
06-20605881

Te huur/ te koop 
BEDRIJFSRUIMTES 100m2 
- 400m2 aan de Industrieweg 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54623282

GEVONDEN in Burg. 
Fabiuspark, elektr. fiets Giant 
zwart. Tel. 030-2292592

65plusser doet KLUSJES 
voor 65plussers. Tel. 
06-26604779

Te huur gevraagd ruime 
SCHUUR of kleine hal voor 
YoungTimers. Wel elektri-
citeit, geen sleutelen. Tel. 
06-30009074

VERLOREN: Ik ben mijn 
zilveren ring met witte parel 
verloren bij De Vierstee. Ring 
heeft emotionele waarde. Wie 
heeft deze gevonden? Tel. 
06-31086603

Bijles NATUURKUNDE. 
Maartensdijk e.o. Tel. 
06-33031042

Te huur gemeubileerde stu-
dio/WONING 50m2 Lage 
Vuursche € 650,- incl. Tel. 
06-50294121

Te huur in Maartensdijk: 
ruime ZOLDERETAGE! Tel. 
06-29262736

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18  
Tel. 0346-212267. Aankomend weekend gesloten! Onderdelen 
uit voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag 
klaar. Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

Computerspecialist. Voor al uw computer-, laptop- en 
tabletproblemen kunt u ons gerust bellen, ook ’s avonds en 
in het weekend. Voor meer informatie over onze service en 
tarieven: www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 0346-
795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-
ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 
van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl

Tuinservice van Vliet voor al uw snoei- zaag- blad- straat- 
en tuinwerkzaamheden! Het is weer tijd voor het planten van 
bomen en alle andere soorten tuinplanten o.a. Beuken vanaf 
70cm à € 0,65 tot 2.50m à € 8,50. Taxus vanaf 50/60cm 
à € 4,50 tot 2.50m à € 45,-. Coniferen vanaf 100/120cm à 
€ 5,- tot +/- 4m à € 65,-. Laurier vanaf 80cm à € 5,- tot 2.5m 
à € 25,-. Vele soorten grote en kleine fruitbomen. U kunt bij 
ons terecht voor al uw tuinplanten! Nw. Weteringseweg 34, 
tel. 06-54751296

Fietsen/ brommers
ELEKTRISCHE fiets merk 
Giant als nieuw, zeer weinig 
gebruikt € 600,-. Tel. 030-
22845441

Personeel gevraagd
HUISHOUDELIJK hulp 
gevraagd voor 2,5 uur per 
2 weken. In de Leyen, 
Bithoven. Tel. 030-2280429 
Zelfstandige HULP in mijn 
huishouding gevraagd te 
Groenekan. Op vrijdag of 
donderdagmorgen voor 4 uur 
en soms meer. Reageer als 
je ervaring, referenties en pit 
hebt. Bereikbaar na 18.00 uur 
op tel. 0346-213414

Vrijwillige CHAUFFEURS 
gezocht. Bent u op zoek naar 
mooi en zinvol vrijwilligers-
werk in een gemotiveerd 
team, denk dan eens aan ons. 
Wij zoeken vrijwillige chauf-
feurs m/v, in het bezit van een 
4-deursauto, voor het vervoer 
van ouderen naar ons dag-
centrum in Groenekan, 1 à 
2 keer per week. U ontvangt 
hiervoor een goede onkos-
tenvergoeding. Wilt u meer 
weten? kijk dan op www.
bethshamar.nl Grothelaan 1a 
in Groenekan of bel ons op 
tel. 0346-211755
HORLOGE-batterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. 
HORLOGE-bandjes incl. 
aanzetten. Bij Kok Stomerij 
& Lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

WINTERACTIE! Deze 
week alle schoen- onder-
houdsartikelen 20% kor-
ting op o.a. winterzooltjes, 
schoenpoets en water-
proofspray. Geldig van 11 
nov. t/m 17 nov. Bij Kok 
Stomerij & Lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Personeel aangeboden
Jonge vrouw met ervaring 
zoekt HUISHOUDELIJK 
werk, referentie op aanvraag. 
Tel. 06-84974713

Geen tijd of zin om te 
STRIJKEN? Ik doe het graag 
tegen een vergoeding. Tel. 
06-14411982

Copier Hovenier. Voor al uw tuinaanleg, -onderhoud en 
bestrating. Tel. 06-31786731

Wiskunde Aan Huis zoekt wiskundig talent. Heb jij gevoel 
voor het vak wiskunde en ben je in staat dit met geduld over 
te brengen? Kom ons team versterken en geef bijles aan leer-
lingen van de middelbare school. Interesse bel 06-23711480 
of kijk op www.wiskundeaanhuis.nl voor meer informatie.

Cursussen/ trainingen 
Zie pag. 6 voor de Mens De Bilt cursussen

Gratis advies in 
Kenniscafé

 
Donderdag 19 november organiseert Mens De Bilt het 

Kenniscafé: een bijeenkomst waar medewerkers van de 
gemeente De Bilt hun kennis en ervaring inzetten 

voor nonprofit organisaties. 

Wilt u als stichting, vereniging, school of instelling eens met een adviseur 
van de gemeente De Bilt sparren over een bedrijfsmatig vraagstuk? In het 
wijkrestaurant zitten medewerkers klaar om u van advies te zijn op het gebied 
van onder andere organisatie en management, subsidies, veiligheid, commu-
nicatie, financiën, vergunningen en juridische en personele zaken.

Aanmelden
Het MENS Kenniscafé is bestemd inwoners van alle kernen van de ge-
meente De Bilt vindt plaats in wijkrestaurant Bij de Tijd aan de Prof. Dr. 
P.J.W. Debeyeweg 1 in De Bilt van 9.30 tot 12.00 uur. Deelname is alleen 
mogelijk na aanmelding vooraf. Meld u vóór 12 november per e-mail aan 
bij a.kloosterziel@mensdebilt.nl en geef daarbij een 1e en 2e voorkeur op 
over welk onderwerp of vraagstuk u wilt spreken. Per adviesgesprek is 30 
tot 45 minuten ingeruimd waarna gewisseld wordt. Na ontvangst van uw 
aanmelding ontvangt u nadere informatie.
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Tweemaal Zes kent goede 
competitiestart

Afgelopen zaterdag startte de zaalcompetitie voor Tweemaal Zes. De afgelopen jaren  
eindigde de ploeg van Eric Geijtenbeek steeds in de top van het klassement en  

ook dit jaar willen ze weer om de bovenste plaatsen mee spelen. 

In de eerste wedstrijd stond er 
gelijk een sterke tegenstander op 
het programma. Tegenstander was 
SDO Kamerik, dat nadat het afge-
lopen seizoen degradeerde, weer 
wil promoveren en daarvoor kam-
pioen moet worden. Tijdens de 
veldcompetitie troffen beide ploe-
gen elkaar ook, daar gaf Tweemaal 
Zes de winst uit handen. Het be-
loofde een spannende wedstrijd te 
worden.

Beide ploegen wisten in de eerste 
aanval een doelpunt te produce-
ren. Daarna pakte SDO een lichte 
voorsprong. De ploeg uit Kamerik 
was scherp in het afronden van de 
kansen, daar waar Tweemaal Zes 
ondanks de behoorlijk aantal goe-

de kansen nog niet bij de les was. 
Toch knokte de thuisploeg zich in 
de wedstrijd en tot 8 – 8 ging het 
gelijk op. Daarna toonde Twee-
maal Zes zich van zijn beste kant. 
In de laatste fase van de eerste 
helft werd er een gat van vijf doel-
punten gecreëerd en ging men met 
een 13 – 8 voorsprong de rust in. 
Een voorsprong van vijf punten 
is mooi halverwege de wedstrijd, 
maar zeker sinds de invoering van 
de schotklok zeker geen reden om 
terug te schakelen en de wedstrijd 
rustig uit te spelen. 

Toch was de start van de tweede 
helft niet goed. Verdedigend wer-
den er onnodig opgelegde kansen 
weggegeven en aanvallend maakte 

men niet de juiste keuze waardoor 
men de bal snel verloor. SDO 
kwam op 13 – 11, maar Tweemaal 
Zes schakelde weer naar een ho-
gere versnelling en bracht het ver-
schil weer op vier doelpunten. Dit 
werd niet meer uit handen gegeven 
en langzaam uit gebouwd tot een 
27 – 20 voorsprong. In die fase had 
de thuisploeg het heft volledig in 
handen, vooral door de aanvallen-
de controle. Toen de spanning er af 
was deed SDO nog wat terug maar 
de 30 – 25 overwinning was meer 
dan terecht. 

Volgende week zal men weer vol 
aan de bak moeten tegen Oost 
Arnhem dat op het veld ook in de 
hoofdklasse acteert. 

Drukte bij de korf.

SVM krijgt Pannaveld  
en speelt gelijk 

Sportpark van Eck was in feeststemming. Voor het begin van de wedstrijd openden de  
FC Utrecht-spelers Sébastian Haller en Bart Ramselaar onder grote belangstelling het Panna 

stadion voor de jongste SVM spelers. De realisatie ervan is naast vele lokale sponsoren  
mede mogelijk geworden door een bijdrage van de Biltse Sport Federatie.

Voetbal op een pannaveld is een 
uitdagende variant op straatvoetbal. 
Op een pannaveld wordt er 1 tegen 
1 of 3 tegen 3 gespeeld waarbij er 
gewonnen kan worden door middel 
van het poorten van de tegenstan-
der of het scoren van meer goals 
dan de tegenstander. Een pannaveld 
is geschikt voor jong en oud en is 
verkrijgbaar in meerdere vormen, 
afmetingen en met verschillende 
typen omheining.

Drie jaar
De sponsorcommissie van de SVM 
uit Maartensdijk had voor zich-
zelf een aantal doelen gesteld; de 
meeste hiervan zijn inmiddels gere-
aliseerd, zoals een scorebord langs 
het hoofdveld, stoelenverkoop voor 
de tribune, bijdragen aan het jeugd-
kamp en een financiële bijdrage bij 
diverse toernooien.Na bijna drie 
jaar is eindelijk ook het laatste doel 
gerealiseerd. Met behulp van ei-
gen clubmensen, ouders van leden, 

sponsorgelden is er een panna-veld-
je achter het hoofdveld in gebruik 
genomen. 

Direct daarna startte de thuiswed-
strijd tegen vv Maarssen: een te-
genstander waar SVM het altijd 
moeilijk tegen heeft. Met een an-
dere middenveldbezetting speelden 
de geelblauwen vol op de aanval. 

Snel en goed de diepte zoekend 
kwamen de eerste kansen en de 
ruststand van 2-1. Na de thee ging 
de thuisploeg op jacht naar de vei-
lige 3-1 voorsprong maar het bleef 
2-1. En dan gebeurt het toch weer: 
SVM vergeet met nog minder dan 
5 minuten te spelen de verdediging 
op slot te gooien en helpt zo vv 
Maarssen aan de gelijkmaker. 

FC Utrecht-spelers Sébastian Haller en Bart Ramselaar tijdens hun 
bezoek aan SVM. (foto Nanne de Vries)

Salvo dames winnen nipt
De Salvodames moesten hun 5e plek veilig stellen in  

de lastige uitwedstrijd tegen Prima Donna in Huizen.  
Zij slaagden daar goed in en wonnen de wedstrijd met 2-3.  

De heren moesten in Amersfoort aantreden tegen  
Keistad dat 2e staat. De heren speelden goed  

maar verloren toch met 3-2.

Wedstrijden tegen Prima Donna uit Huizen zijn altijd moeilijke wed-
strijden voor de dames. Er spelen altijd erg getalenteerde speelsters in 
de 1e klasse en gesteund door de fanatieke aanhang is het altijd lastig 
winnen in Huizen. Salvo was van plan om dat nu eens om te draaien. 
Vanaf het begin werd met veel inzet gestreden. Prima Donna was enigs-
zins verrast en had moeite om in het ritme te komen. De eerste twee 
sets was Salvo net wat vaster op alle onderdelen en wist ze te winnen 
met resp.: 18-25 en 23-25. Daarna was het Huizen dat de rug rechtte en 
nog meer energie en enthousiasme in haar spel legde. Dit resulteerde in 
winst van de 3e en 4e set met resp.: 25-22 en 25-19. Gelukkig had Salvo 
het beste voor het laatst bewaard. Met goede service en slimme plaats-
ballen wisten de dames de winst te pakken met 12-15 en de wedstrijd te 
winnen met 2-3. Op 14 november speelt Salvo om 12.30 uur in sporthal 
Nieuwland in Hoogland tegen koploper Forza. 
 
Heren
De Salvoheren hadden de moeilijke opdracht om in sporthal Midland in 
Amersfoort het als 2de geklasseerde Keistad te bestrijden. Salvo moest 
in de 1e set erg wennen aan het aanvallende spel van de tegenstander 
en verloor fors met 25-14. De 2e en 3e set waren de ploegen aardig aan 
elkaar gewaagd. Salvo speelde 
goed en ging met de winst strij-
ken met resp.: 25-27 en 20-25. 
Het nieuwe team gaat steeds be-
ter draaien en weet ook als het 
spannend wordt tot resultaat te 
komen. Ook de 4e en 5e set werd 
er voor elk punt gestreden maar 
Keistad deed zijn positie eer aan 
en trok beide sets naar zich toe 
met resp.: 25-15 en 15-9. Een 
nederlaag met 3-2 maart wel een 
mooi resultaat tegen deze goede 
tegenstander. Door deze uitslag 
staan de heren nu 3e geklasseerd. 
Er zit een opgaande lijn in het 
spel van de heren. Dat geeft veel 
vertrouwen voor de toekomst. Op 
20 november spelen de heren om 
21.30 uur tegen Lovoc in sport-
zaal Eikenrode. 

Koplopers delen de punten
Na het behalen van de eerste periodetitel, stond op 7 november de uitwedstrijd tegen 

medekoploper vv De Meern op het programma. In de wetenschap dat bij een gelijkspel  
ook de achtervolgers op gelijke hoogte konden komen, mocht je verwachten dat FC De Bilt vol 

voor de winst zou gaan. Het pakte anders uit: de wedstrijd eindigde onbeslist en  
Almere en Aalsmeer staan nu ook op gelijke hoogte aan kop.

De eerste helft op het mooie, maar 
winderige sportpark van vv De 
Meern was een saai potje voetbal 
tussen twee ploegen die vooral niet 
wilde verliezen. Het was dan ook 
niet verwonderlijk dat beide ploe-
gen met een 0-0 op het scorebord 
gezellig een ‘kopje thee’ gingen 
drinken.
Na rust een feller FC De Bilt en dat 
werd snel beloond. De bal werd na 
enkele minuten goed ingebracht 
en in eerste instantie nog afgesla-

gen, maar Mike Versloot was alert 
en knalde de bal in de touwen. Het 
leek erop dat FC De Bilt nu door 
zou pakken en de voorhoedespelers 
waren paraat om de score flink op 
te voeren. In de 55e minuut kwam 
aan dit elan al snel een einde. vv De 
Meern kreeg op een betrekkelijk on-
gevaarlijke plek aan de zijkant een 
vrije trap, de bal kwam voor en daar 
stond een speler in een oranje shirt 
helemaal vrij om de bal in te koppen 
en dat deed hij voortreffelijk: 1-1.

Beide ploegen vervielen weer in het 
niet willen verliezen en de wedstrijd 
verliep verder zonder al te veel bij-
zonderheden met de inmiddels be-
reikte eindstand 1-1. Het tweede 
team vervolgde de zegereeks door 
uit in Veenendaal bij VRC met 2-4 
te winnen.
De komende weken staan er voor 
het eerste en het tweede belangrijke 
wedstrijden op het programma. Vol-
gende week spelen beide teams een 
thuiswedstrijd. 

Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

Jeugd FakDag
Zaterdag 31 oktober werd er voor het derde jaar op rij de JeugdFakDag 
georganiseerd bij tennisvereniging TV Fak. Dit jaar was er een record 
opkomst van 55 kinderen die onder begeleiding van de trainer aller-
lei tennisspellen aflegden in een soort parcours. Aan het eind van de 
middag werden frietjes gegeten en vervolgens werd er op het park een 
spannend en leuk avondspel gespeeld. 

De kinderen maakt duidelijk dat ze het reuze naar hun zin hadden.
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Bladcampagne start medio 
november

Maartensdijk moet nog twee maanden wachten
Vanaf maandag 16 november laat de gemeente het blad weer ophalen. Met uitzondering van  
de Kerstvakantie werken de bladruimers door tot 22 januari 2016. Nieuw dit jaar is dat men  

de bladruimers kan volgen via een kaart op de website van de gemeente. 

Vanaf een week voordat de blad-
ruimers in de straat komen, kan 
men bladeren uit de eigen tuin 
in de berm langs de straat depo-
neren. De gemeente geeft de tip 
om in de geplande week auto’s 
indien nodig elders te parkeren. 
De bladcampagne komt één keer 
langs. Daarna is het niet meer 
toegestaan om blad aan te bieden. 
Omdat het blad wordt opgehaald, 
plaatst de gemeente geen blad-
korven.

Bilthoven 
In Bilthoven wordt op 16 november 
gestartin de straten in wijk Bran-
denburg, de doorgaande wegen 1e 
Brandenburgerweg, Melkweg en 
Planetenbaan, de wijk Centrum 
2 en de omgeving Nassaulaan. In 
week 23 t/m 27 november Wijk 
Tuindorp. Van 30 november t/m 4 
december Wijk Fabiuspark, deels 
de Leijen, Wijk Overbosch en wijk 
Spoorlaan. 7 t/m 11 december deels 
Leijen, Bilthoven Noord tussen 

Bilderdijklaan en Händellaan. 14 
t/m/ 18 december deels De Leyen 
omgeving Jan Steenlaan. De rest 
van Bilthoven wordt pas in 2016 
‘geholpen’: van 4 t/m 8 januari om-
geving Rembrandtplein, Vermeer-
plein, de doorgaande weg Soest-
dijkseweg Noord, de Gezichtslaan 
en de Prof. Bronkhorstlaan.

De Bilt
De bladruimers beginnen 16 no-
vember in De Bilt met de Hessen-
weg, Herenweg, Thorbeckeweg, het 
gebied Akker, Abt Ludolfweg en de 
Groenekanseweg tot aan het dr. Let-
teplein. In de week er na volgt het 
gebied Burgemeester de Withstraat. 
In de week van 30 november t/m 4 
december volgt het gebied Alfred 
Nobellaan en van 7 t/m 11 december 
de wijk Weltevreden e.a. Van 14 t/m 
18 december De Bilt-Zuid. 

Andere kernen
Geheel Groenekan wordt ‘bediend’ 
in de week van 7 t/m 11 december; 
Hollandsche Rading moet wachten 
tot de eerste week van 2016, t.w. 
4 t/m 8 januari, waarbij de Tolak-
kerweg, de Schaapsdrift, het Dorp 
en de Brinckhorstlaan worden aan-
gedaan. In Maartensdijk tenslotte 
wordt het Dorp van 11 t/m 15 ja-
nuari gedaan en in de aansluiten-
de week van 18 t/m 22 januari de 
Dorpsweg, de Maartensdijkseweg, 

de Bantamlaan, en opnieuw de 
Prof. Bronkhorstlaan, de Gezicht-
slaan (tot provinciale weg) en de 
Vuurscheweg.

Oponthoud
Op doorgaande wegen kan de blad-
campagne voor enig oponthoud 
zorgen. Daarom wordt zoveel mo-
gelijk buiten de spitsuren gewerkt 

en worden weggebruikers vriende-
lijk verzocht om de aanwijzingen 
en verkeerssignaleringen ter plekke 
op te volgen. 
Voor meer informatie over de blad-
campagne kan contact worden op-
genomen met Ton van den Brink 
van de gemeente De Bilt, telefoon 
(030) 228 94 11 of e-mail brinkt@
debilt.nl.

Op de Maartensdijkse Dorpsweg liggen al enorme bladhopen langs de 
weg. Het duurt nog 10 weken eer de bladruimers ter plaatse zijn.

Werkgroep de Heikrekels.

Heikrekels bereiken ultieme doel  
op Heijntjeskamp

Eind 2012 verscheen er een oproep in De Vierklank om mee te helpen één van de laatste 
heidegebieden in de gemeente De Bilt te redden. De Heijntjeskamp, een strook van bijna  

vijf hectare oorspronkelijke heide en stuifduin, was vrijwel geheel overwoekerd  
met vliegdennen, vogelkers, lijsterbessen en berken. 

Vijftien enthousiaste streekgenoten 
meldden zich voor de werkgroep 
‘De Heikrekels’ en afgelopen zater-
dag - toevallig ook nog op de Dag 
van de Natuur - werd het ultieme 

doel bereikt: totale vrijmaking van 
de Heintjeskamp tot één grote sa-
vanne, waar over een paar jaar weer 
schapen zullen grazen. Vele duizen-
den vliegdennen, lijsterbessen, ber-

ken en vogelkersstruiken zijn met 
de hand gezaagd, geknipt en weg-
gesleept, waardoor met meer licht 
de heidestruikjes nieuwe kansen 
krijgen. 

Opnieuw
Werkgroep de Heikrekels gaat van-
af zaterdag 12 december om 11.00 
uur met tientallen snoeitangen als 
een peloton ME-ers alle nieuwe 
scheuten te lijf die de afgelopen 
jaren alweer de kop hebben opge-
stoken. Er blijft dus altijd werk te 
doen. De Heikrekels hopen ook 
dat de Stichting het Utrechts Land-
schap een handje helpt en met een 
grote klepelaar alle wortels van 
struiken en bomen uit de grond te 
rukken, zodat misschien volgend 
jaar een schaapskudde kan langs-
komen om ook het overtollige gras 
weg te grazen. Heidegebied De He-
ijntjeskamp is gered. 

(Jelle van der Zee)

Serene rust

De bomen bij de vijver in het van Boetzelaerspark in De Bilt hebben 
hun blad nog niet verloren. (foto Frans Poot) 

Cliënten Reinaerde 
bezorgen de krant

Op de Beursvloer van Samen voor de Bilt legde zorgorganisatie Reinae-
rde contact met De Vierklank. Uitgangspunt was een samenwerking ten 
behoeve van cliënten die in het dagbestedingsproject in Het Lichtruim 
werkzaam zijn. In Het Lichtruim is een servicegroep actief die allerlei 
ondersteunende taken uitvoeren voor de gebruikers van het Lichtruim. 
Op de naastgelegen kinderboerderij ‘De Schaapskooi’ zorgen cliënten 
van de dagopvang voor de dieren, onderhouden zij het terrein en zijn 
ze actief in het theehuis. Het wekelijks rondbrengen van de krant blijkt 
een mooie aanvulling op al deze werkzaamheden. Een vrijwilliger voor 
de begeleiding is gevonden in de persoon van John Boom. Hij loopt 
nu samen met Tom en Ricardo elke week de krant in de omgeving van 
de Spoorlaan. Naast hun werk op de kinderboerderij beleven Tom en 
Ricardo veel plezier aan het rondbrengen van De Vierklank en de con-
tacten die ze hierdoor hebben met bewoners uit de buurt.

Tom let heel goed op in welke brievenbus wel en in welke brievenbussen 
geen krant mag.

advertentie

13/11 actie t.b.v. de "Molen Geesina"

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
11-11
Do.

12-11
Vr.

13-11

Kalfssteak v.d. grill
met truffeljus

of
Zalmmoot

met peterseliesaus
of

Paprika gevuld
met groenten en mozzarella

€ 9,50

Woe.
18-11
Do.

19-11
Vr.

20-11

Saté van varkenshaas,
frietjes en sla

of
Gebakken victoriabaarsfilet met 

béarnaisesaus
of

Groene asperges, bietjes,
noten en brie uit de oven

€ 9,50
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