
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE Groenekan   tel. 0346-211992    e-mail info@vierklank.nl

Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek
Nr. 45

2
0
e jaarg

an
g

5
 n

o
v
em

b
er 2

0
1
4

advertentie

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

Tel: 030 - 29 801 88

Mobiel: 06 - 12 73 91 00

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Verhogen brandveiligheid
VRU brandweer en de gemeenten Bunnik, De Bilt, Nieuwegein en Hou-

ten slaan de handen ineen om de brandveiligheid in woningen te verho-

gen. Om levens te redden moeten mensen eerder gealarmeerd worden.

Op het moment dat de brandweer gealarmeerd wordt, is de brand al ont-

staan. In het vertrek waar de brand zich ontwikkelt kan in drie minuten 

een situatie ontstaan die voor mensen niet te overleven is. Daarom is 

het belangrijk dat mensen tijdig worden gealarmeerd via rookmelders. 

Daarnaast moeten mensen meer weten over veilig blussen en hoe je het 

beste je huis kan verlaten in geval van brand.

Actie

In elk van de genoemde gemeenten worden zo’n duizend adressen be-

naderd. In een brief wordt het aanbod gedaan de brandweer thuis uit te 

nodigen. Een medewerker van de brandweer komt dan langs om met 

de bewoner de woning te bekijken. De bewoner krijgt tips om brand 

te voorkomen, maar krijgt natuurlijk ook uitleg over wat te doen als 

toch brand ontstaat. Het belangrijkste is hierbij het snel ontdekken van 

brand, een rookmelder is een effectief hulpmiddel bij het ontdekken er-

van. Bij een alarm kan vaak nog worden geblust en er is nog voldoende 

tijd om eerst te vluchten en dan de brandweer te alarmeren. Zeker als 

vluchtwegen vrij zijn.  

Wethouder Jolanda van Hulst wil voortvarend aan de slag.

Verkeerscirculatieplan 
dorpskern kern De Bilt

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op 30 oktober het Verkeerscirculatieplan De Bilt - Wat beweegt de kern 

De Bilt, met algemene stemmen vast. Een motie van Beter De Bilt waarin de raad 

B en W vraagt een onderzoek te starten naar mogelijkheden die de ietsveiligheid 
in de Dorpsstraat moet verbeteren krijgt steun van alle fracties. 

Het Verkeerscirculatieplan (VCP) 

bevat twee voorkeursvarianten voor 

de te nemen maatregelen. De refe-

rentievariant en de variant 3a. De 

referentievariant die het college wil 

uitvoeren bevat het aansluiten van 

de Prof. Dr. Asserweg op de rotonde 

Biltse Rading, herinrichting van de 

Hessenweg-zuid, reconstructie van 

het Dr. Letteplein, een inrijdverbod 

voor vrachtwagens op de Looydijk 

en de Dorpsstraat, en verschillende 

kleine snelheidremmende maatre-

gelen. Als na evaluatie blijkt dat 

het verkeer in de Dorpsstraat en de 

Looydijk niet is afgenomen, kunnen 

verdergaande maatregelen alsnog 

worden uitgevoerd. 

Er volgt een langdurig debat waarin 

alle fracties hun visie op het plan 

geven. Natasja Steen (VVD) noemt 

een rotonde op het dr. Letteplein 

een te grote aantasting op een van 

de weinige groenvoorzieningen. 

Wethouder Jolanda van Hulst staat 

achter het resultaat dat na veel over-

leg voorligt. ‘We gaan eerst de refe-

rentievariant zo snel mogelijk uit-

voeren. Dan gaan we meten wat de 

resultaten zijn. Wij denken in cijfers 

die aantonen dat het veilig is voor het 

verkeer en de bewoners.’ De Dorps-

straat in De Bilt is een probleem op 

dit moment. De wethouder is blij 

met de motie van Beter De Bilt daar-

over en zegt toe zo snel mogelijk te 

bezien of er iets bedacht kan worden 

dat tot een oplossing leidt. Een twee-

de motie van Peter Schlamilch om 

variant 3a voortvarend in te voeren 

als blijkt dat verkeersproblemen on-

voldoende zijn ondervangen, vindt 

de wethouder overbodig. Die motie 

wordt verworpen.

Interpellatie over 
zondagopenstelling

door Guus Geebel

Erik van Esterik (PvdA) maakte tijdens de raadsvergadering van 30 

oktober gebruik van het recht van interpellatie om het college te bevra-

gen over het intrekken van het voorstel Wijziging Verordening Winkel-

tijden De Bilt, zoals dat in de commissie was behandeld.

Het recht van interpellatie biedt een raadslid de mogelijkheid om in de 

raadsvergadering vragen te stellen over onderwerpen die niet op de agen-

da staan. Elk individueel raadslid kan verzoeken om een interpellatie, 

maar de raad beslist als geheel of de interpellatie wordt toegestaan. De 

PvdA-fractie was verrast door de mededeling dat het voorstel door het 

college was ingetrokken. ‘De tussenzinnen en soms de hele zinnen geven 

aan dat het college nog wel achter de strekking van het oorspronkelijke 

voorstel staat en nog steeds de conclusies deelt. Dat riep de vraag op wat 

hier gaande is’, aldus Van Esterik. Hij vindt het belangrijk dat de raad 

aan de voorkant kaders kan meegeven aan het onderzoek dat nu wordt 

uitgevoerd en wil weten of de raad nog aan bod komt. 

 

Onderzoek

Wethouder van Hulst zegt dat het voorstel is ingetrokken omdat het in 

de commissie van 26 oktober ging over de kwaliteit van het uitgevoerde 

draagvlakonderzoek en in mindere mate over de inhoud van het voorstel. 

‘In de commissie zijn twijfels geuit over de wijze waarop het onderzoek 

is uitgevoerd. Meerdere partijen hebben moeite met het voorstel, tegelij-

kertijd sprak een aantal sprekers zich uit voor zondagopenstelling. Van de 

elf supermarkten waren zeven voor. Het college wil er nu vergelijkbare 

draagvlakonderzoeken in het land bij betrekken en het voorstel en het 

onderzoek in een breder perspectief plaatsen. We zullen het voorstel voor 

zondagsopenstelling doen en het is mogelijk dat naar aanleiding van de 

toets wijzigingen kunnen worden aangebracht. De kosten van het eerder 

uitgevoerde onderzoek bedroegen 7.500 euro. Er zijn geen toezeggin-

gen gedaan.’ Erik van Esterik wil dat omwonenden van supermarkten 

gehoord worden. Johan Slootweg (SGP) denkt dat het moeilijk is onder-

zoek te doen naar hetzelfde voorstel. Frans Poot (D66) ondersteunt een 

onderzoek in een breder perspectief. Anne de Boer (GroenLinks) noemt 

het intrekken van het voorstel wijsheid. 

030 – 228 70 85 | www.insightlegal.nl

Erik van Esterik maakt gebruik van het interpellatierecht om het college 

te bevragen.

Zonnepark 
BENG!, de lokale energiecoöpe-

ratie voor inwoners en bedrijven 

in De Bilt, gaat in samenwerking 

met het waterschap Hoogheem-

raadschap De Stichtse Rijnlanden, 

een zonnepark ontwikkelen. 

Het waterschap heeft in het kader 

van haar MVO-doelstellingen de 

intentie uitgesproken om voor een 

periode van 25 jaar een terrein ter 

beschikking te stellen. BENG! 

kan op dit terrein een installatie 

met zonnepanelen bouwen. Het 

bewuste terrein ligt bij de riool-

wateringzuiveringsinstallatie 

(RWZI) aan de Groenekanseweg 

in De Bilt. 

Het terrein biedt plaats aan 1000 

zonnepanelen. Hiermee kan jaar-

lijks ca. 225.000 kWh aan stroom 

worden opgewekt. De RWZI 

zal fungeren als afnemer van de 

stroom en kan hiermee in circa 

20% van haar stroombehoefte 

voorzien. 

Indien BENG! de inanciering en 
verdere organisatie rond krijgt, 

kan het zonnepark in de loop van 

2015 worden gerealiseerd.



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

9/11 • 10.30u - ds. P.L.Wansink 

Pr. Gem. Zuiderkapel

9/11 •  9.30u ds. J. Belder
9/11 • 18.30u ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

9/11 • 10.30u - Interrelig. viering

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

9/11 • 10.00u - Dhr. Arthur Jackson

R.K. Kerk O.L. Vrouw

9/11 • 10.30u - Mevr. A. Santer en K. Vos

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)

9/11 • 10.15u - Ds. G. Roorda 
9/11 • 17.00u - Ds. G. Riemer

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

9/11 • 10.00u - Ds. G.J. Codée 
(Doopdienst)

9/11 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan

Pr. Gem. Immanuelkerk

9/11 • 10.00u - Ds. A. van Buuren

Pr. Gem. Opstandingskerk

9/11 • 10.00u - Kand. Aaldert van Soest

R.K. St. Michaelkerk

9/11 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

9/11 • 10.00u - Dhr. Adri van der Mast

Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel

9/11 • 10.30u - Mw. ds. E.A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 

9/11 • 10.00u - Prop. G.A. van Ginkel 
9/11 • 18.30u - Ds. J.C. de Groot

Herst. Herv. Kerk

9/11 • 10.30u - Ds. J.L. Schreuders
9/11 • 18.00u - Ds. M. van Sligtenhorst

Onderwegkerk Blauwkapel

9/11 • 10.30u - geen dienst
Vanaf 30 november a.s. Adventsdiensten

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

9/11 • 11.00u - Ds. J.J. Sijl

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

9/11 • 10.00u - Ds. J. van Eck
9/11 • 18.30u - Prop. M. Zeeman

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

9/11 • 10.00 en 18.30u - 
Kand. D. Baarssen

PKN - Ontmoetingskerk

9/11 • 9.30u - Ds. J.J. Sijl

St. Maartenskerk

8/11 • 19.00u - 
Woord- en Communieviering
9/11 • 10.30u - Gezinsviering

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

9/11 • 10.00 en 18.30u - Ds. J.F. Ezinga

PKN - Herv. Kerk

9/11 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan
9/11 • 18.30u - Ds. G.J. Codée

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

 De Vierklank 2 5 november 2014

‘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

Herfstbazaar 

22 jongeren uit Bilthoven zul-
len in februari 2015 naar Kaap-
stad gaan, om mee te bouwen 
aan een kinderdagverblijf in 
een township. De opbrengst van 
een hiervoor te houden bazaar 
komt geheel ten goede aan de 
bouw van dit kinderdagverblijf. 
De bazaar is op 22 november 
van 10.00 tot 16.00 uur in de 
Noorderkerk Laurillardlaan 6, te 
Bilthoven. 

Vrouwen van Nu

Woensdag 12 nov. is er een 
gewone gezellige avond bij de 
Vrouwen van Nu, afdeling Groe-
nekan. Iedereen wordt gevraagd 
een boek mee te brengen: het 
maakt niet uit welke; Je lie-
velingsboek, je kookboek, je 
muziekboek. Om 19.30 uur staat 
de koffie klaar in Dorpshuis ‘De 
Groene Daan’ Grothelaan 3 in 
Groenekan. Toegang voor leden 
gratis, voor niet leden 5 euro.

Fotoclub Bilthoven

Maandag 10 november tonen 
de leden van de fotoclub hun 
eigen werk. De foto’s worden 
besproken met de maker en er 
kunnen vragen worden gesteld 
over hoe en waarom hij de foto 
gemaakt heeft. De avond begint 
om 20.00 uur en wordt gehouden 
in het  H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4, De Bilt. Voor 
meer inlichtingen www.fotoclub-
bilthoven.nl.

Film in het Lichtruim

Het Filmhuis vertoont op 12 
november in theater van het 
Lichtruim aan het Planeten-
plein in Bilthoven de film ‘Caos 
Calmo’ van Antonello Grimaldi 
(2008). De aanvang is 20.00 uur. 
Kaarten zijn online verkrijgbaar 
via www. kunstenhuis.nl en voor 
zover nog voorradig in het Licht-
ruim vanaf een uur voor aanvang 
voorstelling. 

Dagtocht met herfstkleuren

Dagtochtenservice organiseert op 
12 november a.s. een ‘herfsttocht 
met bingo’. Op het programma 
staat een mooie toertocht over de 
Utrechtse Heuvelrug, inclusief 
koffie en gebak. Rond de mid-
dag wordt er heerlijke stamppot 
geserveerd, consumptie en een 
ijsje toe. Daarna zijn er een paar 
rondjes bingo met leuke prijzen 
en wordt afgesloten met koffie 
of thee. Er zijn opstapmogelijk-
heden in De Bilt om 9.15 uur en 
in Maartensdijk om 9.30 uur. De 
thuiskomst wordt verwacht rond 
de klok van 16.30 uur. Inlich-
tingen, c.q. aanmelden tel. 0346 
212288 of 06 53853557.

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,

Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711

Dag en nacht bereikbaar
Geen crematie

      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ a
an.

Oud papier
zaterdag 8 november

Groenekan

Het Rode Kruis afdeling Maar-
tensdijk haalt oud papier op, 
inclusief Nieuwe Weteringse-
weg, Voordorpsedijk, Ruigen-
hoeksedijk en Achterweteringse-
weg. Graag het papier (gebundeld 
of in dozen) of de papierkliko 
vóór 9.00 uur aan de weg zetten.

Maartensdijk

Korfbalvereniging ‘Tweemaal 
Zes’ haalt oud papier op. De pa-
pierwagens gaan om 9.00 uur 
rijden. Graag uw papierkliko of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg zetten. Veranderingen in de zorg

Hoe kan ik - met alle veranderin-
gen - goede zorg blijven regelen 
voor mijn naaste én voor mezelf? 
Over deze vraag organiseert het 
Steunpunt Mantelzorg De Bilt 
in samenwerking met Indigo op 
woensdag 12 november a.s. een 
bijeenkomst van 14.00 tot 16.00 
uur bij Mens De Bilt in Service-
centrum De Bilt aan de Prof. Dr. 
P.J.W. Debeyeweg 1. Informatie 
en aanmelding: Steunpunt Man-
telzorg De Bilt tel. 030 7271556 
of per e-mail l.spelberg@mens-
debilt.nl. 

Architectuurlezing in  

De Woudkapel

In het najaar van 2014 bestaat 
De Woudkapel, het door George 
Willem van Heukelom gebouwde 
kerkje, 90 jaar. Ter gelegenheid 
daarvan houdt Martine Bak-
ker een architectuurlezing over 
de bouwer, zijn werk en de tijd 
waarin hij actief was. 
Martine Bakker studeerde af op 
van Heukelom en schreef een 
boekje over zijn werk. Met veel 
beeldmateriaal neemt ze de luis-
teraars mee naar de tijd waarin De 
Woudkapel gebouwd werd, leert 
men de bouwer en zijn andere 
werk beter kennen. Deze avond 
zorgt er voor dat de bezoekers 
een bijzonder, maar een beetje 
verstopt lokaal monument met 
nieuwe ogen zien! Donderdag 6 
november, aanvang 20.00 uur.

Soefi-bijeenkomst

Soefi-mantra’s worden wazifa’s 
genoemd. Een wazifa is een hei-
lige naam, een aspect van het 
Goddelijke. Op 12 november 
(aanvang 20.00 uur) richt men 
zich op één wazifa en onder-
zoekt men de (psychologische) 
achtergronden, bekijkt men de 
geschreven vorm, herhaalt men 

& Geersing

“Ik ben er voor u.

 Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 of 0800 8192

U kunt altijd bij ons terecht, ongeacht waar en óf u verzekerd bent

Uitvaartzorg Zeist – De Bilt 

Gevestigd te Maartensdijk

&vertrouwd 
onderscheidend
www.ADCURA.NL
0346-210700
24 uur per dag bereikbaar

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG

ADCURA

de wazifa samen hardop en luis-
tert men in stilte hoe de klank van 
binnen resoneert. Dit alles in de 
Woudkapel, Beethovenlaan 21, 
Bilthoven. Zie www.soefi.nl

PCOB-Nieuws 

De ledenmiddag in november 
wordt gehouden in de Ontmoe-
tingskerk in Maartensdijk. De 
heer Ebbe Rost van Tonningen 
zal deze middag spreken over 
‘De universele rechten van de 
mens’ en wat daar onder wordt 
verstaan. Dinsdag 11 november 
- aanvang 14.30 uur. De Ont-
moetingskerk ligt aan de Kon. 
Julianalaan 26. Bus 58 stopt bijna 
voor de deur. 

Dorcas Voedselactie

Van 2 t/m 9 november wordt voor 
de 19e keer de Dorcas Voedse-
lactie gehouden. In honderden 
supermarkten, kerken, scholen en 
bedrijven in Nederland zamelen 
vrijwilligers voedsel en geld in 
voor de allerarmsten in Oost-
Europa en Afrika. 

Dit jaar streeft Dorcas ernaar 
om 50.000 voedselpakketten en 
350.000 euro aan giften in te 
zamelen. Dorcas komt in actie 
voor de allerarmsten, ongeacht 
ras, religie, geslacht of politieke 
overtuiging. Dorcas ondersteunt 
154 projecten in 17 landen in 
Oost-Europa en Afrika en werkt 
samen met lokale partnerorga-
nisaties.  

In Maartensdijk wordt op vrijdag 
7 en zaterdag 8 november de 
Dorcas Voedselactie gehouden 
bij Jumbo aan het Maertensplein. 
De voedselpakketten worden zo 
spoedig mogelijk getranspor-
teerd en uitgedeeld aan de aller-
armsten. 
Meer informatie: www.dorcas-
voedselactie.nl.
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Op bezoek bij Biga Groep 
Maandag 20 oktober brachten Jacobine Geel en Paul van Rooij, voorzitter en directeur van GGZ 

Nederland en Job Cohen en Jan-Jaap de Haan, voorzitter en directeur van branchevereniging 

Cedris, een werkbezoek aan het sociaal werkbedrijf Biga Groep. Men was benieuwd naar het bedrijf 

Biga Groep en de samenwerking met instellingen die mensen begeleiden met psychische klachten.

Naast alle re-integratie-activiteiten 

die het sociaal werkbedrijf uitvoert, 

voert Biga Groep sinds kort ook dag-

besteding uit in opdracht van Kwin-

tes. Theo Arp, trajectbegeleider van 

Kwintes licht toe; ‘door de mensen 

die wij in het dagelijkse leven on-

dersteunen vanwege hun psychia-

trische hulpvraag op de werkvloer 

te zien werken kan de begeleiding 

daarop worden afgestemd. Voor 

ons is deze samenwerking een lo-

gische stap. Op deze manier maken 

we gebruik van het grote werkge-

versnetwerk en de zakelijke aanpak 

bij arbeidsmatige dagbesteding van 

Biga Groep.’ De Biga Groep is ook 

in de buitendienst(en) van De Bilt 

een bekende verschijning.

Opdrachten

Tijdens het werkbezoek werd er 

onder andere van gedachten gewis-

seld over de aandachtspunten van 

de nieuwe Participatiewet. Het be-

zoek was verrast over de hoeveel-

heid werk die Biga Groep krijgt van 

de gemeenten. Gerhard ten Hove 

benadrukt dat hij heel blij is met 

de samenwerking met de gemeen-

ten en de hoeveelheid werk die 

zij krijgen. Jacobine Geel: ‘Je ziet 

hier hoe belangrijk het is dat een 

sociaalwerkbedrijf als Biga Groep 

opdrachten van onder andere de 

gemeenten blijft krijgen om deze 

groep mensen aan 

werk te houden.’ 

Het bezoek maakt 

een tussenstop op 

de fi etsenafdeling 
tijdens de 
rondleiding. V.l.n.r. 
Martijn, Job Cohen, 
Paul van Rooij, 
Margriet Exterkate 
(Coördinator re-
integratie), Yvonne 
Pot (manager Biga 
Groep), Jacobine 
Geel, Theo Arp, 
Gerhard ten Hove en 
Jan-Jaap de Haan. 
(Foto Erik van ’t 
Woud).

Oliebollenactie bij KBH
De Koninklijke Biltse Harmonie (KBH) houdt een oliebollenactie in 

samenwerking met TOP’s Edelgebak. Het Klein Harmonieorkest, het 

Saxofoonkwartet, de Weathertown Bigband en de Marchingband van de 

KBH hebben de afgelopen maanden diverse optredens verzorgd bij de 

IJssalon van TOP’s Edelgebak. Nu gaan de bakkers aan de slag voor de 

KBH. De opbrengst van de oliebollenactie komt ten goede aan de lus-

trumactiviteiten van de KBH in 2015. Stuur een mail naar reserveren@

biltseharmonie.nl , o.v.v. oliebollenactie en geef aan hoeveel zakken à 

10 oliebollen u wilt bestellen ovv van uw naam, adres en telefoonnum-

mer. Op donderdag 13 november kunt u de vers gebakken oliebollen 

ophalen bij Top’s Edelgebak op de Julianalaan 6b te Bilthoven.

advertentie

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

GRATIS BEZORGSERVICE

PCB Uitvaartzorg
Dichtbij en betrokken

Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

Soestdijkseweg 
Zuid 13
3732 HC De Bilt
(030) 221 7229

Dag en nacht 
bereikbaar voor 
directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Na het overlijden van een geliefde zoek je steun in de 
omgeving waarin je leeft. Familie, vrienden, buren, le-
den van een vereniging of kerkgenootschap zijn dan zo 
waardevol.
 
Medewerkers van PCB Uitvaartzorg ervaren dit dagelijks. 
Daarom zijn wij aanwezig in uw gemeenschap op de Soest-
dijkseweg Zuid 13 in De Bilt. Dichtbij en betrokken, zoals 
vroeger de burenhulp, helpen wij u de uitvaart vorm te ge-
ven naar uw wensen.

Zoals nieuwe buren zich voor-
stellen, willen wij ons ook aan 
u voorstellen. Daarom ont-
vangt u thuis deze week onze 
brochure. Hierin leest u wie 
wij zijn en staan ideeën ter 
inspiratie. Maar voor een 
persoonlijke vrijblijvende 
kennismaking bij u thuis 
of bij ons op kantoor kunt 
u natuurlijk ook een af-
spraak maken per tele-
foon of mail. Wij stellen 
ons graag voor.

advertentie

Uit de gemeenteraad
De raad gaat akkoord met de voorrangsprocedure over de samenwer-

king met Rijkswaterstaat over de verbreding van de A27 en een ver-

korte voorrangsprocedure over contractering Jeugdhulp. 

Vragenuur

Ebbe Rost van Tonningen (Beter De Bilt) komt na een rondgang langs 

de betrokken instanties tot de conclusie dat de gemeente niet klaar is 

voor de uitvoering van de veranderingen van de Wmo over 2015. Wet-

houder Anne Brommersma denkt dat de gemeente er niet meer klaar 

voor kan zijn dan nu het geval is. ‘In het Mens op Maat team werken 

twee ambtenaren die alles weten van Wmo-voorzieningen samen met 

medewerkers van Mens die gewend zijn keukentafelgesprekken te voe-

ren. Nieuw voor hen is de begeleiding en dagbesteding, waar nu scho-

ling voor plaatsvindt.’

Rost van Tonningen vraagt verder wat de gemeente gaat doen met de 

klacht tegen het Soenda Festival die door Nationale Ombudsman ge-

grond is verklaard. Burgemeester Arjen Gerritsen antwoordt dat naar 

aanleiding daarvan het college eerder de vergunningen gaat afgeven. 

Dat betekent dat een vergunningaanvraag eerder binnen moet zijn om 

voldoende tijd te bieden voor het doorlopen van een bezwaarprocedure. 

Moties

In een motie ingediend door Erik van Esterik (PvdA) wordt een oproep 

aan het college gedaan om te onderzoeken of het mogelijk is eisen te 

stellen aan de hoogte van inkomens van topbestuurders van instellin-

gen waar de gemeente zaken mee doet. ‘De reden is dat we vinden 

dat maatschappelijk geld zoveel mogelijk besteed moet worden aan het 

doel waarvoor het bedoeld is, zoals zorg, en zo min mogelijk opgaat 

aan te hoge inkomens.’ De motie vraagt het college ook de mogelijkhe-

den te onderzoeken om de hoogte van het inkomen van bestuurders en 

medewerkers van instellingen mee te laten wegen bij aanbestedingen 

en het verstrekken van subsidies en/of de aan hoogte van dit inkomen 

een maximum te verbinden.

Portefeuillehouder Arjen Gerritsen constateert dat de strekking van de 

motie door iedereen wordt gedeeld. Eerder onderzoek gaf aan dat er 

hier geen aanleiding is voorstellen te doen om regelend op te treden. De 

morele strekking van de motie deelt Gerritsen onverkort. Hij weet ech-

ter dat het probleem hier niet van dien aard is dat er uitgebreid onder-

zoek gedaan zou moeten worden.’Als het wel het geval zou zijn vallen 

die onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 

en semipublieke sector (WNT). De kans is zo gering dat de energie te 

groot is voor het doel dat we hiermee willen bereiken. Wel zegt hij toe 

met een notitie over dit onderwerp naar de raad te zullen komen, waar-

bij gekeken wordt hoe andere gemeenten dit georganiseerd hebben. De 

motie wordt daarop ingetrokken.

Motie van afkeuring

Ebbe Rost van Tonningen dient een motie in waarin afkeuring wordt 

uitgesproken over de handelswijze van B en W bij het ingetrokken 

voorstel over de zondagopenstelling. De motie krijgt geen steun van 

de andere fracties.

Hamerstukken

Bij hamerslag worden het bestemmingsplan Prinsenlaan 80 Groene-

kan en de ontwerpverklaring geen bedenkingen omgevingsvergunning 

Prinsenlaan 80 Groenekan vastgesteld.

Ook worden de ruimtelijke randvoorwaarden golfcentrum Ruigenhoek 

vastgesteld. In een stemverklaring zegt Connie Brouwer (Beter De Bilt) 

dat haar fractie de plannen voor een rendabele horecafaciliteit onder-

steunt. Voor het vervolg vraagt zij om een open dialoog waar zoveel 

mogelijk mensen met verschillende zienswijzen aan kunnen deelnemen. 
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Weekend voordeel!
Halve grilworst + leverworst 

SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIOVOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

100
gram 1.49

Gemarineerde 
biefstuk

100
gram 1.98

Magere 
runderlappen

Varkenshaas
Diverse soorten

500
gram 4.99

500
gram 6.49

Kipdijfilet

Hammouse 
Filet americain 
Ei-bieslooksalade 3x 100

gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Gebakken boterhamworst 

Gerookte ossenworst

Beenham 3x 100
gram 4.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 6 november
t/m woensdag 12 november

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

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80
(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grilworst
Grilworst kaas
Grilworst piri piri
Grilworst sate
Leverworst
Paardenworst

Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Boeren snijworst
Varkenslever
Procereurrollade

MAERTENSDIJKSE 
PEPITA MIX

KAASVLINDERS 3.50250
gram

6.-

3.49250
gram

BOEREN 
AMBACHTKAAS

STOMPETOREN 
ROMIG JONG

6.25500
gram

5.50500
gram van overheerlijke landgoedkaas

Heerlijke kant-en-klare vleesgerechten!

HAZENPEPER

WILDJACHTSCHOTEL

Varkens verse worst

Runder verse worst

Runder gehaktstaven

VERSE DADELS, 
VIJGEN EN 
ABRIKOZEN! 
NIEUWE OOGST!

6 halen / 
   5 betalen

100
gram 1.50

100
gram 1.50

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
Kapucijnerschotel
________________________ 100 GRAM 0,99

Pasta met kip
MET ZONGEDR. TOMAAT, PADDESTOELEN EN ARDENNER HAM

________________________ 100 GRAM 1,25
Wildgoulash
MET RODE KOOL EN PURREE

________________________ 100 GRAM 1,25
Zaterdag verse Sushi!!!

Hollandse

Paprika’s
3 VOOR

Hollandse

Pluksla
ZAK 150 GRAM

Vers gesneden

Ananas
VOLLE BAK

Vers gesneden

Boerenkool
____________________250 GRAM 0,99

Elstar handappels
____________________HÉÉL KILO 0,99
Italiaanse

Gehaktschotel
____________________100 GRAM 0,99

ALLEEN MAANDAG 10, DINSDAG11
EN WOENSDAG 12 NOVEMBER

0,99 0,990,99

Alléén DONDERDAG

Alle rauwkost en stamppot
___________________________ 100 GRAM  0,70

VOLOP SPECIALITEITEN UIT 

BRUSSEL
DE LEKKERSTE

Clementines!!!
 GROOT ASSORTIMENT WILDE
Paddestoelen en Pompoenen!

dagelijks vers
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Hogere straf geëist
Het Openbaar Ministerie (OM) eist bij het gerechtshof in Arnhem een hogere straf voor het 

doodrijden van oud-wethouder Jan van Eijken in De Bilt, dan in juni bij de rechtbank. De 

destijds 17-jarige Abderrahim I. reed de 76-jarige man mei vorig jaar aan 

toen hij een zebrapad op de Hessenweg overstak.

Het OM eist net als in juni vier 

maanden gevangenisstraf, waar-

van 81 dagen voorwaardelijk, 

maar wil dat I. meer werkstraf 

krijgt. Bij het gerechtshof eiste 

de officier van justitie daarom 

een werkstraf van 120 uur. Ook 

zou de jongen vijf jaar rijontzeg-

ging moet krijgen, waarvan twee 

jaar voorwaardelijk. Daarmee 

volgt het OM grotendeels de uit-

spraak van de rechtbank in juni.

De rechtbank oordeelde destijds 

dat opzet niet bewezen kon wor-

den. Wel werd rekening gehou-

den met het onherstelbare leed 

dat I. heeft veroorzaakt. De straf 

was daarom iets hoger dan de eis. 

I. was het niet eens met de uit-

spraak en ging in hoger beroep. 

De jongen had tijdens het inci-

dent wel een rijbewijs, maar reed 

zonder een volwassene naast 

zich. Dat is verplicht tot acht-

tien jaar. Na het ongeluk reed hij 

door. Omdat I. in voorarrest heeft 

gezeten, hoeft hij niet de cel in 

als hij de door het OM geëiste 

straf krijgt.

Grote 
Vogelshow
Vogelvereniging De Bilt or-

ganiseerde vrijdag 31 okto-

ber tot en met zondag 2 no-

vember een grote vogelshow, 

waarop ca. 400 vogels van de 

meest uiteenlopende soorten 

en kleuren te bewonderen 

waren. Door een 7 tal keur-

meesters werden de vogels 

op vrijdag 31 oktober ge-

keurd op onder andere kleur, 

vorm, grootte en conditie. 

Wethouder Jolanda van Hulst 

opende vrijdag de vogelshow 

en reikte de prijzen uit. 

[foto: Henk van de Bunt]

Jaarvergadering 

Oranjevereniging Westbroek
Op donderdag 13 november wordt om 20.00 de jaarlijkse ledenvergade-

ring gehouden van Oranjevereniging Westbroek in de bovenzaal van het 

Dorpshuis van Westbroek aan de Pr. Christinastraat. Alle leden zijn wel-

kom net als de verenigingen die rondom het feestterrein actief zijn zodat 

wensen, ideeën en verbeterpunten direct besproken kunnen worden. 

In het bijzonder worden de commissieleden en vrijwilligers die de ver-

eniging bij van alles en nog wat ondersteund hebben uitgenodigd. Hun 

mening en inbreng is belangrijk. Het streven is dat elke commissie ver-

tegenwoordigd is. Op de agenda staan de gebruikelijke vergaderpunten 

waaronder de bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar is  Wil-

ma van Barneveld, aantredend en verkiesbaar  is Annemiek Bouwman, 

aftredend en herkiesbaar is Ellie van Barneveld. Een ander agendapunt 

is het discussiepunt ‘Polderloop, stoppen of doorgaan’.

Deze maand
20% korting op al het

houten speelgoed

Onze webwinkel is altijd open!

www.wereldwinkeldebilt.nl

Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Boer-gondisch De Bilt
Zaterdag 1 november werd er op het erf van Zorgboerderij Bureveld en 

Landwinkel De Hooijerij, aan de Universiteitsweg 1, een Boer-Gon-

dische markt gehouden. Een ideale plek voor ijnproevers en bewuste 
eters. Ook imker Aart van der Linden uit Maartensdijk was er om alles 

te vertellen over bijen en honing.

‘De Vlechterij’ liet zien hoe manden van wilgentenen worden 

gevlochten. [foto Reyn Schuurman]

advertentie

Ontbijten met de burgemeester
door Guus Geebel

Ruim 500.000 kinderen van zo’n 2.500 basisscholen ontbijten samen tijdens de week van Het 

Nationaal Schoolontbijt. Burgemeester Arjen Gerritsen schoof op dinsdag 4 november in de oude 

raadzaal van het gemeentehuis aan bij 34 leerlingen van groep 5 van basisschool Wereldwijs.

De Burgemeester begon met de 

vraag wie van de kinderen het ont-

bijt wel eens oversloeg en dat wa-

ren er best veel. Meestal gebeurt 

dat omdat ze anders niet op tijd 

op school zijn. Hij benadrukt dat 

ontbijten erg belangrijk is om ener-

gie op te doen voor een hele dag 

werken op school. ‘Maar ook is het 

belangrijk omdat je moet groeien.’ 

Hij bekent zelf ook wel eens niet 

te ontbijten maar denkt, net als de 

kinderen die soms niet ontbijten, 

dat het schoolontbijt bijdraagt deze 

slechte gewoonte te veranderen.

Het Nationaal Schoolontbijt kiest 

elk jaar een goed doel dat kinde-

ren helpt. Dit jaar is dat Make-A-

Wish Nederland. Deze stichting 

vervult de liefste wensen van kin-

deren met een levensbedreigende 

ziekte. Overal in het land wordt 

het schoolontbijt gekoppeld aan 

dit doel. Zo helpen alle kinderen 

die in de week van Het Nationaal 

Schoolontbijt samen gezond ont-

bijten de dromen waar te maken 

van leeftijdsgenootjes voor wie ge-

zondheid niet vanzelfsprekend is. 

Burgemeester Gerritsen leverde in 

de vorm van een cheque voor dit 

doel een bijdrage van  250 euro, het 

symbolische bedrag voor het ont-

bijt dat de kinderen meegebracht 

hadden. 

Leerlingen van basisschool Wereldwijs genoten zichtbaar van het schoolontbijt.
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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

Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

boekhouding
loonadministratie

belastingen

ZZP
MKB
Horeca

Inloopspreekuur voor ondernemers en starters

 

DEN HARTOG
ONDERSTEUNING

méér dan een administratiekantoor

Contact 

Albert Einsteinweg 36 
3731 CT De Bilt
06-34477233

info@denhartogondersteuning.nl

Gratis adviesgesprek met boekhouder 
Golfpark De Biltse duinen

Burgemeester van der Borchlaan 6, Bilthoven

Vrijdag 21 november van 9.00 uur tot 12.00 uur
Dinsdag 25 november van 19.00 uur tot 22.00 uur

Tandtechnisch & 
tandprothetisch 
centrum Heibloem

✓  Voor een nieuwe prothese, 

ook op implantaten, vervaardigd naar 

uw eigen wensen.

✓  Het opvullen en repareren van uw 

huidige prothese.

✓  Ook voor kronen en bruggen en 

snurk problemen kunt u bij ons terecht.

✓ Tandarts aanwezig.

Tel: 030 - 228 67 95
Rembrandtlaan 16, Bilthoven

PUUR Krokantje 
spelt ter kennismaking3 + 1 gratis
Speculaas staafvan € 4,75

nu € 3,95

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

Gezocht: 

enthousiast personeel voor 

onze ambachtelijke slagerij.

Wij zijn een veelzijdig bedrijf en verkopen 
naast de traditionele vleesproducten ook 

verschillende delicatessen, zoals 
kazen, tapas, olijven, wijnen etc.

Ook maken we zelf veel maaltijden.

Wij zijn op zoek naar een 

verkoopmedewerker/ster 
(parttime, fulltime of zaterdaghulp)

Heb je interesse om ons team te komen versterken, 

neem gerust contact op of kom eens langs…

Bilderdijklaan 110   Bilthoven

030-2282163

Bij Raaijen Interieurs zit u goed!

Raaijen Interieurs, Dorpsstraat 45, 

3732 HH De Bilt, 030-2202012

sinds 1931 www.raaijeninterieurs.nl

Opruiming voorraad fauteuils
10-50% korting- Vanaf 495,00

www.relaxfauteuil-raaijen.nl

Raaijen Interieurs is gespecialiseerd in 

persoonlijk zitcomfort op maat. Relax-

fauteuils, Sta-op-stoelen, Fauteuils en

banken. Kom proberen wat goed zit-

comfort voor u kan betekenen. Bezoek de 

winkel en showroom met ± 100 fauteuils.

UITVERKOOP
PROFITEER NU VAN DE LAATSTE 

ARTIKELEN TEGEN TE GEKKE PRIJZEN!

Originele inktpatronen

Canon CLI 8C van € 11,50 voor € 5,00
Canon CLI 8Y van € 11,50 voor € 5,00
Canon CLI 8M van € 11,50 voor € 5,00
Canon CLI 8BK van € 11,50 voor € 5,00
Canon PGI5BK van € 13,00 voor € 6,50

WIJ STOPPEN MET DE 

VERKOOP VAN SUPPLIES

Epson T007 van € 31,50 voor € 12,00
Epson T008 van € 25,50 voor € 10,00
Epson T017 van € 43,50 voor € 15,00
Epson T050 van € 32,50 voor € 12,50

service voor ondernemers

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan      

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Praten kan altijd...

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry age

LIEVE EN STOERE
BABYKLEDING VAN
MAAT 50 T/M 86

HERFST BIJ

NAGEL
fashion

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

Bel Kapper Hans, 0346 212455.

Wat een geweldige prestatie Nico, 

jammer dat je 
de Ethiopiërs 
niet hebt kunnen 
kloppen in New 
York. Maar we 
zijn trots op je! 

Afzender Nanne, 
Wout en Kapper 
Hans (wij weten 
hoe het voelt).
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Beneietconcert voor kleuterschool
Op vrijdag 14 november 2014 is er een beneietconcert in de Noorderkerk te Bilthoven 

door het Bennewitz Kwartet. De baten van dit concert zijn voor de bouw van een 
kleuterschool in Tumani Tenda, in Gambia. 

Deze school wordt gerund door de 

Tumani Tenda Daycare and Nurse-

ryschool en is gesticht in 1992. De 

school heeft nu nog een uit leem 

opgetrokken gebouw dat door ter-

mieten en witte mieren onherstel-

baar is beschadigd. Niet alleen de 

muren zijn opgevreten maar ook 

de leerboeken. Deze kleuterschool 

is een belangrijke opstap naar het 

lager onderwijs. De kinderen leren 

er alvast wat Engels, de taal van 

het lager onderwijs in Gambia en 

een aantal basisvaardigheden zoals 

knippen, plakken, tekenen en een 

pen vasthouden. De moeders van 

deze kinderen kunnen ondertussen 

hun tuinen bewerken om met de 

opbrengst van hun producten het 

schoolgeld te verdienen. Als ze aan 

het werk zijn is de kleuterschool 

een veilige plek voor hun kinderen. 

Termieten proof
De school in Tumani Tenda is in 22 

jaar gegroeid tot 270 leerlingen in de 

leeftijd van 2 tot 12 jaar. De rege-

ring verzorgt de basisvoorzieningen 

en het salaris voor de onderwijzers 

van de lagere school, maar doet dat 

niet voor de kleuterschool. Het be-

staande kleuterschooltje heeft twee 

klasjes met ca. 75 leerlingen en drie 

onderwijzers. Zij krijgen van het 

Fonds een bescheiden vergoeding. 

Leermaterialen worden door hen 

zelf gemaakt. Het is de bedoeling 

dat het nieuwe gebouw stenen mu-

ren krijgt, aluzinc dakbedekking en 

stalen ramen, deuren en kasten. Een 

gebouw dat dus niet meer interessant 

is voor de termieten en witte mieren. 

Programma
Om hiervoor geld in te zamelen 

organiseert Tumani Tenda Deve-

lopment Fund te Bilthoven voor de 

tweede keer een concert dat, net als 

in 2013, weer wordt gegeven door 

het befaamde Bennewitz Kwartet 

uit Praag, samen met Harry Imre 

Dijkstra op klarinet. Op het pro-

gramma staat o.a. Franz Schubert 

Strijkkwartet nr. 15 in G, Erwin 

Schulhoff Vijf stukken voor strijk-

kwartet en Carl Maria von Weber 

Klarinetkwintet op. 34. Kaartvoor-

verkoop via: www.tumanitenda.nl 

of info@tumanitenda.nl of telefo-

nisch 030 2280712. Voorverkoop 

ook t/m 11 november bij de Bilt-

hovense Boekhandel, Julianalaan 

1, Bilthoven, Thuiskantoor Dapper, 

Julianalaan 36, Bilthoven en Opti-

cien Van Eijken, Hessenweg 186, 

De Bilt. Ook is er nog kaartverkoop 

aan de zaal. Het concert begint om 

20.00 uur in de Noorderkerk, Lau-

rillardlaan 6 in Bilthoven. [MN]Door termieten aangevreten boek

Happy Nurse verlengt contract 
Woensdagavond 29 oktober 

jl. heeft Zorgverlener Happy 

Nurse het contract met ca-

baret- en toneelvereniging 

Sojater Maartensdijk als 

hoofdsponsor met twee jaar 

verlengd. Happy Nurse re-

giomanager Werner de Groot 

is geen onbekende voor So-

jater. Hij heeft in 2003 samen 

met een aantal personen de 

vereniging Sojater opgericht 

en blijft betrokken bij het wel 

en weeervan. Het bestuur 

van Sojater is bij monde 

van voorzitter Hans Nauta 

blij dat deze samenwerking 

wordt gecontinueerd. Sojater 

kan zich hierdoor nog pro-

fessioneler richten op haar 

nieuwe productie die in 2015 

zal worden gepresenteerd.

Eerste exemplaar voor 
André Kuipers

door Henk van de Bunt

Woensdag 29 oktober stond bij Bouwman Boeken  
geheel in het teken van de sterren. Die avond vond de 

feestelijke presentatie plaats van het vijftigste boek van 
wetenschapsjournalist Govert Schilling. 

‘Deep space’ - een visuele verkenningstocht naar de rand van het heelal 

en het begin van de tijd - is een schitterend geïllustreerd boek over de 

mysterieuze wereld van sterren, nevels, sterrenstelsels en het uitdijende 

heelal. Het boek bevat honderden adembenemende foto’s en een com-

plete steratlas. Een Chinese editie is in voorbereiding.

Govert Schilling gaf een lezing waarin hij zijn gehoor mee nam op een 

wervelende rondreis door het heelal. Daarna werd het eerste exemplaar 

overhandigd aan André Kuipers.

Lezing over De Nieuwe 
Hollandse Waterlinie

Op donderdag 13 november organiseert de Historische Kring D’Oude 

School een lezing gehouden door Kees Schipper over de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie aangevuld met fraaie video-animaties. Die combina-

tie laat op indringende wijze zien hoe het onder water zetten, ook wel 

inundatie genoemd, in z’n werk ging.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een verdedigingslinie met wa-

ter als verdedigingswapen. Kwam de vijand eraan, dan konden stroken 

weiland tussen Muiden en de Biesbosch onder water worden gezet. Het 

land werd daardoor voor de vijand moeilijk begaanbaar. De linie deed 

dienst van 1815 tot ongeveer 1940. Dat water van oudsher een van 

onze grootste vijanden is, weet iedereen. Maar dat water ook een grote 

bondgenoot kan zijn, is minder bekend. De lezing wordt gehouden in 

het gebouw WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven. Aanvang 20.00 uur. Zie 

ook www.historischekringdebilt.nl of tel. secretariaat: 030 2252112.

Happy gezichten: v.l.n.r. bij de bestuurders Hein Banken, Hans Nauta, sponsor 

Werner de Groot en bestuurder Harry van den Berg. [Foto Henk van de Bunt] 

Concertlezing
In het huis van de dichter van schrijver/journalist Jan Brokken is een 

meeslepend verslag van zijn vriendschap met de beroemde pianist You-

ri Egorov die gold als de dichter onder de Russische meesterpianisten. 

Vanwege zijn homoseksualiteit ontvluchtte Egorov de Sovjet-Unie en 

vestigde zich in Amsterdam. Vijf jaar later, in 1981, leerde Jan Brok-

ken hem kennen toen hij hem voor een reportage volgde. Tot Egorov in 

1988 op drieëndertigjarige leeftijd overleed, waren zij bevriend.

Jan Brokken en Marcel Worms stelden rond ‘In het huis van de dich-

ter’ een avondvullende concertlezing samen. In tweemaal 45 minuten 

voert Marcel Worms de werken uit die hij met Egorov ingestudeerd 

heeft, afgewisseld met passages die Jan Brokken uit zijn boek voor-

leest. Tekst en muziek zijn sterk op elkaar afgestemd. De voorgelezen 

passages geven een scherp beeld van de bevlogen pianist Egorov en 

vormen tegelijk een inleiding op de stukken van Bach, Mendelssohn, 

Brahms, Prokofjev, Skjabin, Debussy, Ravel en Schumann. Aan het be-

gin en het einde van het programma worden enkele videobeelden van 

Egorov getoond.

De concertlezing is woensdag 19 november om  20.00 uur in Het Licht-

ruim, Planetenplein in Bilthoven. Kaarten zijn verkrijgbaar via de Bi-

bliotheek, Bilthovense boekhandel of Bouwman boeken. [FB]

Goede opbrengst Beneietconcert
Het benefeitconcert t.g.v. de stichting Papageno door het Groot Harmonieorkest van de 

Koninklijke Biltse Harmonie in de sfeervolle Kloosterkerk in Amersfoort kan geslaagd worden 
genoemd. Een 125 koppig publiek supportte niet alleen het orkest maar bood ook gul op 

veilingitems die Biltse Kunstenaars belangeloos ter beschikking hebben gesteld. 

Ruim 1.500 euro werd opgehaald 

in het bijzijn van de directeur en 

vicevoorzitter van de Papageno. 

Vicevoorzitter John Roord ver-

telde hoe Papageno muziekthe-

rapie, de taal van muziek, inzet 

om autistische kinderen uit hun 

isolement te halen. Muzikaal 

talent Jooske Heysteeg, ambas-

sadeur van de stichting en zelf 

autistisch, soleerde op vleugel 

en begeleidde het orkest bij Ri-

verdance, van componist Bill 

Whelan. 

Ook in 2015 zullen nog meer ju-

bileumacties worden georgani-

seerd waar de Stichting Papage-

no aan verbonden blijft. 

Het Groot Harmonieorkest zal 

zich vanaf nu voorbereiden op 

het concert in maart 2015 in de 

Beurs van Berlage. 

(Tineke van Hoeijen)
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Herfstspecial

Fazantilet 
geserveerd met 

zuurkool en puree 
€ 17,50

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  
3573 PS Utrecht 

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

Herfstmenu

Proef de smaken van de herfst... 

Hertenrugilet 
met spruitjesstamppot  

€ 19,50

De Witte Zwaan

Dorpsstraat 8
3732 HJ De Bilt

(030) 221 01 25
info@witte-zwaan.nl

Maandspecial...

Gezellig terras 
Mooie wijnen & lekkere biertjes
Mediterrane hapjes
Plat du jour 
Houtskool BBQ

Van de houtskool BBQ; 
lamsspiesje met frietjes en salade  € 17,50

Dorpsstraat 81-83 | 3732 HH De Bilt | 030 221 31 81 | www.restaurant-amis.nl

ROOKWORST!
Met goud bekroond, uit eigen worstmakerij, huis gerookt;

keuze uit grof/� jn of zoutarm. Ca 25 min. Wellen 3 stuks 6,75

ROLLADE DI NOCCI
Iets aparts met o.a. varkens� let, gehakte cashew nootjes,

Parmazaanse kaas en kruiden. Plakken of een stuk. 500 gram 7,50

BLACK ANGUS BURGER
Uit Amerika, lekker gekruid met o.a. peper, zout, mosterd en

frisse bieslook. Lekker op brood of bij de maaltijd 100 gram 1,25

FAZANTENBORSTFILET
Lekker ‘‘wild”, heerlijk met onze cranberry compote, alleen

zout & peper toevoegen. Heel kort rosé bakken 100 gram 2,25

HET BIEFSTUKSLEETJE
Met gemarineerde biefstukpuntjes, kruiden, mozzarella, tomaat

en basilicum. Op 180°C in de oven, ca 12 min. 100 gram 2,15

KALFSRIBLAPPEN
om kort te stoven, lekker mals en lekker mager, ook heerlijk in

een roomsaus bij pasta. Ca 1 uur stoven  500 gram 9,98

TIP: Van maandag 10 t/m woensdag 12 november

KAKELVERSE KIPBURGERS

Mager en mild gekruid 3 stuks 3,75

VARKENSHAAS
in bospaddenstoelensaus 100 gram 1,75

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 3 nov t/m zaterdag 8 nov 2014. Zetfouten voorbehouden.

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en recepten

van 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.

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • De Vierklank

• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk • Primera Maartensdijk 

Blessed by
Comfort
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Na 65 jaar geen groenten en fruit meer
door Henk van de Bunt

Gerard en Corrie Henzen zijn noodgedwongen al enige tijd geleden (20 september) 

gestopt met hun groentezaak aan de Burgemeester De Withstraat. Vijfenzestig jaar lang 

konden omwonenden hier hun groente en fruit kopen. Zaterdag was er een druk bezochte 

afscheidsreceptie in de Biltse Hoek van het ‘Groenteboerechtpaar’ met toespraken,

cadeaus en vaak nostalgische terugblikken op 65 jaar groenten en fruit. 

Eén van de sprekers was de heer 

Medius Kramer die vertelde, on-

danks het feit dat hij alweer 7 jaar 

in Utrecht woonde, wekelijks nog 

voor groente en fruit naar De Bilt 

te zijn gekomen. Hij haalde herin-

neringen op aan de tijd dat vader 

Gert Henzen de zaak in de Burg. de 

Withstraat was begonnen. Een tijd, 

waarover Gerard zelf vertelde: ‘Het 

was vroeger vanzelfsprekend dat de 

oudste zoon de zaak overnam. Na 

de lagere school heb ik dan ook mijn 

middenstandsdiploma behaald. Ik 

was altijd graag bij mijn vader in de 

winkel. Veel leuker dan met mijn 

neus in de schoolboeken’. Gerard 

ouders kwamen vanuit Schalkwijk 

naar De Bilt, waar vader een groen-

tezaakje begon. ‘Destijds was dit 

een gezellige winkelstraat, met het 

postkantoor bij ons aan de overkant. 

Het straatbeeld is er met weinig 

winkels en weinig parkeerplaatsen 

niet prettiger op geworden. De win-

kel zelf is weinig veranderd. Goed, 

de zaak is in 1980 verbouwd; toen 

kregen we een koelcel en achter een 

huiskamer, maar dit is een klassieke 

groentezaak gebleven. Met groente 

en vooral fruit. We hebben niet 

meegedaan aan de trend van sala-

des en gesneden groenten’.

Van der Valk

Kramer vertelde verder, dat Ge-

rard tot zijn huwelijk met Corrie in 

1973, groente en fruit gevent heeft. 

Daarna deden zijn ouders een stapje 

terug en kwam hij in de winkel. In 

1982, toen vader 65 werd en naar 

Bunnik verhuisde, ging het ge-

zin boven de zaak wonen en hielp 

Corrie mee in de winkel. Hun drie 

dochters hebben op zaterdagen ook 

veel in de zaak geholpen.

Aan hotel van der Valk is 53 jaar 

groente en fruit geleverd. Logisch 

dat de afscheidsreceptie dan ook bij 

van der Valk in De Biltsche Hoek 

werd gegeven. De zaal was vol toen 

het afscheidscadeau werd overhan-

digd. Er was een groot bedrag in-

gezameld waardoor vier geschen-

ken konden worden overhandigd: 

Als eerste een weekverblijf voor 

het echtpaar Henzen in een hotel 

in Vorden, een ANWB-box met 

100 ietsroutes (ook rond Vorden), 
een luxe diner voor het hele gezin 

(het echtpaar heeft drie dochters 
en vier kleinkinderen) in De Bilt-

sche Hoek en van wat er nog over 

was een zakcentje om het hotelver-

blijf (nog) leuker te maken. In zijn 
dankwoord sprak Gerard Henzen 

veel dankwoorden aan het adres 

van zijn vrouw Corrie, die altijd 

met veel plezier in de winkel heeft 

gestaan. Gelukkig is Gerard weer 

herstellende van zijn rugklachten: 

‘Ik moet nog een kleine opera-

tie ondergaan, maar het herstel is 

gaande. Een groentezaak zal wel te 

veel zijn, maar ik hoop verder weer 

kleine dingetjes op te gaan pakken’. 

V.l.n.r. Corrie Henzen, Hans Patist (organisatie), Yvonne Jansen 

(organisatie), Gerard Henzen en Medius Kramer (organisatie).

Zweistra winnaar bij de 
Rookworststad

door Henk van de Bunt

In Arnhem wordt onder de naam ‘Arnhem Rookworststad’ een jaarlijkse slagersvakwedstrijd 

georganiseerd. Nederlandse slagers maken in een onderlinge strijd uit wie de beste Gelderse 

rookworst maakt. Een vakjury beoordeelt de rookworsten van de deelnemende slagers. 

Kwaliteitslager Zweistra won weer goud.

Dat deze wedstrijd in de Gelderse 

hoofdstad Arnhem wordt gehou-

den, houdt verband met de oor-

sprongsbenaming van de rook-

worst, die vroeger het beste met 

Gelderse varkens zou worden 

gemaakt. Andries Zweistra:’ We 

hebben weer meegedaan met deze 

landelijke rookworstwedstrijd. Ook 

dit jaar waren er weer ruim 900 in-

zendingen. Worstenmaker en broer 

Henk Zweistra: ‘Van de ingezon-

den rookworsten kwam de helft 

helemaal niet in aanmerking voor 

een oorkonde, ongeveer 30% kreeg 

het predicaat ‘Zilver’ en 20% kreeg 

‘Goud’. Dat houdt in dat je op een 

score van 100 punten minimaal 98 

punten moet halen. Het geeft dus 

aan dat je een zeer goede kwaliteit 

worst produceert. Uiteraard zijn 

we weer heel trots op het behaalde 

resultaat. Het is altijd goed om een 

onafhankelijke jury je producten 

te laten testen. Vergelijking met de 

producten van andere slagers maakt 

je scherp’. 

Verhalen

Bij zulke wedstrijden wordt er 

vooral op gelet dat bij de bereiding 

van rookworst het vlees en het spek 

een vaste structuur hebben. Vroeger 

koos men daarom voor varkens uit 

het oosten van ons land, die dankzij 

hun voeding de gewenste vlees- en 

vetstructuur hadden. Rookworst-

productie is ook volgens de broers 

Zweistra echte topsport en net zoals 

in de echte sportwereld worden ook 

in de wereld van rookworst- produ-

centen vakwedstrijden gehouden. 

En hoge scores haal je niet zomaar: 

een luchtgaatje in het deeg, iets te 

veel vet, iets te weinig rooksmaak 

of een te stugge darm (bij wed-

strijden komen alleen worsten met 

natuurdarm in aanmerking) en de 
worstmaker kan luiten naar de 
overwinning. De verhalen gaan, 

dat nog niet zo heel lang geleden er 

zelfs worstmakers waren, die naast 

de rookkast sliepen om zo elk uur 

het rookproces te kunnen volgen en 

waar nodig bij te sturen.

Henk Zweistra (links) en Thomas van der Plas bewaken het rookproces.

Kijken bij Landwaart
door Henk van de Bunt

Landwaart Maartensdijk kreeg woensdag jl. een gezelschap leden van Distrifood op bezoek. In 

meerdere autobussen kwamen supermarkteigenaren uit het gehele land naar Maartensdijk.

Het vaktijdschrift Distrifood is 

een onafhankelijke, wekelijks ver-

schijnend nieuwsblad voor super-

markten. Distrifood voorziet met 

name eigenaren van supermarkten 

en franchisenemers, maar ook be-

drijfsleiders en afdelingschefs ie-

dere week van het laatste nieuws 

uit de food- en retail branche. Ook 

organiseren zij bezoeken aan be-

drijven om zodoende bij te blijven 

c.q. mee te liften in vernieuwingen. 

Landwaart in Maartensdijk kreeg 

vorige week zo’n 100 belangstel-

lenden op bezoek. Middels achter-

grondinformatie, analyses, inter-

views en bedrijfsreportages gaat 

het vakblad in op trends, ontwikke-

lingen, assortimenten en marketing.  

 

Met het bezoek aan Landwaart in 

Maartensdijk kwam de letters tot 

leven. Ter plaatse werden de leden 

geïnformeerd over (nieuwe) for-
mules, branchezaken en alles wat 

de foodbranche en de supermarkt-

ondernemer in het bijzonder direct 

of indirect raakt. Willem Landwaart 

(jr.) ‘Het was weliswaar georgani-
seerd door het vakblad Distrifood, 

maar de deelname was zeer gemê-

leerd: A.H., Jumbo, Plus om maar 

een paar voorbeelden te noemen, 

maar ook mensen van bijv. de Ra-

bobankorganisatie waren meegeko-

men’. 

Landwaart

De leergierige bezoekers waren 

een en al oor bij de uitleg van va-

der Wim Landwaart en zonen Eelco 

en Willem in winkel, keuken en 

snijkeuken. Wim Landwaart: ‘De 

meest gehoorde kreten waren: ‘Dit 

hebben we nog nooit gezien’ en ‘dit 

zouden we ook wel willen; zulke 

mooie verse producten’. Eelco 

Landwaart: ‘Inmiddels zijn we al 

meerdere keren gebeld of het ook 

mogelijk is aan (hun) supermarkten 
te kunnen leveren’.

Vakbladleden kijken hun ogen uit in de Landwaartwinkel.

advertentie

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Bergthee

Gaultheria procumbens.

Potmaat 10 cm. 

Per stuk 2,49

3 voor 

5,-

wk 45. Geldig van 06-11 t/m 12-11. OP=OP
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Postbus 550, 3990 GJ  Houten, Telefoon 030 634 57 00
www.destichtserijnlanden.nl

BEKENDMAKING

START INSPRAAKPERIODE ONTWERP BELEIDSNOTA 
HOOGWATERVOORZIENINGEN 2014 EN DE PARTIËLE 
HERZIENING BELEIDSNOTA PEILBEHEER 2011

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het waterschap maakt bekend 
dat de ontwerp Beleidsnota Hoogwatervoorzieningen 2014 ter inzage ligt van 
10 november t/m 21 december 2014. Ook de bijbehorende partiële herziening 
van de Beleidsnota Peilbeheer 2011 ligt in deze periode ter inzage.

Stukken inzien
U kunt de ontwerp Beleidsnota Hoogwatervoorzieningen en de partiële herziening 
van de Beleidsnota Peilbeheer inzien van 10 november t/m 21 december 2014 bij: 
-  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten, 

elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur; 
- de gemeentehuizen binnen het beheergebied van het waterschap;
- ook kunt u kijken op www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen. 

Zienswijze
Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen kunnen belanghebbenden 
een inspraakreactie indienen op de ontwerp Beleidsnota Hoogwatervoorzieningen 
en de partiële herziening van de Beleidsnota Peilbeheer bij Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten.
Het college van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over 
de wijze waarop de inspraakreactie in het peilbesluit wordt verwerkt. Dit gebeurt 
voordat het algemeen bestuur de Beleidsnota Hoogwatervoorzieningen en de 
partiële herziening van de Beleidsnota Peilbeheer vaststelt. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Linda Nederlof van de afdeling 
Planvorming en Advies, tel. (030) 634 59 10, e-mail nederlof.l@hdsr.nl. 

Houten, 5 november 2014

ADRES UTRECHTSEWEG 374 - 3731 GE DE BILT

wij zijn klaar voor het najaar

Kies uw onderhoudspakket en maak kennis met ons!

€ 200,00 incl. btw 4 uur arbeid en materiaal 

€ 375,00 incl. btw 8 uur arbeid en materiaal

€ 725,00 incl. btw 16 uur arbeid en materiaal

DEZE TARIEVEN GELDEN ALLEEN VOOR NIEUWE KLANTEN 

Het onderhoudspakket is inclusief vuilafvoer, bemesting en gebruik 

van kleine machines. Een allround vakman komt op de afgesproken 

tijd uw tuin een onderhoudsbeurt geven en overlegt ter plaatse de 

werkzaamheden met u. Uiteraard geeft hij ook graag advies. 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? 

Neem vrijblijvend contact met ons op:                     telefoon 030 220 1021

email info@hoefakker.com

website www.hoefakker.com 

Dorresteinweg 72b Soest,
035 - 6012883 • www.vaarderhoogt.nl 
zie ook www.warmewittewinterweken.nl

Onze kerstshow “Kerstspiratie” draait al op volle toeren. Tijdens de  
openingsdag op zondag 26 oktober j.l. kregen we enorm veel bezoek en 
massa’s complimenten.  Allemaal dank voor de warme belangstelling.

Bent ú nog niet geweest en wilt u ook vast ideeën opdoen voor de  
komende Kerstperiode, kom dan langs voor een inspirerende tocht langs 
de imposante Kerstartikelen en decoraties die voor u staat uit gestald in 
een prachtig decor.

Maak er een uitje van met vrienden of familie, gecombineerd met een 
lunch of drankje bij onze binnenherberg De Kastelein bijvoorbeeld.

Alvast véél 
Kerst-vóórpret 
toegewenst.

Jeugd-FAK-dag
Zaterdag 1 november was de twee-

de FAK dag voor de jeugd. Dit was 

tevens de aftrap van tenniskids. Er 

hadden zich 38 kinderen aange-

meld. Kinderen en ouders kregen 

eerst uitleg over hoe de regels vanaf 

nu worden gevolgd. De kinderen 

gingen met trainer Toon vervolgens 

aan de ‘warming-up’, gevolgd door 

allerlei tennisspelletjes op hun ei-

gen niveau. De dag werd afgesloten 

met een warme snack  en nog een 

spel in het donker over het FAK-

tennispark.

(Christianne van Dijen)

14 November 2014 Wereld Diabetes Dag

“ Focus op uw voeten”

In samenwerking met Revalidatiecentrum  
De Trappenberg organiseren wij op deze 
middag een gratis voetencheck voor diabetes 
cliënten. 

Vanaf 13.00 uur is de ontvangst op de 
Koningin Wilhelminaweg 495 te Groenekan.

Om deze middag goed te laten verlopen en 
om wachttijden te voorkomen verzoeken wij u 
zich in te schrijven via onze website  
www.indermaur.nl

TV FAK kreeg bezoek van 38 kinderen.

Voor deze vaste wijken 
zoeken wij bezorgers

Hollandsche Rading:
WIJK 3: Schepersveld in het bos tot aan Lage Vuursche (Vuursche Dreef), 

Binckhorstlaan, Karnemelksweg 

Bilthoven:
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan,

Albert Cuyplaan, Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan

Mail naar info@vierklank.nl of  bel 0346-211992

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we 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!

THE ART OF HAIRCOLORING

Over 7 weken is het al kerst!!
Maak daarom tijdig een afspraak!!

Maandag 22 december
zijn wij extra geopend!!

Stagiaire gezocht voor de
woensdag

Donderdagavond en vrijdagavond geopend
Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

www.hairdesque.nl
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Jessica Magnin: in één klap beroemd
door Marijke Drieenhuizen

Jessica Magnin heeft afgelopen woensdag tijdens het Groot Poëziefeest in

De Flintin Amersfoort de tweede prijs behaald bij de landelijke poëziewedstrijd

‘Het Andere Gedicht 2014’. Jessica kreeg de prijs uit handen van de Biltse

wethouder Hans Mieras die speciaal deze middag bij het feest was aangeschoven. 

De wedstrijd werd georganiseerd 

door Stichting Special Arts Neder-

land in samenwerking met Het Po-

eziepaleis. Special Arts stimuleert 

dat alle mensen met een handicap 

aan kunst kunnen doen en de mo-

gelijkheid moeten krijgen om hun 

talenten hiervoor te ontwikkelen. 

Poëzie is een belangrijke kunstvor-

ming voor deze mensen omdat taal-

vorming het verschil maakt tussen 

het wel of niet goed kunnen ver-

woorden wat iemand denkt, voelt 

en wil vertellen. Leren dichten 

is daarin groeien. Het gaat bij het 

dichten niet alleen om de schoon-

heid van woorden maar juist om die 

ontwikkeling die de dichter door-

maakt in het proces om te komen 

tot een juiste weergave van zijn 

gevoel. ‘Wie talig sterk staat is een 

onafhankelijker en zelfverzekerder 

mens.’

Presentatie

Jessica Magnin woont bij Zide-

ris aan de Groenekanseweg in De 

Bilt. Zij werkt bij Ateliers De Wij-

de Doelen in Utrecht. Daar maakt 

zij zowel keramiek als graiek. 
Dichten was een speciale activi-

teit waar zij met plezier aan heeft 

deelgenomen en wat zij ook graag 

wil blijven doen. Woorden zoeken 

viel haar niet gemakkelijk. Het 

winnende gedicht zorgde voor heel 

wat hoofdbrekens. Tijdens de kof-

iepauze kreeg zij ineens de zin die 
het gedicht compleet maakte:

‘beelden van klei

mijn fantasie

altijd stekels

altijd anders

denken in klei

is makkelijker

dan denken in woorden’

Negen ‘nieuwe dichters’ deden 

mee op haar werk en alle gedichten 

werden ingestuurd. Een groepsprijs 

werd gewonnen met als gevolg een 

workshop gedichten presenteren 

door theatermaker, acteur en pre-

sentator Art-Jan de Vries. Dat ging 

goed en tijdens het Groot Poëzie-

feest mochten zij meewerken aan 

de openingsact met presentator Art-

Jan de Vries.

Prijswinnaars

Het werd een groots feest, acht dich-

ters van Ateliers De Wijde Doelen 

waren afgereisd naar Amersfoort. 

Daar kregen zij een eigen kleed-

kamer toegewezen met Rianne. Zij 

vervulde alle wensen op het gebied 

van eten en drinken en zorgde voor 

antwoorden op alle overige vragen. 

Er werden tijdens het feest gedich-

ten voorgedragen maar er was ook 

muziek. Lenny Kuhr zong een spe-

ciaal lied waarvoor zij woorden ge-

bruikte uit ingezonden gedichten. 

Cabaretier Freek de Jonge maakte 

de 500 aanwezigen aan het lachen 

en deelden groepsprijzen uit. Ing-

mar Heytze deelde de themaprijs 

uit. Dichter en jurylid Tsead Bruin-

ja maakte de prijswinnaars bekend. 

Bij de bekendmaking van de twee-

de prijs waren zijn woorden: ‘De 

tweede prijs gaat naar een klein 

gedichtje waar een grote gedachte 

achter zit. Er gebeurt veel in dit 

meesterwerkje waarin het schrijven 

van een gedicht wordt vergeleken 

met het maken van een kunstwerk 

van klei. De dichteres vindt het 

moeilijk omdat haar fantasie steke-

lig is maar wij vinden dat het haar 

ondanks die stekels erg goed gelukt 

is. Wij houden wel van dit soort ste-

kelige gedichten!’. Jessica’s eerste 

reactie was: ‘Mijn grootste wens 

is om beroemd te worden, dat ben 

ik nu!’. Zij ontving uit handen van 

wethouder Hans Mieras een schil-

derij en een set kaarten met haar 

gedicht en een cheque van 250 euro 

maar ook een bos bloemen namens 

de gemeente De Bilt. De wethouder 

kreeg een stoeptegel met het ge-

dicht en beloofde de tegel in over-

leg met Jessica te zullen plaatsen. 

De derde prijs was voor Lea de Kok 

en de eerste prijs ging naar Alfredo 

Haighton.

Toveren

Wethouder Hans Mieras was on-

der de indruk van het feest: ‘Ik heb 

genoten van het Groot Poeziëfeest. 

Het is prachtig om te zien hoe de 

taal mensen verbindt. Of je nu 

Freek de Jonge, Ingmar Heytze of 

Jessica Magnin heet, al deze kun-

stenaars delen de passie voor het 

toveren met taal. Het was een feest 

van verwondering en inspiratie. En 

ik ben natuurlijk beretrots dat Jessi-

ca de tweede prijs heeft gewonnen 

in zo’n grote landelijke wedstrijd. 

Ik verheug me er al op om samen 

met Jessica de prachtige speciale 

stoeptegel te plaatsen waarop haar 

winnende gedicht staat afgedrukt’.

Dichtbundel 

Van de bijna 1000 ingezonden ge-

dichten zijn er 156 geselecteerd 

voor de dichtbundel ‘Dag taart 

op de tafel’. Van vijf dichters van 

Ateliers De Wijde Doelen zijn ge-

dichten geselecteerd: waaronder 

natuurlijk het winnende gedicht 

van Jessica maar ook van de Maar-

tensdijkse Roos Drieenhuizen. Het 

boekje is te koop bij Bouwman 

Boeken aan de Hessenweg 186 in 

De Bilt en bij de Primera aan het 

Maertensplein 24 in Maartensdijk. 

Jessica ontvangt van wethouder Hans Mieras de bloemen namens de gemeente De Bilt. (Foto Agnes Zuiker)

Activiteiten in Lage Vuursche
Op dinsdag 11 november a.s. organiseert de Sichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche de 

jaarlijkse Sint Maartenviering voor de jeugd in Lage Vuursche. De kinderen worden om 18.30 

uur verwacht bij het dorpshuis ‘De Furs’aan de Slotlaan. Het feest begint met een verhaal over 

Sint Maarten dat verteld zal worden door de voorzitter van de Stichting, de heer H.v.d.Kerk.

Daarna is er een wandeling naar het 

Verpleeghuis Sint Elisabeth aan de 

Kloosterlaan.

Er zal gezorgd worden voor lam-

pionnen om het geheel een vrolijk 

gezicht te geven.

Graag de kinderen aanmelden voor 

5 november a.s. bij Yvonne van 

Breen, ‘De Boswinkel’ of bij Irene 

de Boer (tel. 035 6668261).

Inloop

Op donderdag 13 november a.s. is 

er weer een inloopmiddag voor ou-

deren. Deze middag zal er een op-

treden zijn van het gezelschap van 

Mevrouw Judith. Dit koor heet Het 

Koor Van Vergeten Liedjes. Het 

koor nodigt u uit om mee te zin-

gen. Dus kom naar het dorpshuis 

‘De Furs’ aan de Slotlaan te Lage 

Vuursche en geniet van een gezel-

lige middag en neem gerust iemand 

mee. De zaal van het dorpshuis is 

open vanaf 13.30 uur en het op-

treden begint om ongeveer 14.00 

uur. De entreeprijs is drie euro per 

persoon en hiervoor krijgt men een 

kop kofie of thee met wat lek-

kers erbij. Het programma duurt 

tot ongeveer 16.00 uur. Voor meer 

nieuws, kijk op de website van de 

Stichting Welzijn Bewoners Lage 

Vuursche: www.welzijnbewoner-

slagevuursche.nl

Gratis expertise 
tijdens ViA Kenniscafé

Op dinsdag 25 november organiseert Vrijwillig in Actie De Bilt, samen 

met professionals van gemeente De Bilt, het ViA Kenniscafé. Maat-

schappelijke organisaties kunnen tijdens deze ochtend een beroep doen 

op de expertise van verschillende medewerkers van gemeente De Bilt. 

In het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen werken zij 

vrijwillig mee aan dit project. 

 

Heeft uw organisatie vragen op het gebied van communicatie? Wilt u 

aan de slag met social media maar weet u niet hoe het werkt? Heeft u 

vragen op juridisch of inancieel vlak binnen uw organisatie? Op dit 
soort vragen kunt u op 25 november een antwoord krijgen.

Datum en tijd

Het ViA Kenniscafé vindt van 9.30 tot 12.00 uur plaats in wijkrestau-

rant Bij De Tijd in De Bilt. Wilt u namens uw organisatie, stichting, 

vereniging, school of instelling hier bij aanwezig zijn? Meld u dan vóór 

8 november a.s. aan via de website www.vrijwilliginactiedebilt.nl en 

maak een keuze uit de professionals waarmee u in gesprek wilt. 

WVT-bazaar geslaagd

De bazaar van WVT was, met een netto opbrengst van ruim 17.000 euro, 

een groot succes. WVT bedankt de ca. 150 vrijwillige medewerkers en 

alle gulle gevers, inclusief de lokale middenstand van harte voor hun 

bijdrage hieraan. (Ada van Dis)

Erfenisdossier
Weten uw dierbaren waar uw ge-

gevens liggen als u er niet meer 

bent? En wat u voor uw huisdier 

wenst? Via de Hartstichting kunt 

u dit gratis vastleggen in het Erfe-

nisdossier: een handig boekwerk 

waarin u uw laatste wensen over-

zichtelijk kunt opschrijven. 

Speciaal voor geïnteresseerden 

organiseert de Hartstichting op 

donderdag 6 november van 9.30 

tot 12.30 uur een bijeenkomst over 

het Erfenisdossier in zalencentrum 

‘De Schakel’ achter de Immanu-

elkerk in De Bilt. Op interactieve 

wijze wordt uitgelegd wat een er-

fenis nu precies is en waar u aan 

moet denken. Ook is er een notaris 

aanwezig die al uw vragen over 

erven en schenken kan beantwoor-

den. Tot slot verzorgt de Hartstich-

ting een demonstratie reanimeren, 

waarbij u kennis maakt met de ba-

sistechnieken van het reanimeren.

Aanmelden kan via erfenisdos-

sier@hartstichting.nl of tel. 070 

3155607. Toegang is gratis en ui-

teraard ontvangt u na aloop uw 
eigen persoonlijke Erfenisdossier. 
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Hallo Jumbo
Wij zoeken nog hulpkrachten voor onze Jumbo winkel in

Utrecht Overkapel

 Vulploegmedewerker

 Hulpkracht Verslijn

 Hulpkracht Kassa

 Hulpkracht AGF

Ben jij 16 jaar of ouder? Minimaal 2 avonden en een dagdeel op de zaterdag of zondag beschikbaar? 
En heb je interesse in een bijbaan?

Kom dan bijverdienen bij de leukste supermarkt van Nederland! Kijk voor de ideale bijbaan op

jumbowerkt.nl

Bij Jumbo werk je bij de leukste supermarkt van Nederland. Je groeit elke dag in onze dynamische organisatie. Dat 
merk je op de werkvloer. We werken samen, zijn ondernemend en willen winnen. Met één doel: 100% tevreden 
klanten! Past dat bij jou? Zeg dan Hallo Jumbo!

Inschrijven voor 

Chocolademelkloop
Op zondag 30 november wordt voor de 

elfde keer de Chocolademelkloop in de 

gemeente De Bilt gehouden.

De Chocolademelkloop is één van de grootste evene-

menten in onze gemeente en ‘het mooiste hardloope-

venement van Midden Nederland’, aldus RTV Utrecht 

vorig jaar.  Doel van de loop is om kinderen en volwas-

senen te laten genieten van hardlopen. De hardlopers en 

het publiek worden begeleid door een grote Pietenbri-

gade, die ook dit jaar heeft beloofd weer van de partij te 

zijn. Het Utrechts Landschap heeft opnieuw Paviljoen 

Beerschoten aan de Holle Bilt 6 in De Bilt als startloca-

tie beschikbaar gesteld. 

Vier afstanden

Er zijn vier afstanden: 1, 2, 5 en 10 kilometer. Belang-

stellenden kunnen zich nu inschrijven. ’Wie wil deel-

nemen, zal zich snel moeten aanmelden,’ aldus Saskia 

Fonteijne van Loopschool Saskia, die de loop mede 

organiseert. 'Zodra de grens van 1000 deelnemers is 

bereikt, sluit de inschrijving.’ De inschrijving gaat via 

www.loopschoolsaskia.nl en staat open voor iedereen, 

jong en oud. Je hoeft geen lid te zijn. De deelnamekos-

ten bedragen vijf euro voor de 1 en 2 kilometer, zes 

euro voor de 5 kilometer, en 7,50 euro voor de 10 ki-

lometer. Dit is inclusief warme chocolademelk en een 

goodiebag, die iedere deelnemer na aloop krijgt. Daar-
naast is het startnummer tevens een lotnummer voor de 

verloting die na aloop gehouden wordt. 

Sponsoren

Veel grote en kleine bedrijven uit De Bilt/Bilthoven 

sponsoren de loop. De Stichting Chocolademelkloop 

hoopt dat deelnemers dat waarderen en hun boodschap-

pen doen bij deze sponsors. De deelnemers kunnen op 

zaterdag 29 november van 10.00 tot 12.00 uur, en zon-

dag 30 november vanaf 9.30 uur hun startnummer op-

halen. Om 10.45 uur start de warming-up. Om 11.00 

uur begint de loop van 1 kilometer, om 11.20 uur de 

loop van 2 kilometer en om 11.45 uur starten de 5 en 

de 10 kilometer. 

Pietengym

Alle kinderen kunnen, nadat de 1 en 2 kilometer zijn 

gelopen, meedoen aan de Pietengym en andere leuke 

activiteiten. Met weinig middelen en met de inzet van 

ongeveer 90 enthousiaste vrijwilligers, belooft het ook 

dit jaar weer een geweldig spektakel te worden.Raad-

pleeg voor verdere informatie de website www.loop-

school.saskia.nl.

Judo Bond Keurmerk voor Judokan
Zaterdag 18 oktober hebben de bestuursleden Gijs Ruijsestein en Adrie de Vries – van Ee uit handen van de 

voorzitter van Judo Bond Nederland het Keurmerk ontvangen voor de Maartensdijkse vereniging Judokan.

Dit keurmerk werd uitgereikt voor de inale NK judo in het Topsportcentrum te Rotterdam.

Het keurmerk kun je aanvragen bij de 

Judo Bond als je aan de door hen ge-

stelde eisen kunt voldoen. Enkele eisen 

zijn b.v. het bezit van een Pestprotocol, 

Protocol tegen seksuele intimidatie, ver-

trouwenspersoon binnen de club, actueel 

beleidsplan, erkende leraren ( per leraar 

is een verklaring omtrent gedrag aanwe-

zig) enz. Judokan is één van de eerste 

verenigingen van het district Midden Ne-

derland; Houten ging de Maartensdijkers 

al voor.

World Tour bij 
Meijenhagen

Afgelopen zondag waren kinderen van drie ver-

enigingen te gast bij tennisvereniging om deel te 

nemen aan de World Tour, een nieuwe jeugdcom-

petitie. Dit keer ging het om de rode Tenniskids, 

d.w.z. kinderen t/m 9 jaar die spelen op een speci-

aal veld met rode ballen. Het doel hiervan is zoveel 

mogelijk te tennissen en plezier hebben. Na een 

uur is er pauze met wat lekkers en daarna nog een 

half uurtje tennis. Ook Tenniskids uit andere leef-

tijdsgroepen kunnen bij Meijenhagen terecht voor 

deelname aan de Tenniskids World Tour.

(Henk Zandvliet)

Parel Promotie

KIJK op onze 

vernieuwde 

 website
www.parelpromotie.nlwww.parelpromotie.nl

Het is natuurlijk een verenigingsfeest; vandaar dat dinsdag 28 oktober alle leden een pen kregen in de kleur van de vereniging (rood) 

met als tekst ‘Judokan Maartensdijk bezit het Judo Bond Nederland Keurmerk’. [foto Henk van de Bunt]

06 51447828 Eline Bekius, De Bilt 

www.mevision.info

Bilthoven, 

ophaal- en afl everpunt

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD
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Basisschool De Regenboog nu ook 
Fairtrade School

De Regenboogschool is na de Julianaschool de tweede school in de gemeente die de titel 

Fairtrade heeft verdiend. Vrijdagmiddag 31 oktober kwam Connie Brouwer dit

op school vertellen. Zij is een van de Biltse Fairtrade Ambassadeurs en lid

van de Biltse jury, die deze titels aan scholen en kerken toekent.

Zij vertelde dat de jury veel waar-

dering heeft voor de vele manieren 

waarop de school het afgelopen 

jaar aandacht aan Fairtrade heeft 

besteed: lessen over eerlijke han-

del in alle groepen, Fairtrade hap-

jes en drankjes op ouderavonden, 

Fairtrade acties op school en ook 

daarbuiten en berichten daarover 

in de nieuwsbrief en de pers. Toen 

Connie vroeg wat de kinderen wis-

ten over eerlijke handel, konden zij 

daar heel goed op antwoorden. 

Versierd

De kinderen hadden de hal van de 

school versierd met grote zelfge-

maakte spandoeken. Aan de hand 

van een reep chocola van Tony’s 

Chocolonely vertelden ze dat het 

oneerlijk is verdeeld in de wereld 

en hoe Fairtrade daarin verbetering 

kan brengen. Bijvoorbeeld doordat 

cacaoboeren in arme landen een be-

tere prijs krijgen voor hun cacaobo-

nen, zodat hun kinderen naar school 

kunnen gaan. Directeur Karin Bra-

scamp vertelde hoe goed de school 

op hun weg naar Fairtrade School 

is begeleid door Truus te Pas, lid 

van de Biltse Fairtrade Werkgroep. 

Bij de titel hoort ook een mooi bord 

‘Fairtrade School’, dat later dit jaar 

aan de school uitgereikt wordt. 

Overval

Daarna ging groep 7 van de Regen-

boogschool een ‘overval’ plegen 

op de Patioschool. Eerst hingen 

ze heel stil hun spandoeken op het 

schoolplein op. Daarna maakten 

ze een boel kabaal met trommels 

en andere instrumenten om de 

aandacht van de leerlingen van de 

Patio te trekken. Toen groep 7 naar 

buiten kwam droegen de Regen-

boogleerlingen de stokjes met hun 

eigen Fairtrade boodschap over aan 

de leerlingen van de Patioschool. 

Dit was een uitnodiging aan de Pa-

tioschool om zich ervoor in te gaan 

spannen de volgende Fairtrade 

School te worden: de aanzet voor 

een ‘lopend vuurtje’ van eerlijke 

handel in De Bilt

(Fieke Faber)

Groep 7 van de Regenboogschool is klaar voor de ‘overval’ op de 

Patioschool en wordt door Truus te Pas nog even geïnstrueerd.

[foto: Henk van de Bunt]

Speelgoed van het Jaar bij Speelotheek

Sinds een jaar leent de Speelo-

theek haar speelgoed uit vanuit 

een ruimte in de bibliotheek in het 

Lichtruim. Een vlag markeert de 

speelotheek in de bibliotheek op de 

2e verdieping. Uit de nominaties 

voor het Speelgoed van het Jaar 

2014 heeft de Speelotheek alvast 

een eigen selectie gemaakt. Een 

voorproefje is te vinden op www.

debilt.org/speelotheek

Naast het nieuwe speelgoed heeft 

de Speelotheek nog veel meer leuke 

spellen en speelgoed voor kinderen 

van 0 tot 8 jaar. De Speelotheek 

draait dankzij de inzet van vrijwil-

ligers. Extra handen om te helpen 

met het uitlenen van speelgoed zijn 

welkom. Er is vooral behoefte aan 

medewerkers voor de vrijdagavond 

en zaterdagochtend. Heb je be-

langstelling om af en toe of vaker 

ingezet te worden neem dan con-

tact met via speelotheek@debilt.

org. De Speelotheek is geopend op 

dinsdag- en woensdagmiddag van 

14.00 tot 16.30 uur en op vrijdag 

van 18.30 - 20.00 uur. Maandelijk 

op de eerste zaterdag van de maand 

open van 10.00 tot 12.00 uur.

Fietsverlichtingsactie
Fietsen zonder licht in het donker is 

levensgevaarlijk. Jaarlijks worden 

ruim 600 kinderen van 0-14 jaar 

opgenomen in het ziekenhuis na 

een verkeersongeval en vallen er 35 

verkeersdoden onder kinderen. Met 

goede ietsverlichting neemt het ri-
sico met 20% af om in het donker te 

worden aangereden. Daarom orga-

niseerde de ANWB Lichtbrigade na 

twee succesvolle jaren ook dit jaar 

weer de ietsverlichtingsactie. 

Medewerkers van de politie controleerden bij de ietsen op de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk hoe 
het met de ietsverlichting was gesteld. 

Sint Maarten
Ook dit jaar organiseert de Sint Maartenkerk in Maartensdijk weer de 

traditionele lampionnenoptocht door Maartensdijk. Op dinsdag 11 no-

vember kunnen de kinderen zich verzamelen bij de Ontmoetingskerk 

aan de Julianalaan. Daar start om 19.00 uur de optocht naar de Sint 

Maartenskerk aan de Nachtegaallaan. Sint Maarten gaat te paard weer 

voorop en Muziekvereniging Vriendenkring uit Westbroek verzorgt de 

muzikale begeleiding. In de Sint Maartenskerk zal het verhaal van Sint 

Maarten verteld worden en zingt het kinderkoor ‘De Sterretjes van Sint 

Maarten’ enkele liedjes. Daarna is er chocolademelk, limonade en spe-

culaas. De bijeenkomst wordt rond 19.45 uur afgesloten.

(Martine Sloezarwij)

Sinterklaasfeest in 
servicecentrum

Zaterdag 29 november brengt Sinterklaas een bezoek aan Servicecen-

trum De Bilt. Kinderen van 3 t/m 7 jaar mogen dit samen met de Sint 

vieren. Sint wil weten hoeveel pakjes hij moet meebrengen dus aan-

melden op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur bij Servicecen-

trum De Bilt Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1, De Bilt of tel: 030 – 744 

05 95, servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl. Het aanmeldingsbewijs is 

ook het toegangsbewijs. Aanmelden kan tot dinsdag 18 november a.s. 

Het feest begint om 10.00 uur en is om 11.30 uur weer afgelopen. De 

kinderen mogen alleen naar binnen onder begeleiding van maximaal 1 

volwassene. 

Informatiemiddag 
Dyslexie

Woensdag 12 november van 13.30 tot 16.30 uur organiseert Biblio-

theek Idea in de hal van Het Lichtruim, een informatiemarkt dyslexie. 

Deze middag is speciaal voor ouders en professionals die ondersteu-

ning zoeken voor kinderen met dyslexie.

Op de informatiemarkt vindt u verschillende aanbieders, oefenmate-

rialen en hulpmiddelen. Deze middag worden ook diverse lezingen  

gegeven:

•  15.00 - 15.45 uur Marion van de Coolwijk – Beelddenken,  
visueel leren. 

•  15.00 - 15.45 uur Mariëtte Feenstra - Stap vooruit met dyslexie; 
over de inzet van hulpmiddelen bij dyslexie.

•  16.00 - 16.30 uur Dieuwke Mulder – Over het computerprogramma 
L2S dat ondersteuning biedt bij het lezen, spreken en schrijven.

•  16.00 - 16.10 uur Comenius - Uitleg werkwijze Comenius. 

De middag vindt plaats in de hal van Het Lichtruim, Planetenplein 2 

Bilthoven. Gratis toegang voor de markt en de lezingen. Aanmelden 

voor de lezingen: www.ideacultuur.nl en in de bibliotheek in Bilthoven.

De BoekenNeus

‘Deze meneer heeft een uitstekende Neus voor kinderboeken. Hij leest 

je dolgraag uit zijn favorieten voor. En als het boek mooi, verdrietig 

of juist heel vrolijk is, kan hij ineens gaan zingen’. De BoekenNeus is 

er voor kinderen, vooral in de leeftijd van 4 -7 jaar, en hun ouders en 

grootouders. Iedere eerste zaterdag van de maand is hij van 10.30 tot 

11.00 uur bij Bouwman Boeken aan de Biltse Hessenweg te vinden. 

[foto: Reyn Schuurman]



Nootjes
Te koop aangeboden

Vandaag 5 november is Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk 

GESLOTEN!

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

De bij ons in voorraad zijnde 

LUXAFLEX rolgordijnen 

en horizontale jaloezieën 

voor 1/3 van de laagste prijs-

klasse C.G.v.Woudenberg 

B.V. Dorpsweg 76-78, 

Maartensdijk

Fiets zitje achterop, hoge rug, 

in zwart. Tot 22 kg. € 25,-. Tel 

030-2284394

Z.g.a.n zonnehemel, merk 

Hapro 10 lampen, sterk frame. 

€ 49,-. Tel. 0346-212896

Gratis af te halen: partij 

gebruikte grijze betontegels, 

betonbandjes en U-blokken. 

Tevens partij rode bakstenen. 

Tel. 06-51250195

Thermisch inbindapparaat 

met ca. 70 omslagen. € 5,-. 

Tel. 06-51250195

Z.g.a.n. keramische kachel, 

merk Alpina, 2 standen resp 

500 en 1000 Watt, zwenkbaar. 

€ 15,-. Tel. 06-51250195

Twee polyether 1- pers. 

matrassen van 80x200 cm. 

Gebruikt, maar nog in uitste-

kende staat! Per stuk € 20,- 

en samen € 30,-. Tel. 0346-

240165

Oude tol uit jaren 50. € 2,50. 

1 ½ koffieloodje uit jaren 50. 

€ 3,-. 2 schenktuitjes uit jaren 

30. € 5,-. Tel. 06-44420668

Huishoudtrommeltje met klep 

deksel uit jaren 60. € 5,-. Tel. 

06-44420668 Munt Willibrord 

Utrecht 695-1995. € 5,-. Munt 

KNMI, meer dan weer, 1 

kroontje 100 jaar in De Bilt. 

€ 10,-. Tel. 06-44420668

Voor de pijker het boek 

`Pijpen, vier de kunst van het 

roken`. € 5,-. Leuke asbak 

van manneke pis. € 5,-. Tel. 

06-44420668

Laat u verrassen door onze 

TASSEN, keuze uit ruim 800 

modellen bij Kok Stomerij 

& lederwaren, Dorpsweg 

46, Maartensdijk. Tel. 0346-

214112

Kookplaat 220V. € 20,-. 

Buitenlamp bol/wit. € 25,-. 

Tel. 035-5771232

Kunststof dakraam 45x65cm. 

€ 25,-. Brandrolbrander. 

€ 25,-. Tel. 035-5771232

TAPIJT en Vinyl nu heel voor-

delig bij. C.G.v.Woudenberg 

B.V. Dorpsweg 76-78, 

Maartensdijk

Projectiescherm breed ca 

120 cm, inschuif/inklap-

baar en hoogte verstelbaar 

blauw/chroom. € 12,50. Tel. 

06-44560743 Bilthoven. 

Bellen tussen 9.00 14.00u 

Mini TV, zeer klein voor in 

caravan zwart/wit 220volt. 

€ 7,50. Tel. 06-44560743 

Bilthoven. Graag bellen tus-

sen 9.00-14.00u 

Voor slechts € 0,99 per stuk 

vriesdroge Fairtrade (gema-

len) koffiepakken van 1 pond 

(500 gram) t.h.t. 15-01-2015 

geschikt voor automaat. 

Beschikbaar nu nog 20 pak-

ken. ideaal voor sportclub. 

Tel. 06-44560743 Bilthoven. 

Graag bellen tussen 9.00-

14.00u 

Voor slechts € 12,50 witte 

plastic bekers 3.000 stuks 

verpakt in 30 staven van 100 

stuks in één doos. Ideaal voor 

sportclub. Tel. 06-44560743 

Bilthoven. Graag bellen tus-

sen 9.00-14.00u 

Samsonite koffer middelmaat 

model voor slechts € 17,50. 

Tel. 06-44560743 Bilthoven. 

Graag bellen tussen 9.00-

14.00u 

Wereldatlas (Frans) uit 1837 

met veel kaarten om bijv. in 

te lijsten. Afm. 45x31 cm. 

€ 12,50. Tel. 030-2290245

Katholieke Illustratie (inge-

bonden) in 3 delen, jaargang 

1915/1916, 1927/1928 en 

1937/1938. Per deel ca. 1000 

pagina’s. € 10,- per stuk. Tel. 

030-2290245 Tijdschrift “De 

Prins” ingebonden in 2 delen, 

jaargang 1910/1911 en 1921. 

€ 10,- per deel. Tel. 030-

2290245

Groene kunststof kinder-

glijbaan. € 20,-. Tel. 0346-

281714

PONCHO'S en sjaals nu bij 

Kok Stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

Dubbele zonnebank inclusief 

kussen en ± 4 liter schoon-

maakmiddel mag opgehaald 

worden voor een orchidee. 

Tel. 06-46434216

3 vlotte winterjurken van miss 

Etam, maat 44, niet gedragen. 

€ 35,-. Tel. 06 17023255

115 kerstballen en 2 pieken. 

€ 15,-. Tel. 06-44420668

Nieuwe zwaar verzilverde 

bestekcassette in koffer, 

hoeft niet gepoetst te worden. 

€ 50,-. Tel. 0346-214084

Bruin skai kinderfauteuil , 

ziet er nog netjes uit. € 25,-. 

Tel. 0346-214084

Massage voetenbadje. € 5,-. 

Poezen/kattenbak in prima 

staat. € 5,-. Tel. 0346- 211615

Goed werkende verstekzaag, 

nooit gebruikt. € 12,50. Tel. 

0346-214668

± 20 kg. messing boutjes 

(m3/m4/m5/m6 verschillende 

lengten ). € 40,-. Tel. 035-

5771462

Zeer mooie Gaastra trenchcoat 

van Bijenkorf, kleur taupe, 

XXL, valt als 44, als nieuw. 

€ 40,-. Tel. 06-17023255

Activiteiten

HERSFT VLOOIENMARKT 

DE BILT Op zondag .9 

november van 9.30-16.30 uur 

in de Sporthal van Het Witte 

dorpshuis,Henry Dunantplein 

4. Een vlooien\snuffelmarkt 

is een evenement waarop 

particulieren hun overtol-

lige tweede hands artike-
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 
kunnen artikelen tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

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

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

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

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

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

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

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

❏ Cursussen (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

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto’s en (brom)fietsen etc. Tel. 06- 50897262

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-214112

•	 Stomen	en	reinigen	van	kleding	en	goederen.
•	 Groot	assortiment	lederwaren
•	 Schoenreparatie.
•	 Schoenonderhoud	artikelen.
•	 Horlogebandjes	incl.	aanzetten.
•	 Horloge	batterijtjes	incl.	inzetten.

Karin van der Willigen makelaardij o.z. Tel. 0346-281444 

en 06-36142989. www.kvdwmakelaardij.nl

Boerderij ‘FORTZICHT’. De locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel. 030-2710913.

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 

Tel. 0346-212267. WINTERTIJD: ma, wo en vr: 16.00-

20.00u en za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit 

voorraad leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. 

Levering alle merken nieuwe en gebruikte fietsen

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 

coaching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter onder-

steuning van kind en ouder(s). Tel. 030-2258350. www.

MPGcoaching.nl 

len verkopen. U vindt hier 

boeken,glaswerk,meube¬len, 

speelgoed, curiosa, gereed-

schap enz. Tevens ook klein 

antiek. Wilt u in lichtingen 

over dit evenement of een 

kraampje huren neem dan 

contact met ons op tel:0343-

442962 of 0620409311

Fietsen/ brommers

Aanhangfiets (blauw ). € 40,-. 

Tel. 0346-281714

Personeel gevraagd

OVERBLIJFKRACHTEN 

gezocht! Vind je het leuk 

om met kinderen te werken 

en ben je op ma., di., do. 

e/o vrij. van 11.30-13.00 uur 

beschikbaar? Basisschool De 

Nijepoort in Groenekan zoekt 

per direct overblijfkrachten! 

Reacties graag naar info@nij-

epoort.nl 

Personeel aangeboden

Voor een goed onderhouden 

(grote) TUIN belt u Rein: 

06-82004441

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk binnen 

en buiten. Tel. 06-42417376

Ervaren OPPAS zoekt oppas-

kinderen voor op de di-, woe- 

en donderdag in M'dijk en 

omgeving. Tel. 06-10116049

Spontane vrouw met erva-

ring biedt zich aan voor 

SCHOONMAAK werkzaam-

heden. Alle dagen beschik-

baar. Bel voor meer info 030-

2611959 of 06-84291804.

Diversen

Raaijen Interieurs

Uw adres voor het 
vakkundig stofferen van 
uw kwaliteitsmeubelen

Meubelmakerij & Stoffeerderij
Sinds 1931

Gratis prijsopgave

www.raaijeninterieurs.nl

Dorpsstraat 45, De Bilt 

030-2202012

Klok kapot? Vraag vrijblij-

vend prijs op! Juwelier Poot 

UURWERKMAKER. Tel. 

0346 212120 ( v.d. Top 

65- PLUSSER biedt zich aan 

voor klusjes. Tevens luxaflex 

reparaties, zonneschermen en 

rolluiken. Tel. 06-17896843 

Hans

Weggevlogen grijs/blauwe 

parkiet. Heeft u haar gevon-

den? Belt u dan svp 0346- 

213198

Vanmorgen hebben we in 't 

Jagtplan in Bilthoven een 

KONIJN gevonden. Hij is 

heel tam met hangoortjes, 

dus moet ontsnapt zijn uit z'n 

hok. De vacht is heel zacht 

en de kleur is gemêleerd 

(grijs, beige, wit). Wie mist 

dit konijn? Tel. 0346-211992 

(Vierklank)

TE HUUR in Westbroek: 

opslagruimte + cv, 44m2. Tel. 

06-51157688

Wie kan VIDEOBANDEN 

vHs + Betamax tegen vergoe-

ding overzetten? Tel. 0346- 

214084

Sinds 31 oktober 2014 is 

onze POES Shirley vermist. 

Ze is een kruising Siamees/

ragdoll. Ze is beige met bruin 

van kleur Ze heeft brui-

ne pootjes, een bruine kop 

en een bruine staart. Ze is 

gechipt. Ze is weggelopen 

van de Molenwiek. Wie o wie 

heeft haar gezien?? Tel.nr. 

06-53579951 of 06-22193059

Gezellig en goed gekapt 

bij BETTY’S CORNER! 

Elke woensdag en vrijdag 

in Maartensdijk bij “Kapper 

Hans”. Bel voor een afspraak: 

06-33722022. Zorg voor uw 

haar!

BIANCA voor de nagels 

natuurlijk bij 'Kapper Hans'. 

Info Facebook: Bianca's nail 

fashion.

PAARDENMEST gratis 

af te halen. Stal Arends in 

Maartensdijk heeft er ber-

gen van. Bel voor meer info 

06-54753516

Auto ACCU'S v.a. € 54,95 

montage € 7,50 Draaiweg 

52 Utrecht tel. 030-2734157 

www.accushop.nl

Tuinservice van Vliet tel. 06-54751296 Nw. Weteringseweg 

34 in Groenekan. Het plantseizoen begint weer; vele maten 

en soorten van coniferen, taxus laulier, rododendrons etc. 

Fruit en sierbomen. Oriënteer u vrijblijvend ook m.b.t. snoei- 

zaag- straat- of welk soort van tuinwerk ook.

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose- Maartensdijk. Tel. 

06-54967985

Te huur/ te koop bedrijfsruimte aan de Industrieweg 

Maartensdijk 200m2 en 400m2. Tel. 06-54623282

Herfstkleuren dagtocht met bingo! Luxe busreis op 

12 november a.s. Mooie toertocht over De Utrechtse 

Heuvelrug. Inclusief: koffie en gebak, heerlijke stamppot 

maaltijd en consumptie-bingo. Afsluiten met koffie/thee. 

Opstappen in De Bilt 9.15u of Maartensdijk 9.30u. Prijs 

alles inclusief € 37,50. Voor informatie en aanmelden: 

Hennie en Henk dagtochten service. Tel. 0346-212288 of 

06-53853557

Beeldverslag Chinareis
Op zondag 9 november a.s. verzorgt Jennifer G. Luitsz een beeldverslag van 

een zelfgemaakte reis met de auto van Utrecht naar Beijing (China) via de zij-

deroute. De reis, via Turkije, Iran, Turkmenistan, Oezbekistan en Kirgistan, 

voerde langs veel plaatsen waar Marco Polo in de 13e eeuw ook is geweest. 

Er is gelegenheid tot vragen en gesprek. De aanvang is om 15.00 uur. De toe-

gang is gratis in Warande Schutsmantel aan de Gregoriuslaan in Bilthoven. 

Parachutist zwaargewond
Een parachutist is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt op de Kooydijk in 

Westbroek. Vermoedelijk ging zijn parachute niet goed open. Omstanders 

meldden dat het slachtoffer uit Hilversum met hoge snelheid in een draaiende 

beweging naar beneden kwam en op het wegdek belandde.

Een traumahelikopter was ter plaatse om medische hulp te verlenen. De 

59-jarige man is met zwaar letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Over 

zijn toestand is weinig bekend. Volgens de politie is de man nog wel bij 

bewustzijn geweest na de klap. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies 

is misgegaan.
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advertentie

SVM wint ruim bij Austerlitz
Al direct vanaf de eerste minuut liet SVM zien in het uitduel in en tegen Austerlitz voor de 

winst te gaan. Met enkele plaagstootjes van Jordi van der Lee, Mike Boshuis en Mike de Kok 

wordt aangetoond met drie punten huiswaarts te willen gaan.

Al in de dertiende minuut opent 

Tom Jansen de score. Toch liet het 

SVM- middenveld soms wat steek-

jes vallen, waardoor Austerlitz af 

en toe toch gevaarlijk werd. SVM 

goalie Stijn Orsel bleek een niet te 

passeren sluitpost.

Jammer dat SVM zich teveel liet 

meeslepen door het matige en trage 

voetbal van de gastheren. Austerlitz 

kreeg hierdoor wat meer grip op de 

wedstrijd. Door slordig balverlies 

op het middenveld leek Austerlitz 

te gaan scoren. Stijn Orsel bezorgde 

met een goede uittrap Mike de Kok 

de bal, die de 0-2 laat aantekenen. 

De vele SVM supporters verwach-

ten dat SVM nu door zou drukken, 

maar dat lukte niet. Vlak voor de 

rust kreeg Tom Jansen de kans op 

0-3. Hij werd grof, maar onbestraft 

onderuit gehaald. 

Na de thee kwam Mark de Brauw in 

het veld voor de licht geblesseerde 

Jordi van de Lee. De SVM verdedi-

ging had alle geluk toen de bal uit 

het doel werd gekopt. Uit de snelle 

uittrap van goalie Stijn Orsel scoor-

de Mike de Kok de 0-3. Austerlitz 

kwam nog op 1-3, maar Mark de 

Brauw gaf het goede antwoord en 

scoorde de 1-4. Mike de Kok maak-

te zijn 3e doelpunt. Bijna kwam 

Austerlitz nog op de 2-5, maar de 

dienstdoende leidsman had vooraf 

een overtreding geconstateerd.

SVM 2 sprokkelde drie punten door 

met 2-1 te zegevieren. Programma 

zaterdag 8 november: SVM 1 – 

EDO om 14.30 uur.Hoogstaand voetbal in Austerlitz. (foto Nanne de Vries)

FC De Bilt weer op de goede weg
Na de zeer matige vertoning op 25 oktober in de thuiswedstrijd tegen CSW stond op 

1 november voor FC De Bilt de lastige uitwedstrijd tegen FC Aalsmeer op het 

programma. Beide FC’s konden de punten heel goed gebruiken.

Het was meteen duidelijk dat trai-

ner Gerrit Plomp de afgelopen 

week zijn mannen een en ander 

heeft uitgelegd, want er stond 

weer een echt team op het veld. 

Het spel was de eerste helft zeker 

nog niet goed genoeg, maar de 

inzet gaf voldoende vertrouwen. 

Aan beide kanten ontstonden 

kleine kansen, maar de keepers 

hoefden zeker niet tot het uiterste 

te gaan om hun doelen schoon te 

houden. Het veldspel van FC De 

Bilt werd gaande de eerste helft 

beter en het was dan ook gezien 

het lichte veldoverwicht terecht 

dat de Biltse mannen in de 24e 

minuut op 0-1 kwamen. De Aals-

meerse doelman stopte in eerste 

instantie een doelpoging van Tom 

Karst, maar de goed meegelopen 

Erwin Korthals reageerde alert 

en benutte het buitenkansje. In 

de blessuretijd van de eerste helft 

klutste de bal voor FC Aalsmeer 

op gelukkige wijze in het doel van 

Ricardo en gingen de beide ploe-

gen dus met 1-1 op het scorebord 

aan de thee.

Na rust denderde FC De Bilt over 

Aalsmeer heen en het was wach-

ten op Biltse doelpunten, maar die 

kwamen toch niet zo makkelijk als 

het leek en na een kwartier pakte 

FC Aalsmeer steeds meer het ini-

tiatief. Via 2-1 voor Aalsmeer 

scoorde FC De Bilt in de 77e mi-

nuut de gelijkmaker. Met nog een 

klein kwartiertje te spelen was het 

erop en erover, tenminste dat leek 

het te worden. De ene aanval na de 

andere volgde maar ook na diverse 

scrimmages voor het doel van de 

moegestreden Aalsmeerse keeper 

belandde de bal niet een keer in het 

doel. Eindstand 2-2. Aalsmeer was 

blij, en De Bilt moest, enigszins te-

leurgesteld, genoegen nemen met 

het ene puntje.

Volgende week de thuiswedstrijd 

tegen Odysseus. Na aloop van die 
wedstrijd is er een dj in de kan-

tine en zorgt het kantinepersoneel 

voor winterse gerechten (o.a. erw-

tensoep). 

Voordaan kan lachen
Voordaan H1 speelde zondag 

tegen Victoria en dat beloofde 

vuurwerk. Nadat eerst stil ge-

staan werd bij het overlijden 

van oud-voorzitter en trouwe 

fan van Voordaan, Jan Boter-

man, barstte het los. 

De eerste helft bepaalden de 

Rotterdammers veelal wat er 

gebeurde op veld 1. Maar de 

toverdrank in de rust gaf de 

Voordaners nog meer energie 

waarna beide partijen weer 

in balans kwamen met mooie 

kansen aan beide kanten die 

de Voordaners wisten te verzil-

veren. Inzet van beide partijen 

was 100%, elk team kreeg ook 

een strafbal maar de Voorda-

ners trokken aan het langste 

eind en konden met een grote 

glimlach van het veld lopen, 

3-2. Ook de Dames van Voor-

daan wisten de punten uit Zeist 

mee naar huis te nemen, 2-4. Tim Belderbos zij aan zij met de tegenstander. (foto: Guido van der Burg)

Voordaan tenniskampioen
Zaterdag 25 oktober jl. is het tennisteam TC Voordaan 1 kampioen ge-

worden in de zaterdag 3e klasse gemengd dubbel. De 4 overwinningen, 

2 gelijke spelen en 1 nederlaag waren voldoende om tegenstanders als 

U.V.V., T.V. Groenekan en T.C. Rijnsweerd achter zich te laten. 

Op de slotdag was één overwinning voldoende voor het kampioenschap. 

Met het 2-2 gelijkspel tegen Meijenhagen werd hier ruimschoots aan 

voldaan.

Salvodames verliezen 
Het bezoekende Allvo uit Almere staat geklasseerd in 

de top 3. Een zware tegenstander voor Salvo. Ondanks 

winst in de eerste set bleek de tegenstander vooral over 

meer aanvallende kwaliteiten te beschikken en wonnen 

daardoor de wedstrijd met 3-1. 

In de eerste set was Salvo aanvallend gelijkwaardig aan Allvo en met 

een eindspurt werd de eerste set gewonnen met 25-21. Hetzelfde beeld 

in de tweede set. De teams ontlopen elkaar niet veel en houden elkaar 

tot aan het einde van de set in evenwicht. Dit keer speelt de tegenstan-

der het beter uit in het einde van de set en wint deze nipt met 23-25. 

In de derde set heeft Allvo duidelijk het betere van het spel. Zij scoren 

niet alleen veel makkelijker maar Salvo maakt veel stop- en passfouten 

waardoor er geen scores gemaakt kunnen worden. Salvo kwam hal-

verwege de set op 10 punten achterstand. Een van de speelsters van 

de tegenpartij liep een enkelblessure op en moest de wedstrijd staken. 

Salvo kon hiervan enigszins proiteren maar niet voldoende om de set 
te winnen. Zij verloren deze met 19-25. De vierde set speelde Salvo wel 

beter maar moest het aleggen tegen de aanvalskracht die Allvo ont-
wikkelde. Daarover beschikt Salvo niet. Te veel wordt de tactische bal 

gespeeld. De tegenstander liet zich hierdoor niet verrassen. Ondanks 

een paar goede bloks kon Salvo het niet redden. De setwinst is voor de 

tegenstander met 20-25.

Door deze uitslag zakt Salvo naar de onderste regionen van de midden-

moot en moet weer punten gaan pakken. Dat kan op vrijdag 7 novem-

ber. Dan speelt Salvo om 21.00 uur in sporthal Kerkelanden tegen het 

team van Gemini.

FC

DE BILT

SPORTPARK WELTEVREDEN

wedstrijdbal
beschikbaar gesteld door:

AUTO 
LARENSTEIN

FC DE BILT

ODYSSEUS’91

zaterdag

8 november

aanvang: 14.
00

uur
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 Restaurant

Gespecialiseerd 
in elke (feest)gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl

Bestemmingsplan Buitengebied 
Maartensdijk 2012

door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde donderdag 

30 oktober unaniem het bestem-

mingsplan Buitengebied Maartens-

dijk 2012 vast. Er werden in totaal 

acht amendementen ingediend 

waarvan er zeven werden aange-

nomen. Een amendement om de 

bestemming van perceel Kerkdijk 

65 Westbroek in overeenstemming 

te brengen met de feitelijke situatie 

kreeg geen steun. 

Christiaan van Nispen tot Seve-

naer (VVD) voert behalve voor 

zijn eigen fractie ook het woord 

namens alle andere fracties. Hij 

doet dit als algemeen raadslid, zo-

als hij dat noemt. ‘Er zijn 71 ziens-

wijzen ingediend met 145 subvra-

gen. Daarvan zijn er 53 geheel of 

gedeeltelijk overgenomen, kortom 

er is heel veel werk geleverd.’ Als 

algemeen raadslid heeft Van Nis-

pen zich de afgelopen tijd ingezet 

om veel knelpunten die er nog la-

gen te verzamelen en te vertalen 

tot een raadsbreed voorstel. ‘Dat 

resulteerde in zes amendementen 

en een motie.’  

Omgevingsplannen

Verschillende fracties zouden 

onderzocht willen zien of over 

tien jaar dit bestemmingsplan in 

meerdere  bestemmingsplannen 

van bij elkaar passende gebieden 

kan worden opgedeeld. Wethou-

der Hans Mieras: ‘Het lijkt mij 

een goed idee om een keer groot 

onderhoud te plegen aan de inde-

ling van de bestemmingsplannen. 

Het is nu echter het verkeerde mo-

ment omdat over enkele jaren de 

nieuwe Omgevingswet van kracht 

wordt en de bestemmingsplannen 

worden omgezet in omgevings-

plannen.’ Johan Slootweg (SGP) 

vraagt aandacht voor agrarische 

bedrijven en verzoekt het college 

coulant om te gaan met eventuele 

aanvragen van die kant. 

Veenoxidatie

In een unaniem gesteunde motie 

wordt het college gevraagd ver-

kenningen te starten die moeten 

leiden tot een regeling die meer 

dan normale veenoxidatie moet 

voorkomen en agrariërs de mo-

gelijkheid biedt grasland vergun-

ningvrij te kunnen scheuren voor 

de teelt van ruwvoedergewassen. 

Wethouder Hans Mieras consta-

teert dat de raad het eens is over 

het zoveel mogelijk tegengaan van 

veenoxidatie en dat dit niet moet 

leiden tot nodeloze belemmering 

van het ondernemerschap van de 

agrariërs. ‘De provincie heeft daar 

een belangrijke rol in waar reke-

ning mee gehouden moet worden.’ 

Het college kan leven met de motie 

als die zo wordt gelezen dat geke-

ken gaat worden naar een regeling 

die de agrariërs de mogelijkheid 

geeft hun grasland vergunningsvrij 

te kunnen scheuren ten behoeve 

van de teelt van ruwvoedergewas-

sen, vermits dat geen veenoxidatie 

oplevert. 

advertentie

Bezwaren tegen grootstedelijke 
bouwplannen bij het station

Wijkraad De Leijen, Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, Hart VOOR Bilthoven (samen 

ca. 15.000 inwoners) en winkeliersvereniging Bilthoven Centrum bundelen hun krachten. 

Een samenwerking die tot een acceptabele planinvulling met betrekking tot het gebied 

Rembrandtlaan bij het station moet leiden.

Namens de bewonersgroepen en 

de winkeliers stelt Martin van der 

Grifthet volgende: ‘De omgeving 

Rembrandtlaan bij het station 

is een verloederd gebied. Geen 

twijfel dat daar hoognodig iets 

aan gedaan moet worden. Maar 

niet op de manier zoals in het 

door B&W wordt voorgesteld. 

Daarom hebben hun mening op 

dit plan met elkaar afgestemd. Na 

de sluitingsdatum van het indie-

nen van zienswijzen (30 juli jl.) 

hebben wij de gemeente aange-

boden om te overleggen over een 

voor alle betrokkenen (gemeente, 

ontwikkelaar en omwonenden) 

acceptabele planinvulling. De 

gemeente is echter niet op dit 

aanbod ingegaan.’

Doorgeslagen 

‘De gemeente stelt dat bij een re-

presentatief station Bilthoven een 

sterk verstedelijkt stationsgebied 

op de ‘Kop’ van de Rembrandt-

laan (hoek Jan Steenlaan) hoort. 

Wij vragen ons af waarop deze 

gedachtegang gebaseerd is. Sta-

tion Bilthoven en omgeving vor-

men een mooie groene entree voor 

onze gemeente. Het beoogde mas-

sale bouwblok met hoogtes tot 21 

meter past dan ook totaal niet bij 

de omliggende groene, villapark-

achtige omgeving. Ook de samen-

hang met de fraai vormgegeven 

nieuwe spoortunnels wordt volle-

dig uit het oog verloren. Voor een 

evenwichtige balans vinden wij dat 

de bouwhoogte in de ‘Kop’ moet 

worden gemaximeerd op 16 meter, 

alopend naar 12 meter en 9 meter.’

Versnippering

‘Momenteel wordt voortvarend ge-

werkt aan de vernieuwing van het 

Centrumgebied en de Kwinkelier. 

Dit zal zeker een positieve uitwer-

king hebben op de door iedereen ge-

wenste concentratie van detailhan-

del in dit winkelgebied. Hier zal de 

dynamiek die hoort bij een station 

gaan plaatsvinden. Het is heel merk-

waardig dat de gemeente in haar 

plannen voor de Rembrandtlaan een 

linke uitbreiding met detailhandel 
toe staat, wat tot ongewenste ver-

snippering zal leiden. Wij roepen 

de gemeente op een consistent de-

tailhandelsbeleid te voeren en dui-

delijkheid te verschaffen door geen 

detailhandel op de kop van de Rem-

brandtlaan toe te staan.’

Verkeerschaos 

‘Het gebied rondom de Rembrandt-

laan is divers: woningen, sport-

clubs, scholen en woonzorgcentra. 

De lanen worden door het smalle 

wegproiel en de grote hoeveelhe-

den iets-, auto-, bus- en vrachtver-
keer nu al zwaar belast. De voor-

genomen extra functies (zoals een 

hotel, restaurant en congres- en 

vergadercentra) werken sterk ver-

keersaantrekkend. Verkeerschaos 

dreigt en de verkeersveiligheid 

komt ernstig in gevaar. Uit oogpunt 

van verkeersveiligheid en leefbaar-

heid dienen maatregelen getroffen 

te worden die een verdere toename 

van het autoverkeer tegengaan. 

Deze maatregelen mogen wat ons 

betreft best ten koste gaan van het 

ambitieniveau van de invulling van 

dit plangebied.’

Inspraak

‘Het college zegt in zijn coalitieak-

koord een open houding naar de in-

woners aan te nemen en deelname 

van de inwoners aan het besluitvor-

mingsproces zelfs één van de be-

langrijkste speerpunten te vinden. 

Deze lovenswaardige voornemens 

lijken haaks te staan op het feit 

dat de ruim honderd ingediende 

zienswijzen op het voorontwerp 

bestemmingsplan op geen enkele 

wijze geleid hebben tot relevante 

bijstellingen. Wij maken ons zor-

gen dat de tweede ronde zienswij-

zen hetzelfde lot beschoren is. Om 

het nieuwe bestemmingsplan Rem-

brandtlaan goed in te passen in de 

omgeving, roepen wij het college 

daarom op zijn behaalde resultaten 

niet af te lezen aan een zo volge-

bouwd mogelijk, stedelijk gebied, 

maar aan een met groot draagvlak 

(bij ontwikkelaar en omwonenden) 

verkregen mooi en evenwichtig in-

gericht gebied Rembrandtlaan.’

Johan Slootweg vraagt aandacht voor agrarische bedrijven.

Hetty Loeb (Secretaris Wijkraad De Leijen) vraagt zich af of de artist impressie het juiste beeld schetst.

Bladcampagne 
De gemeentelijke bladcampagne gaat op 10 november 

weer van start. Als extra service worden ook de bladeren 

die in uw tuin zijn gevallen opgehaald. Deze moet u wel 

langs de berm van uw straat aanbieden. 

Maar let op: Dit is pas toegestaan vanaf één week voordat de campagne 

bij u in de straat komt. Voordat de bladcampagne begint, rijdt er eerst 

een vrachtwagen langs om de bladhopen op te halen. 

Daarbij wordt iedereen verzocht om de auto in de week dat de bladzui-

ger komt tijdelijk elders te parkeren. 

In de week van 10 november staan de volgende wijken gepland:

In Bilthoven 

- wijk Brandenburg

-  Bernardlaan, gebied tussen  

Bilderdijklaan en Obrechtlaan

- Julianalaan en Rembrandtlaan

In De Bilt

-   De Bilt-Zuid, Kloosterpark, Boetze-

laerpark, Park Arenberg, Westerlaan, 

Kerklaan, Blauwkapelseweg, Biltho-

venseweg en gebied Zorgvliet.

Wie met de rolstoel de bus wil gaan nemen

ondervindt hier en daar nog problemen

maar het komt volgend jaar

helemaal voor elkaar

door verbeterde opstap systemen

Guus Geebel Limerick

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Vrijdag 7 november "BORRELAVOND"

Woe.
05-11

Elzasser zuurkoolschotel,
casselerrib en bratwürst

of
Zalmfilet gevuld met

kruidenkaas in bladerdeeg

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
06-11
Vrij.

07-11
Woe.
12-11

Schotse jachtschotel,
spruitjes en aardappel

of
Knoflook gamba`s,

frietjes en sla

€ 11,00 
incl. 

kopje koffie

Do.
13-11
Vrij.

14-11


