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Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 
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in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.
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Burgemeester en wethouder 
ontbijten met leerlingen

door Walter Eijndhoven

Donderdag 10 november nodigde waarnemend burgemeester Bas Verkerk 26 leerlingen uit 
groep 5 van Basisschool Wereldwijs uit om samen met wethouder Anne Brommersma, te 

genieten van een gezond ontbijt. Allemaal in het teken van de Week van het Schoolontbijt. 

De 26 leerlingen waren eigenlijk 
best wel zenuwachtig, om te ontbij-
ten met de burgemeester. Gelukkig 
bleek hij heel aardig te zijn en was 
het ijs snel gebroken. ‘Weten jullie 
allemaal wie ik ben? En wat een 
ambtsketen inhoudt?’ Zomaar wat 
vragen, die Verkerk stelde aan de 
leerlingen van groep 5, vlak voor 
het ontbijt. Een groot aantal van 
hen wist natuurlijk wel wie hij was, 
maar waarvoor een ambtsketen nu 

eigenlijk dient, dat was wel wat 
veel gevraagd. En zo’n ding om je 
nek te hebben hangen, dat was echt 
voor het eerst bij de leerlingen. Ook 
Anne Brommersma vroeg het één 
en ander: ‘Weten jullie wie ik ben 
en wat ik doe binnen de gemeente?’ 
Na uitleg van burgemeester en wet-
houder kon het ontbijt beginnen. 

Nationaal
Verkerk was niet de enige bur-

gemeester, die meedeed met het 
schoolontbijt. Dit jaar zijn er liefst 
255 burgervaders die ontbijten met 
leerlingen. Ook naast basisscholen 
is er tijdens het Nationaal School-
ontbijt volop aandacht voor school-
ontbijten. Net als alle voorgaande 
13 jaar riep de organisatie dit jaar 
alle burgemeesters van de deelne-
mende gemeenten op om met een 
schoolklas op het stad- c.q. ge-
meentehuis te ontbijten. Vorig jaar 

gaven 245 burgemeesters gehoor 
aan deze oproep, dit jaar deden 
zelfs 255 burgemeesters mee. Zo’n 
520.000 scholieren doen mee met 
de actie, op 2.720 scholen. 

Wereldwjs
Annemarie Hoornsman, directeur 
van Wereldwijs uit Bilthoven ver-
telt: ‘Helaas zijn meesters Rob en 
Peter ziek, dus ben ik maar met 
onze leerlingen meegegaan. Dit is 
zo leuk om mee te maken. Elk jaar 
kiest het Nationaal Schoolontbijt 
een goed doel. Dit jaar is dat Jantje 
Beton. De leerlingen brengen hun 
burgemeester een ontbijt op het ge-
meentehuis. Met dit ontbijt, lesma-
teriaal over ontbijten en aandacht 
voor Jantje Beton, laat het Natio-
naal Schoolontbijt zien dat eerst 
gezond ontbijten en daarna lekker 
buiten bewegen een goed begin van 
de dag is. Eén van onze leerlingen 
vindt dat wij een mooi schoolplein 
hebben, en eigenlijk vindt hij dat 
iedere school in Nederland een 
mooi schoolplein moet hebben. 
Mooi, toch? Er zijn in Nederland 

veel wijken waar je niet lekker bui-
ten kunt spelen’. Met alle aandacht 
voor Jantje Beton hoopt het Natio-
naal Schoolontbijt geld in te zame-
len voor gezonde schoolpleinen en 
uitdagende speelplekken. Goede 
voeding en vrij buitenspelen zijn 
belangrijk voor een gezonde ont-
wikkeling van kinderen. Ongeveer 
80% van de kinderen beweegt on-
voldoende. Hoornsman: ‘Gemeente 
De Bilt doneert dit jaar 250 euro 
voor Jantje Beton’. 

Ontbijt
Net als vorig jaar bestond het ont-
bijt uit volkorenbrood, tarwebolle-
tjes, krentenbollen, halvarine, fruit-
stroop, smeerkaas, jam, 30+ kaas, 
halfvolle melk, fruit, groente, half-
volle yoghurt, biologische muesli 
en thee. Het ontbijtpakket voldoet 
aan de nieuwe richtlijnen van het 
Voedingscentrum. Het Nationaal 
Schoolontbijt is ambassadeur van 
Gezonde School, de aanpak die met 
advies en activiteiten scholen struc-
tureel helpt om de gezondheid van 
hun leerlingen te verbeteren.

Respect op 
Julianaschool

Ook op de Julianaschool in Bilthoven moeten leerlingen met respect 
met elkaar en anderen omgaan. Burgemeester Bas Verkerk vertelde 
donderdag 10 november tijdens een gastles hoe belangrijk het is dat 
je iedereen respecteert, of je nu wint of verliest van een tegenstander. 

[foto Walter Eijndhoven]

Er wordt stevig ontbeten in de oude raadszaal van Jagtlust.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

20/11 • 10.30u - Mevr. ds. B. L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
20/11 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

voorbereiding Heilig Avondmaal 
20/11 • 18.30u - Ds. A. Beens

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
20/11 • 10.30u - ds. H. Schram 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

20/11 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
20/11 • 10.30u - Leerhuisviering; 

Voorganger: mw. Astrid Veldhuis m.m.v. 
het O.L.V-koor o.l.v. A. Perk

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

20/11 • 10.15u - Ds. S. Alserda
20/11 • 16.30u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

20/11 • 10.00u - Ds. J. van Dijk, Zondag 
van de Voleinding

20/11 • 19.00u - Ds. A. Vastenhoud

Pr. Gem. Immanuelkerk
20/11 • 10.00u - Ds. G.M. Landman, 

Gedachtenisdienst

Pr. Gem. Opstandingskerk
20/11 • 10.00u - Mevr. ds. E. H. W. Stam, 

Gedachtenisdienst

R.K. St. Michaelkerk
20/11 • 10.30 uur - Eucharistieviering, 

pastoor J. Skiba

Volle Evangelie Gemeente
20/11 • 10.00u - Spreker dhr. Adri van 

der Mast, tevens doopdienst 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

20/11 • 10.30u - Mevr. ds. E. A. Visser

Herv. gemeente Blauwkapel 
20/11 • 15.30u - Proponent drs. G. A. van 

Ginkel

Herst. Herv. Kerk
20/11 • 10.30u - kand. W.F. ‘t Hart

20/11 • 18.00u - kand. G.J. Noordermeer

Onderwegkerk Blauwkapel
20/11 • 10.30u - eerstvolgende dienst op 

27 november a.s. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

20/11 • 11.00u - Ds. R. Alkema
Viering Heilig Avondmaal (kring) m.m.v. 

de Cantorij 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

20/11 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer, 
bediening Heilig Avondmaal

20/11 • 18.30u - ds. M.P.D. Barth, 
dankzegging Heilig Avondmaal

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

20/11 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. 
Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
20/11 • 09.30u - ds. R. Alkema Viering 

Heilig Avondmaal (kring). 

St. Maartenskerk
20/11 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering/Familieviering, 
Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

20/11 • 10.00u - Dhr. J. van Ooyen 
20/11 • 18.30u - Ds. E.A.W. Mouissie 

PKN - Herv. Kerk
20/11 • 10.00u - ds. M. van der Zwan 

20/11 • 18.30u - ds. A.D. Goijert 

OC De Bilt verhuisd

Na een mooie kennismakings-
periode aan de Jasmijnstraat is 
het Ontmoetingscentrum De Bilt 
verhuisd. Vanaf donderdag 10 
november staan de deuren open 
bij de Opstandingskerk aan de 1e 
Brandenburgerweg 34. De plek 
verandert dus maar het aanbod 
niet. Het Ontmoetingscentrum 
biedt activiteiten aan mensen met 
geheugenproblemen of dementie, 
die nog zelfstandig thuis wonen. 
Het OC De Bilt is de komende 
periode elke donderdag geopend 
van 12.00 tot 18.00 uur. Aan het 
einde van de middag bestaat er 
een mogelijkheid om nog een 
bescheiden warme maaltijd te 
gebruiken. Voor het maken van 
een afspraak of voor meer infor-
matie kan contact worden opge-
nomen met Gerdine Timmerman 
via 06 29053145.
 
Mantelzorger opgelet 

Mantelzorgers zijn onmisbaar 
en van onschatbare waarde. Om 
meer mantelzorgers te bereiken, 
passende ondersteuning te bieden 
en te waarderen, wil het Steun-
punt Mantelzorg graag in gesprek 

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Koop Geersing:
‘Ik help u graag bij 
een goed afscheid’

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

Op 5 november 2016 is overleden onze gewaardeerde collega

Willem Sukkel
Hij heeft zowel als brandweerman als actief oud-lid

veel voor ons korps mogen doen. 

Wij wensen Henny, kinderen en verder familie veel sterkte toe.

Brandweerkorps Maartensdijk

Geboren

31 oktober 2016

Sarah

Dochter van 
Petra Fisher & Kevin Dijkstra

Maartensdijk

met mantelzorgers. Mantelzor-
gers worden uitgenodigd mee 
te praten over ondersteuning en 
waardering van mantelzorgers op 
dinsdag 22 november van 19.30 
tot 21.30 uur in Restaurant Bij 
de Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14, 3731 KH De Bilt. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via e-mail aan man-
telzorg@mensdebilt.nl of tel. 030 
7271556 of 06 13071129. 

Trouw zijn aan jezelf

Op donderdag 17 november 
organiseert De Woudkapel een 
interactieve avond over Trouw 
zijn aan jezelf; over momenten 
van innerlijke tweestrijd. Maria 
van den Boer en Pieter Loot-
sma gaan met de deelnemers van 
deze avond in gesprek over onze 
gevoelens als we ons geconfron-
teerd zien met momenten van 
tweestrijd. Maria van den Boer is 
medisch socioloog en is gespeci-
aliseerd in Afrikaanse filosofie. 
Pieter Lootsma is voorganger in 
De Woudkapel, gelegen aan de 
Beethovenlaan 21 te Bilthoven 
en de avond begint om 20.00 uur.

Weeksluiting in Dijckstate

Vrijdag 18 november zal in Dijck-
state Maartensdijk een weekslui-
ting worden gehouden, waarin 
ds. M. van der Zwan (Westbroek) 
voor gaat. De aanvang is om 
19.30 uur en na afloop is er gele-
genheid voor gezellig samenzijn 
bij een kopje koffie. Iedereen is 
van harte welkom.

Thema-avonden Maartensdijk

22 november start een nieuwe 
reeks thema-avonden belegd 
door IRS Gooi & Sticht. Het doel 
van deze avonden is onderwijs te 
ontvangen vanuit de Bijbel tot 
verdieping en verrijking van het 
geestelijk leven. Na de lezing 
is er gelegenheid vragen in te 
dienen, die na de pauze door de 
inleider behandeld worden. Van 
iedere lezing wordt een samen-
vatting uitgereikt. Op dinsdag 
22 november wordt het thema 
‘ Van Luther naar Kohlbrugge’ 
behandeld door ds. M. Goudriaan 
te Ede in de Ontmoetingskerk, 

Julianalaan 26 te Maartensdijk. 
De aanvang is om 19.45 uur. 

Informatieavond 
Zonnepanelen

Op dinsdagavond 22 november 
wordt een informatieavond over 
zonnepanelen georganiseerd 
door de Biltse energiecoöperatie 
BENG! Alle aspecten rondom 
het zelf opwekken van energie 
met zonnepanelen komen aan 
de orde. De bijeenkomst wordt 
geleid door een onafhankelijke 
deskundige en vindt plaats in 
De Bilt bij één van de vrijwil-
ligers thuis. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via 
john@beng2030.nl. Deelnemers 
ontvangen bericht over tijd en 
plaats. Het is handig om de jaar-
rekening van het energiebedrijf 
mee te nemen. Deze bijeenkomst 
is de laatste van 2016. De vol-
gende voorlichtingsavond vindt 
op 10 januari plaats. 

 Kunstlezing in Bibliotheek 

Mirelle Nunes geeft op don-
derdag 24 november om 10.00 
uur een lezing over de Zwit-
serse kunstenaar Jean Tinguely in 
Bibliotheek Bilthoven. Tinguely 
maakte deel uit van het Nouveau 
Réalisme en is vooral bekend 
geworden door zijn speelse, 
stoere machinekunst en explo-
sieve performances. Alles moest 
anders, alles moest in beweging. 
Meer informatie en aanmelden: 
www.ideacultuur.nl of activitei-
ten@ideacultuur.nl.

Decembermarkt

Vrijdag 2 december vindt er in 
Woonzorgcentrum De Bremhorst 
te Bilthoven een decembermarkt 
plaats; een markt met nieuwe 
producten van kleine en grotere 
ondernemers. Van sieraden tot 
cadeautjes van de Wereldwin-
kel, er is voor elk wat wils. 
Ook aan de inwendige mens is 
gedacht; er is snoep- en oliebol-
lenkraam. Ook zijn er kramen 
met heerlijke jam, tweedehands 
kerstartikelen en boeken. Onder-
nemers, die geïnteresseerd zijn 
tussen 10.00 en 14.00 uur op 
vrijdag 2 december kosteloos te 
komen verkopen kunnen contact 
opnemen met De Bremhorst (Jan 
van Eijcklaan 31 te Bilthoven, 
tel. 030 2747800). Tweedehands 
koopwaar kan worden afgegeven 
bij de receptie van De Bremhorst. 
De opbrengst van de december-
markt is bestemd voor de activi-
teitencommissie (voor de bewo-
ners) van De Bremhorst. 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 18 november kunt 
u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem in 
Maartensdijk bent u van harte 
welkom. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur en meedoen kost 3 
euro. Er is ook een loterij, voor € 
0,25 kunt u een lot kopen. Voor 
aanmelden: 0346 212366 of 06 
51832063.



 De Vierklank 3 16 november 2016

Sint Maarten heeft pioniersgeest
door Henk van de Bunt

‘De kerk van Sint Maarten heeft een pioniersgeest en is een voorbeeld voor het kerkelijk landschap 
in Nederland: met de deuren open naar de samenleving, gastvrij naar ieder die een beroep op de 

kerk doet en elke gast het gevoel gevend om thuis te komen. Zo heeft de kerk een wezenlijke rol in 
de samenleving’. Dat zei waarnemend burgemeester van De Bilt, Bas Verkerk, tegen een volle kerk, 

die zaterdagmiddag was samengekomen om het jubileum van 50 jaar kerk te vieren.

‘Ik feliciteer u daarmee. Dit is 
een kerk tot voorbeeld van andere 
kerken. Ik hecht ook als verte-
genwoordiger van de wereldlijke 
overheid aan deze functie van de 
kerk in Nederland. Ik kan het we-
ten, want ik ben een gelovig mens 
en van huis uit katholiek’, aldus 
Verkerk die daarna uit handen van 
Leo Fijen het jubileumboekje in 
ontvangst nam. In die bundel ko-
men 50 mensen in en om de ge-
loofsgemeenschap aan het woord. 
Daarmee is het een mooie spiegel 
geworden van het katholieke ge-
loof in Maartensdijk en de omlig-
gende dorpen.

Tineke Schouten
Na de mooie optocht van Sint 
Maarten en een verhalenverteller 
uit Utrecht die 400 kinderen het 
verhaal van de heilige liet zien, 
was het zaterdagmiddag de beurt 
aan de volwassenen. Die luister-
den met veel waardering naar het 
verhaal van burgemeester Bas Ver-
kerk. En ze genoten ook van de 
waarderende woorden van Tineke 
Schouten. Die was tussen de try-
outs van haar nieuwe show toch 
naar Maartensdijk gekomen om de 
expositie te openen. Net als Sint 

Maarten in de derde eeuw deelde 
ze een rode mantel in twee stukken 
en symboliseerde zo de opdracht 
om meer te delen in ons leven.

Ovatie
Ze refereerde in een persoonlijke 
toespraak aan haar jaren in Maar-
tensdijk. Ze vertelde dat ze vaak in 
de katholieke kerk had gebeden en 
kaarsjes had opgestoken en dat ze 
had genoten op de hoogtijdagen, 
bij Sint Maarten en met Kerstmis. 
Ze draagt Maartensdijk nog altijd 
mee als een dierbare herinnering 

in haar hart. Lovende woorden had 
Tineke Schouten voor de zangeres, 
die de overvolle kerk tot tranen be-
roerde, Elske te Lindert. Deze jon-
ge vrouw uit de Achterhoek zong 
het Ave Maria van Schubert zo zui-
ver en overtuigend dat je een speld 
kon horen vallen. Aan het einde 
van de sfeervolle jubileummiddag 
op zaterdag kreeg deze Elske te 
Lindert een staande ovatie.

Toekomst
Zo kwam er een einde aan een 
onvergetelijke middag in de kerk 
van Sint Maarten. Op die middag 
schetste hoogleraar Jozef Wissink 
de kracht van de geloofsgemeen-
schap. ‘Het is een kerk die wil 
leren, die het heerlijk vindt om te 
vieren en die altijd klaar staat voor 
een ander. Als je als kerk wilt le-
ren, dienen en vieren, dan ben je 
vitaal en wacht je nog een mooie 
toekomst’, zo hield Jozef Wissink 
de aanwezigen voor. Dat werd in-
stemmend beluisterd door pastor 
Gerard de Wit, de priester die deze 
kerk zoveel jaar de weg heeft ge-
wezen en nu naast de burgemees-
ter op de eerste rij zat. Voor hem 
was het ook een prachtige middag, 
want hij kon met eigen ogen zien 
dat zijn levenswerk nog steeds 
bruist van energie en inspiratie.

Top-2000-
(kerk-)dienst 

Zondag 18 december om 16.00 u wordt er voor de eerste keer in 
deze gemeente een Top-2000-kerkdienst gehouden in de Opstan-
dingskerk. Deze kerkdienst haakt aan bij de traditionele Top-
2000 van NPO Radio 2, die elk jaar afloopt om 24.00 uur op 31 
december. 

De Top-2000 kerkdienst is een idee van internetkerk MijnKerk.nl, 
waar vorig jaar negentig kerken aan meededen. Ook voor dit jaar 
staan er al weer een stuk of dertig gepland, waaronder dus die in 
Bilthoven. Inhoudelijk en organisatorisch is men nog met de invul-
ling bezig; uiteraard zal er veel gezongen worden. Wat er gezongen 
gaat worden wordt mede bepaald door de bezoekers. Via internet 
kan er gestemd worden. Iedereen kan op drie liedjes stemmen en 
desgewenst de keuze motiveren. Er kan aangegeven worden of deze 
motivaties wel of niet in de dienst gebruikt mogen worden. Hieruit 
zal een selectie gespeeld worden tijdens de dienst. In de Top-2000 
staan veel nummers met inhoud: nummers die emoties teweeg bren-
gen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Sommige num-
mers gaan expliciet over geloof of God, zoals ‘What if God was one 
of us’, van Joan Osborne. Andere gaan over belangrijke levenserva-
ringen als liefde, dood en troost. 

Band
De organisatie is bezig met het formeren van een band, welke uiter-
aard tijd en ruimte moet hebben om te oefenen. Daarom de oproep 
om zo snel mogelijk een stem uit te gaan brengen op http://www.

top2000kerkdienst.nl/de-bilt/, 
zodat er tijdig een selectie van 
de liedjes kan worden gemaakt. 
Voor meer informatie: top2000.
debilt@gmail.com.

Laatste rustplaats

Vrijdag 11 november verzorgde begrafenisverzorging De Bruijn uit Maartensdijk de uitvaart van de heer Sukkel uit Maartensdijk. Zijn jarenlange be-
trokkenheid bij de brandweer van Maartensdijk werd prachtig onderstreept door het bijzondere vervoer naar zijn laatste rustplaats in Lage Vuursche.

Tineke Schouten is ook in de kerk reuze in haar element.

Pastor Gerard de Wit heeft als priester deze kerk vele jaren de weg 
gewezen. Naast zuster Lamberta van de Augustinessen van Sint Monica.

Leo Fijen overhandigt burgemeester Verkerk het jubileumboek.

De feestmaanden zijn weer begonnen
eerst Sint Maarten met veel lampionnen
daarna Sinterklaas
met een boel speculaas
en dan een Kerstbal met mooie japonnen

Guus Geebel Limerick

NAJAARS ACTIE
deze actie is geldig t/m

17 december 2016

De gastheer/-vrouw eet GRATIS 
mits u op ZATERDAGAVOND 
met min. 4 personen à la carte 
komt dineren. (excl. drank)

Reserveren is altijd verstandig
0346-218821 / 06-12368755

WWW.NAASTDEBUREN.NL

GEZELLIG!
TOT ZIENS

advertentie
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Magere runderlappen

Beenhammetjes
Gemarineerd of naturel

Gevulde kipfilet
(kant-en-klaar voor de oven)

500
GRAM 6.49

500
GRAM 6.98

500
GRAM 5.49

Reclame geldig vanaf 
donderdag 17 november 
t/m woensdag 23 november 

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

500
GRAM 5.98Herfstbraadstuk

Lamsburgers

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-kerrie salade
Filet americain
Hammousse

Spekrollade ham/kaas
Rosbief 
Boerenham 3 x 100

GRAM 4.50

3 x 100
GRAM 4.50

VLEESWAREN TRIO

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 5.75

BLUE STILTON 
MET PORT

100
GRAM 3.25 

DJAKARTA MIX 250
GRAM 4.98

100
GRAM 2.50

Noten & pinda's

5 HALEN= 
    4 BETALEN

GEROOKTE 
AMANDELEN

PER 
STUK 0.99

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, verse worst, 
slavinken, rundervinken, etc…

Lekker voor het weekend!

SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN

2 
STUKS 5.-

2
STUKS 7.-

Super mals en    
         smaakvol!

HEERLIJKE KIPDIJFILET

1
KILO 7.98

We hebben weer lekkere wild producten! O.a.: pate’s, wildschotels etc.

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

MOOIE

Hollandse prei
HÉÉL KILO 

0.99

SUPERIEUR

Roerbakgroente
400 GRAM

1.98

VOLOP SPECIALITEITEN UIT BRUSSEL!!!
ZEER GROOT ASSORTIMENT

Paddestoelen en Pompoenen!

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 21/11, dinsdag 22/11 en woensdag 23/11

VERS GESNEDEN

Spitskool
400 GRAM

0.79

ELSTAR

Handappels
HÉÉL KILO 

0.99

Hete bliksem
PER PORTIE 

4.95

DEZE WEEK DOEN WE LEKKER WILD

Hertengoulash
MET PUREE EN RODE KOOL

100 GRAM

1.49

NU OOK:

Hazenbout, fazant
en eendenbout

Prei gehaktschotel
100 GRAM 

0.99

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER
DAGELIJKS VERS 

Roomboter
amandelspeculaas

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Alléén donderdag
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Mantelzorgwaardering op
Dag van de Mantelzorg

door Henk van de Bunt

Donderdag 10 november was de landelijke Dag van de Mantelzorg. Steunpunt Mantelzorg
De Bilt markeerde dit met een feestelijke dag voor alle mantelzorgers uit de gemeente. 
Wethouder Anne Brommersma reikte op deze dag de eerste Mantelzorgwaarderingen

uit aan de aanwezige mantelzorgers in woonzorgcentrum d’Amandelboom in Bilthoven. 

Steunpunt Mantelzorg, onderdeel 
van Mens De Bilt organiseerde deze 
dag momenten waarop mantelzor-
gers in de zes kernen van deze ge-
meente in de schijnwerpers stonden. 
Anne Brommersma vertelde hier 
niet alleen te zijn als verantwoorde-
lijk wethouder, maar ook met de an-
deren deze dag te mogen delen van-
uit eigen ervaring als mantelzorger: 
‘Mantelzorg is geen vrijwilligers-
werk, je doet het met liefde, weet 
zoals velen hoe belangrijk mantel-
zorgers zijn en dat deze bijzondere 
aandacht voor mantelzorgers daar-
om zo op z’n plaats is’. De gemeen-
te De Bilt faciliteert het Steunpunt 
Mantelzorg en daardoor ondersteunt 
zij de mantelzorgers waar nodig. 

Vriendelijk
Eerder dit jaar is de erkenning ‘Wij 
werken mantelzorgvriendelijk’ uit-
gereikt aan de gemeente De Bilt. De 
erkenning werd toen uitgereikt aan 
wethouder Anne Brommersma en 
gemeentesecretaris Erik Wietses. Er 
is hard gewerkt om in aanmerking te 
komen voor deze erkenning, waar-
mee de gemeente De Bilt als werk-
gever laat zien dat zij aantoonbaar 
mantelzorgvriendelijk beleid in het 
personeelsbeleid heeft geïntegreerd. 

Voorbeelden hiervan zijn dat 
nieuwsberichten over mantelzorg 
en werk worden gepubliceerd op 
het Intranet maar ook bijvoorbeeld 
dat mantelzorg een vast onderdeel 
vormt van het functioneringsge-
sprek. 

Werkende mantelzorgers 
Speciaal voor werkende mantelzor-
gers organiseert Steunpunt Mantel-
zorg informatieve en inspirerende 
bijeenkomsten over wettelijke re-
gelingen en hoe je met je werkge-
ver hierover in gesprek kunt gaan. 
De combinatie van werk en zorg is 
voor veel mensen lastig en kost veel 
energie. Om te voorkomen dat men 
hierdoor overbelast raakt kan men 
gebruikmaken van wettelijke verlof-
regelingen.

Winkeliers
Deze dag was er ook en vooral om 
de mantelzorgers te bedanken. Wet-
houder Brommersma: ‘ In De Bilt 
doen we dat dit jaar met de zoge-
naamde mantelzorgwaardering: wie 
als mantelzorger werkt of dit voor 
een ander doet kan zo’n waardering 
via Mens De Bilt ‘regelen’ door een 
formulier in te vullen op de website. 
In samenwerking met de winke-
liersverenigingen worden mantel-

zorgers gewaardeerd met vouchers 
ter waarde van 50 euro (vijf maal 
10 euro). Dank ook aan de Winke-
liersverenigingen, die - door hun in-
dividuele leden - op deze wijze ook 
bijdragen aan de waardering van 
de mantelzorger’. Zorgt iemand 8 
uur of meer per week voor een an-
der en woont degene waaraan men 
zorg verleent in gemeente De Bilt, 
dan komt men in aanmerking voor 
de mantelzorgwaardering. Men kan 
de mantelzorgwaardering tot ui-
terlijk zaterdag 31 december 2016 
aanvragen. Iedere mantelzorger kan 
de mantelzorgwaardering één keer 
ontvangen. Meerdere mantelzorgers 
rondom dezelfde persoon komen ie-
der afzonderlijk voor de waardering 
in aanmerking. Na aanmelding (bij 
Steunpunt Mantelzorg, Henrica van 
Erpweg 2g, 3732 BG De Bilt of e-
mail mantelzorg@mensdebilt.nl) 
ontvangt men een bevestiging en 
informatie van het Steunpunt Man-
telzorg.

Discussie in de Nieuws en Co-bus onder leiding van Mustafa Marghadi over nut, noodzaak en (on-)mogelijkheden 
van Mantelzorg. 

Sybelle van Erven ontvangt als eerste de zgn. mantelzorgwaardering.

Bijeenkomst over
Uitvaart en Erfrecht 

Kennen uw nabestaanden uw wensen ten aanzien van uw uitvaart? Vaak weten mensen niet 
wat men zelf al kan regelen of vast kan leggen in een testament en

wat er allemaal mogelijk is rondom de uitvaart.

In de bijeenkomst over Uitvaart 
en Erfrecht kan men geïnformeerd 
worden over de mogelijkheden 
bij een uitvaart en wat er tijdens 
leven al geregeld kan worden op 
juridisch gebied. 

Dit nu regelen zorgt ervoor dat 
u uw nabestaanden zo verzorgd 

mogelijk achterlaat. Ook zal een 
notaris vertellen over waarom het 
verstandig is om een levenstesta-
ment op te maken en hoe u wel-
licht erfbelasting kunt besparen 
door tijdens leven te schenken. 
Ook is er aandacht voor de situ-
atie dat waarbij iemand geen part-
ner of kinderen nalaat.

Aanmelden
De bijeenkomst is op maandag 21 
november van 14.00 tot 16.00 uur in 
Servicecentrum De Bilt, prof. dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14 in Biltho-
ven. Deelname is gratis. Graag voor-
af aanmelden bij Steunpunt Man-
telzorg De Bilt via mantelzorg@
mensdebilt.nl of tel. 030 7271556. 

Geen fittest in 
Maartensdijk

De aangekondigde fittest op zaterdag 19 november in De Vierstee in 
Maartensdijk voor mensen in Maartensdijk en Westbroek van de leef-
tijdsgroep tussen de 60 en 70 jaar gaat niet door. Coördinator en buurt-
sportcoach Sebastiaan Klok: ’Ja, deze is inderdaad geannuleerd. 

In overleg met de gemeente de 
Bilt en Sportservice Utrecht is 
deze beslissing genomen. Er zijn 
te weinig aanmeldingen binnen 
gekomen om een fittest te verzor-
gen. Wel zal ik nog contact op-
nemen met de bewoners dit zich 
hebben aangemeld om te kijken 
wat ik kan betekenen. Volgend 
jaar zijn wij van plan wederom 
de bewoners van Maartensdijk 
en Westbroek de mogelijkheid te 
bieden deel te nemen aan de fit-
test. Echter zullen wij dit dan op 
een andere manier bekend ma-
ken dan dit jaar. Hoe de invulling 
hiervan zal zijn weten wij nog 
niet’. [HvdB]

Leer omgaan met de 
digitale overheid

We ervaren het dagelijks. De overheid wordt steeds ‘digitaler’. Een af-
spraak maken op het gemeentehuis, je pensioenoverzicht bekijken of 
contact met de zorgverzekering?. Je hebt altijd je DigiD nodig. Wat nu 
als je moeite hebt met het aanvragen van je DigiD? En met de toepas-
singen ervan? In de cursus Omgaan met de digitale overheid ontdekt 
elke deelnemer stap voor stap hoe je een DigiD aanvraagt, activeert en 
wat je er vervolgens mee kunt. De cursus bestaat uit vier dagdelen. De 
cursus is gratis (kosten alleen voor het cursusboek 20 euro). 

Nodig
Voor de cursus is het wel nodig om over basiskennis Windows te be-
schikken, te kunnen mailen en het liefst ook internetbankieren. Gedu-
rende de cursus werkt iedereen op zijn of haar eigen laptop. De cur-
sus vindt plaats in samenwerking met SeniorWeb, in de bibliotheek in 
Maartensdijk en in Bilthoven. In Maartensdijk start de cursus op dins-
dag 29 november (14.00 uur) en in Bilthoven op woensdag 30 novem-
ber om 10.00 uur. Meer informatie en aanmelden: www.ideacultuur.nl/
digisterker of e-mail activiteiten@ideacultuur.nl 

Bewoners bijgepraat 
over zorg

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Huurdersvereniging 
Spreeuw- Kramsvogellaan (HVSK) op 7 november hield Tolinda de 
Vries, beleidsmedewerker Wmo bij de gemeente De Bilt, een presen-
tatie over zorgvoorzieningen. Zij ging in op woningaanpassingen, hulp 
bij het huishouden, vervoer, dagopvang en individuele begeleiding. 
Tolinda de Vries vertelde op welke manier een melding kan worden 
ingediend en hoe die verder wordt afgehandeld en vertelde verder hoe 
hulp bij het huishouden na de bezuiniging van veertig procent door het 
Rijk in de gemeente De Bilt is geregeld. Na afloop van de presentatie 
beantwoordde ze vragen van aanwezigen.

Tolinda de Vries tijdens haar presentatie. 



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Ruim twee 
centimeter te 

breed! Niet erg 
handig van je!

Wie 
meet het op?

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correct

inmeten en installatie. 
Als het nodig mocht zijn,

repareren ze ’m ook nog!

Opmeten is lastiger
dan u denkt! 

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder
Kerst-
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 • Readshop

• Kooklust 121 • Landwinkel De Bilt • Karel Hendriksen

• Landwinkel de Groenekan • De Vierklank  • Primera Maartensdijk 

service voor ondernemers

Kom sparren op het gebied 
van communicatie en PR.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan     

T +31(0)346 213204   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 
JAAR

Fashion for eve ry a ge

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

KIJK KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

OP ALLE
GESELECTEERDE

ARTIKELEN

NU
50%
KORTING*

 
*M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN NIEUWE COLLECTIE

Bij aanschaf van een 
tweepersoons Avek boxspring 
krijgt u een gratis vier-sterren hotel-
arrangement inclusief een nacht in 
een echt Avek bed (t.w.v. € 279,-*).

Ervaar het weldadige comfort en kom proefl iggen bij:

Bij aanschaf van een 
tweepersoons Avek boxspring
krijgt u een gratis vier-sterren hotel-
arrangement inclusief een nacht in 
een echt Avek bed (t.w.v. € 279,-*).

Ervaar het weldadige comfort en kom proefl iggen bij:

• Overnachting voor 

2 pers. in Deluxe kamer 

in hetRadisson Blu 

Palace Hotel in 

Noordwijk aan ZeeNoordwijk aan Zee

Inclusief:
• 3-gangen diner

• Uitgebreid ontbijt

• Gratis parkeren

• Vrij gebruik van 

de fi tness en het 

Aqua Center

Nú met

Hotel
Arrangement

cadeau!Arrangement

cadeau!Arrangement

*Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

avek.nlJe slaapt toch het liefst in je eigen Avek bed.

Gratis nacht in een      
     vier-sterren hotel!

 B E D D E N

www.linnerieannelies.nl

ROOMBOTER 
AMANDELSTAAF
van € 5,25 nu

€ 4,50

DE LEKKERSTE
KAISERBROODJES
3 + 1
GRATIS!

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Hessenhof 9
(hoek Looydijk/Hessenweg)

3731 JV  De Bilt
tel.: 030-2342472

info@wereldwinkeldebilt.nl

Onze webwinkel is altijd open!
www.wereldwinkeldebilt.nl

Nu 20% korting
op al onze

sjaals en sieraden

Toots maakt alles mooier
Woensdag 9 november speelde de Bigband van Het Kunstenhuis onder leiding van Anita van 

Soest in een gezellig druk en dampend Eetcafé van Miltenburg in Bilthoven. De Bigband bracht 
een ode aan niemand minder dan Jean-Baptist (Toots) Thielemans (1922-2016), de Brusselse 

ket- en mondharmonica-icoon, die op 22 augustus overleed. 

Toots heeft de mondharmonica 
definitief op de kaart gezet en wie 
kent zijn muziek nu niet? Denk 
bijvoorbeeld aan de filmmuziek 
zoals bij Witse, Baantjer, Sesam-
straat, Turks Fruit en talloze Hol-
lywoodfilms. Alles kwam aan bod 
tijdens dit stemmige eerbetoon. 
Het optreden van de Bigband, met 
een aantal jonge talenten in de ge-
lederen, startte met nummers van 
onder andere Miles Davis met wie 
Toots in het verleden ook heeft sa-
mengespeeld. Na deze opwarming 
kwam het optreden op stoom en 
voerde de mondharmonica de bo-
ventoon, met af en toe even een 

stapje terug om ruimte te geven 
aan de Bigband voor solo’s en 
bigbandklassiekers. De mondhar-
monica kwam perfect naar voren 
tijdens enkele nummers van Turks 
Fruit in een kleinere bezetting. De 
titelsong werd ingeleid door een 
gedicht van Nico Dijkshoorn, op 
zichzelf al een Tribute To Toots.

Solist
De Bigband had in mondharmo-
nicaspeler Joost van der Hoeven 
een uitstekend solist. Joost van der 
Hoeven: ‘Het optreden ontroerde 
me. Toots is één van mijn grootste 
inspiratiebronnen. Hij vertelde me 

een jaar of 10 geleden, tijdens een 
etentje met een paar muzikanten, 
dat hij weer was begonnen met da-
gelijks toonladders te oefenen. Hij 
was tot de conclusie gekomen dat 
dat onontkoombaar was…. Mooi 
om hem in zo’n ambiance te kun-
nen eren’. Na een tijdje was er weer 
eens een ander soort live-muziek in 
het eetcafé. Eigenaar Jan-Willem 
van Miltenburg: ‘De Bigband heeft 
mij benaderd voor een optreden en 
ik vond het meteen een goed idee 
om dit uit te proberen. De sfeer was 
heel informeel, gezellig en het was 
natuurlijk ook heel mooie muziek. 
Zeker voor herhaling vatbaar. 

Sfeervol
Anita van Soest: ‘Het was even 
passen en meten, maar we hadden 
een mooie plek in het café en het 
geluid was prima. Ik ben er trots 
op dat we met de bigband een 
goed optreden hebben neergezet, 
dat willen we zeker vaker doen op 
deze manier. Misschien aan het be-
gin van volgend jaar!’. Het muzi-

kale gedeelte werd afgesloten met 
‘In a sentimental mood’, het be-
roemde nummer van Duke Elling-
ton waarmee Simon Carmiggelt 
zijn kronkels jarenlang afsloot. 
Met het gevoelige samenspel van 
Eva Colussi op piano en de mond-
harmonica had het optreden niet 
sfeervoller kunnen eindigen.           

 (Han Langen)

Inschrijven voor 
Gluren bij de buren

De projectgroep Gluren bij de Buren De Bilt is begonnen met de 
organisatie van de 9e editie van dit evenement op 18 en 19 maart 
2017. Daarvoor zoekt men ook komend jaar weer particulieren die 
hun huis beschikbaar willen stellen om amateurkunstenaars een 
podium te geven in hun huiskamer. Gedacht wordt aan verhalen-
vertellers, klein-theater-makers en muziek in allerlei vormen. Ook 
(enkele) beeldende kunstenaars zijn in overleg welkom voor expo-
sities in de huizen. 

De organisatie neemt graag contact op met de aanmelders en overlegt 
welk optreden waar geplaatst kan worden. Ook deze keer is er het stre-
ven een podium aan enkele vluchtelingen, die in de gemeente De Bilt 
wonen te geven. Er zijn al een paar mooie optredens gehoord, die een 
waardevolle aanvulling  kunnen betekenen. Optredens duren maximaal 
30 minuten en vinden plaats op 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Inschrijven is 
mogelijk via www.stichtingkunstencultuur-debilt.nl of per e-mail glu-
renbijdeburendebilt@gmail.com 

Wanhoop en woede 
in de Woudkapel

‘Degenen die genieten van hun eigen emotioneel slechte gezondheid en die de gewoonte hebben 
hun eigen geest te vullen met het gif van wantrouwen, jaloezie en haat, nemen in de regel 

aanstoot aan degenen die weigeren om hetzelfde te doen, en ze vinden 
het een opluchting om ze te denigreren.’

Een pittig citaat van Johannes 
Brahms, van wie zijn grillige pia-
notrio in B een vlammend betoog 
van passie en hartstocht is, zoals ei-
genlijk al zijn werken. Een betoog 
dat gloedvol gebracht werd door 
het Russische trio Balakirev, met 
aan het klavier Misha Fomin, de 
bekende pianovirtuoos, woonach-
tig in Bilthoven, die zaterdagavond 
bewees dat hij zijn imposante tech-
niek ook dienstbaar kan inzetten 
als kundig begeleider van viool en 
cello. 

Ster
Violist Anton Ilyunin, ex-aanvoer-
der bij de beroemde Philharmonie 
van Petersburg was de ster van 
de avond; hij sleepte de compleet 
uitverkochte Woudkapel met zijn 
grootse gebaren, zijn loepzuivere 
toon en zijn verschillende klank-
kleuren mee in zijn bevlogenheid 
voor de grote meesters van de ka-

mermuziek. Celliste Anna Gore-
lova kon met haar wat ingetogener 
spel het geweld van de anderen 
soms maar net bijbenen, maar 

speelde een prachtige solo in het 3e 
deel van Brahms’ trio. Al met al een 
onstuimige avond van topniveau. 
 (Peter Schlamilch) 

Onherbergzame wildernissen in 
Gemeentehuis

‘Zou de mens verlangen om voor altijd in onherbergzame wildernissen te dwalen?’ Het was voor 
Ludmilla van der Spoel de aanleiding voor het creëren van keramische beelden zonder duidelijke 
grenzen tussen mens en natuur. Deze prachtige kunstwerken zijn t/m 10 januari 2017 te zien op de 

expositie die afgelopen zondag geopend werd in de ArtTraverse in het Gemeentehuis

Daarnaast exposeert Birgitta 
Sundström Jansdotter haar mo-
numentale en brutale vrouwfi-
guren, die met haar afstande-
lijke maar indringende blikken 
een grote aantrekkingskracht 
bezitten. De ArtTraverse is 
geopend op maandag, woens-
dag, donderdag en vrijdag van 
08.30 tot 17.00 uur, dinsdag 
van 08.30 tot 19.00 uur.    (Pe-
ter Schlamilch) 

Ludmilla van der Spoel (links) 
en Birgitta Sundström Jans-
dotter bij de opening van hun 
expositie op 13 november. (foto 
Abe Postema)

Joost van der Hoeven en de Bigband.

Prachtige muziek in de Woudkapel. (foto Rob van der Voort) 

advertentie
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Voordeel

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

249

249

089

149

De Roller
slagersrook-
worst
per stuk

Geldig van donderdag 17 t/m zaterdag 19 november 2016
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Boerenkool,
Andijvie, 
Hutspot of 
Zuurkool
zak 300 - 500 gram

Kruimige
aardappelen
zak 5 kilo

Roomboter
speculaasstaaf
vers uit eigen oven
per stuk
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Melodie Percussiegroep 
in de prijzen

Zaterdag 5 november heeft de Melodie Percussiegroep van de Ko-
ninklijke Biltse Harmonie onder leiding van Arie Roelofsen deel-
genomen aan het podiumconcours in Hoogeveen. De MPG komt 
uit in de hoogste divisie. Op het concours werd er een aansprekend 
programma ten gehore gebracht. 

Tijdens de uitvoering van Black Sands, een meesterlijke compositie van 
Bonobo in een arrangement van MPG-lid Jaap Firet werd een blazers-
sectie, een viool en een cello toegevoegd. Afgelopen zaterdag behaalde 
de MPG een puntentotaal van 89,33 punten. Dit is het hoogste resultaat 
dat de KBH ooit heeft bereikt op een concours. De MPG heeft zich door 
de jaren heen ontwikkeld tot een zeer veelzijdig ensemble. De bezetting 
is gevarieerd en bestaat onder andere uit drums, bongo’s, conga’s, ma-
rimba’s, xylofoons, (bas) gitaar, en nog vele andere (bij)instrumenten. 

(Nynke Brouwer)

Zaterdag 5 november viel de Melodie Percussiegroep in de prijzen op 
een concours in Hoogeveen.

Maatschappelijk aan tafel 
in de Biltsche Hoek

door Guus Geebel

Samen voor De Bilt en Mens De Bilt organiseren op donderdag 17 november een diner met 
als doel bedrijven en maatschappelijke organisaties in De Bilt met elkaar te verbinden. ‘We 
stimuleren contact tussen die twee verschillende werelden’, aldus Joanne Penning, directeur 

van Samen voor De Bilt.

Samen voor De Bilt vormt het 
lokale netwerk op het gebied van 
Maatschappelijk Betrokken On-
dernemen. Doel is het bevorderen 
van de onderlinge samenhang en 
een positieve bijdrage te leveren 
aan de samenleving. Dit keer ge-
beurt dat met een drie gangenme-
nu in restaurant De Biltsche Hoek 
van 16.30 tot 21.00 uur. ‘Anders 
dan bij de Beursvloer die ieder 
anderhalf jaar plaatsvindt, kiezen 
we hiermee voor een rustiger ma-
nier.’ Joanne Penning coördineert 
de organisatie en legt contacten 
met bedrijven en maatschappe-
lijke organisaties. ‘We werken op 
het gebied van maatschappelijk 
betrokken ondernemen nauw sa-
men met de gemeente De Bilt. De 
gemeente heeft de opdracht hier-
van neergelegd bij Mens De Bilt. 
Judith Boezewinkel is daar de me-
dewerkster.’

Diner
‘Ik zocht naar een andere manier 
om bedrijven en maatschappelijke 
organisaties bij elkaar te bren-
gen’, vertelt Joanne Penning. ‘Ik 
wilde het op een rustiger manier, 
met meer ruimte voor contact, om 
elkaar echt te leren kennen. Bij 
de Beursvloer is het zoveel en zo 
snel mogelijk, wat ook de kracht 
en energie daarvan is. Ik wilde op 
een andere manier hetzelfde doel 
bereiken. Er zijn bedrijven die niet 
weten wat ze precies willen doen 
voor de lokale samenleving en zich 
willen oriënteren. Wat speelt er 
bij vluchtelingenwerk, wat speelt 
er bij de voedselbank en wat kan 
ik daarvoor doen. Deze formule 
biedt daarvoor ruimte.’ Samen voor 
Eindhoven organiseerde al eerder 
een maatschappelijk diner om een 
thema te bespreken, maar ook mat-
ches te maken tussen bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. De 
enthousiaste reacties waren voor 
Samen voor De Bilt aanleiding dit 
ook hier te gaan doen. Samen voor 
De Bilt is onderdeel van de lande-
lijke stichting Samen voor Betrok-
ken Ondernemen.

Samen
De grootste bedrijven in De Bilt 
zijn van de partij bij het diner. 
RIVM, KNMI, Sweco, Bilthoven 
Biologicals, de gemeente De Bilt 
en de Bilthuysen. Ze komen al-
lemaal en gebruiken het diner om 
te ontdekken wat er hier in de sa-
menleving speelt en wat ze kun-
nen doen. ‘We hebben zeven ta-
fels ieder met een gespreksleider. 
In totaal komen er vijftig mensen 
waarvan de helft bedrijven en de 
helft maatschappelijke organisa-
ties. De tafelschikking is zorgvul-
dig samengesteld en het maximum 

aantal deelnemers is inmiddels be-
reikt. Joanne Penning vertelt hoe 
de organisatie tot stand is geko-
men. ‘De Biltsche Hoek stelde de 
ruimte en een tweegangen menu 
beschikbaar. Lfe uit Maartensdijk 
zorgt voor de wijnen en Fairtrade 
De Bilt voor sappen. Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt verzorgt de 
toetjes. We krijgen veel gratis. Aan 
het eind is er een verrassing ge-
maakt door Reinaerde.’ Het is een 
product geworden dat door en voor 

iedereen gemaakt is. Voor Joanne 
is het belangrijk dat het met elkaar 
gedaan is. ‘We hebben in de voor-
bereiding heel veel bedrijven ge-
beld. Nieuwe bedrijven willen ook 
wel eens zien hoe dit gaat. We heb-
ben iedereen die zich aangemeld 
heeft gevraagd wat ze te bieden 
hebben en wat ze vragen. Zo heb-
ben we heel goed zicht op wie er 
komen en wat ze gaan doen. Alle 
concrete matchafspraken worden 
nauwkeurig bijgehouden.

Briljanten huwelijksjubileum 
echtpaar De Vries

door Guus Geebel

‘Ze vragen wel eens hoe heb je het voor elkaar gekregen zo’n lange tijd zonder ruzie en 
gedoe. Dan zeg ik, we hebben gewoon de opdracht gevolgd die we van dominee Smit 

meekregen. Die schreef in onze huwelijksbijbel: Wandelt in de liefde. Dat hebben we 65 jaar 
lang gedaan’, vertelt Hugo de Vries. Ter gelegenheid van hun briljanten huwelijksjubileum 

kwam burgemeester Bas Verkerk op 9 november het echtpaar thuis feliciteren.
Hugo de Vries werd geboren in 
Beverwijk waar zijn vader onder-
wijzer was. Hij groeide op in de 
Achterhoek en woonde vanaf zijn 
twaalfde in Dordrecht. In 1947 
werd hij opgeroepen voor mili-
taire dienst en in 1948 uitgezonden 
naar Indonesië. Hij werd gelegerd 
in Semarang op Midden-Java. Aan 
de andere kant van de straat waar 
de kazerne stond woonde het gezin 
met zes kinderen waar Winny Le-
mette deel van uitmaakte. ‘Twee 
van haar kleinere broertjes staken 
regelmatig de straat over om met 
de soldaten te voetballen. De oud-
ste zei dat we ook wel bij hun thuis 
een kopje koffie mochten komen 
drinken. Mijn moeder vindt dat 
wel leuk en nodigt jullie uit’, zei 
hij. ‘Maar het waren ondeugende 
knaapjes dus we zeiden laat je moe-

der dat dan maar even schrijven. 
Nog dezelfde dag kwamen ze met 
een prachtig geschreven uitnodi-
ging van de moeder. Toen we daar 
in huis zaten kwam Winny binnen.’

Verliefd
‘De vonk sloeg bij de eerste ont-
moeting meteen over, maar het 
heeft lange tijd geduurd voordat ik 
uiteindelijk zei: Winny ik mag jou 
wel. Ik jou ook wel, zei ze toen. 
We kregen verkering en dat heb ik 
mijn ouders gemeld. De legerlei-
ding kwam er ook snel achter en 
ik werd gedwongen overgeplaatst 
naar Nieuw-Guinea. Zo ging dat in 
die tijd. De contacten met Winny 
verliepen via de veldpost. Ik liet 
uit Nederland pakjes met spullen 
komen waarmee ik geld voor haar 
overtocht naar Nederland verdien-

de.’ Winny maakte de reis in 1950. 
Er was flink gespaard voor de boot-
reis, maar in die tijd devalueerde de 
roepiah en was het geld nog maar de 
helft waard. Winny heeft aan boord 
twee kinderen verzorgd waarmee 
ze wat geld verdiende. Hugo kwam 
een paar maanden later terug.

Journalist
In Nederland ging Winny bij haar 
aanstaande schoonouders in Dord-
recht wonen. Nadat Hugo’s moeder 
over een hondje was gevallen en 
het bed moest houden heeft Winny 
haar verzorgd. Zij werkte ook nog 
enige tijd als piccolo in een mode-
zaak. Toen ze op 9 november 1951 
in Dordrecht trouwden was Hugo 
24 en Winny 19 jaar oud. Ze woon-
den vier jaar in bij de ouders van 
Hugo. De Vries was toen journa-

Joanne Penning, directeur van Samen voor De Bilt.

list bij het dagblad De Dordtenaar. 
Daarna werkte hij enige tijd bij het 
Algemeen Dagblad in Rotterdam 
en vervolgens dertig jaar bij De 
Telegraaf in Amsterdam. Het echt-
paar De Vries woonde twintig jaar 
in Nieuwegein en sinds negen jaar 
heel gelukkig in de huidige wo-
ning in Bilthoven. Hugo en Winny 
kregen drie kinderen en hebben 
vier kleinkinderen. Dit jaar kwam 
er een achterkleinkind, dat Hugo 
werd genoemd.

Japanse bezetting
Tijdens de Japanse bezetting bleef 
Winny’s moeder en haar kinde-
ren buiten het jappenkamp om-

dat zij kon aantonen dat ze van 
Belgische afkomst was. Ze wa-
ren zogenaamde buitenkampers. 
Haar vader is kort na het uitbre-
ken van de oorlog, naar pas veel 
later bleek, gesneuveld. Over de 
buitenkampers heeft filmregisseur 
Hetty Naaijkens een documentaire 
gemaakt waarin Winny drie keer 
voorkomt. Ook dochter Vera de 
Vries en kleinzoon Xavier Boot 
komen erin voor. Xavier is een 
begenadigd talentvol pianist. Het 
briljanten huwelijksfeest werd 
voor Hugo en Winny een grote 
verrassing. Ze ontvingen felicita-
ties van de Koning en de commis-
saris van de Koning.Burgemeester Verkerk met het briljanten bruidspaar De Vries-Lemette.
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op alle Auping
(top)matrassen*

Altijd een matras 
die perfect bij je past
nu tijdelijk extra voordelig

De dagen worden korter, ’s nachts
koelt het af en ’s ochtends wil je
lekker in bed blijven liggen. Daar
hoort natuurlijk ook een goede
matras bij. Auping heeft een 
breed assortiment matrassen, 
waardoor er altijd een matras 
is die perfect bij je past.
Je hebt al een Auping matras 
vanaf € 396,-.

Kies daarbij voor een afritsbare 
en wasbare tijk, zodat je altijd in 
een schoon en fris bed slaapt.

- Compleet assortiment
- Snelle levertijd
- Uitstekende service & garantie

* De matrassenactie geldt van 8 oktober 
t/m 27 november 2016. Kijk op 
auping.nl/matrassenactie       voor de 
voorwaarden.

Op de woonboulevard
Kaap de Goede Hooplaan 20
3526 AR • T: 030-26 72 746

www.aupingplaza-utrecht.nl

nú bij het grootste Auping Test en Adviescentrum in de regio!

DORRESTEINWEG 72B SOEST, 
TEL. 035 - 6012883, 
WWW.WARMEWITTEWINTERWEKEN.NL

Een mooie kans op een 
mooie krans, want deze 
beauty kost géén 
€ 17,50 maar slechts 
.............. 9,95

Zilvergrijze houten boom. Een 
stijlvolle decoratie met zilveren 
ballen. Zet hem thuis op tafel of 
kast, van € 13,95 
voor ......................7,95

Wát leuk, wát bijzonder. Het 
sterrenlicht-effect in deze 
fl essen is mooi en verrassend. 
Neem mee van 
€ 4,95 voor ....... 2,95

Onze topper 
van vorig jaar 
is weer terug. 
Heerlijke, 
warme, zachte, 
luxe dekens. 
Per stuk 
van € 21,50 voor ................. 11,95

Je bent op 
slag “in 
love” met 
deze 
schatten. 

Drie verschillende knuffels met 
plaid. Per stuk van € 17,50 voor9,95

6,95
Mooi vormgegeven glazen 
windlicht. Doet het goed op 
élke plek Per stuk 
van € 11,50 voor ... 

Wordt het 
beertje grijs, óf 
beertje wit, óf 
misschien wel 
allebei, want 
ze kosten lekker 
weinig.
Per stuk van  € 8,25 
nu slechts ............................... 4,95

Zóveel lichteffect uit zó’n dun 
sliertje. Met deze draadverlich-
ting kun je echt óveral mooie 
effecten creëren 
Van € 2,50 
voor ...................1,50

Alstublieft, 
120 uur zéér 
realistisch
kaarslicht uit deze 
led-kaarsen. En óók nog een timer. 
In drie verschillende hoogtes. 
Vanaf ............................ 

Normale prijzen € 9,95, € 10,95 en € 11,95

5,95
Een compleet Kersthuis of chalet 
als 3D puzzel. Plezier voor jong 
en oud. Van € 6,50 

voor  ...........3,75

Lekker knutselen met de kinderen met 
deze 3D puzzel Kersttrein
Van € 4,95 voor  .......................2,95

Aanbieding 

kunstkerstboom 149,-   89,-

Elke vrijdag 
lichtjesavond

a.s. Zaterdag start

openingsweekend

Elke vrijdag 
Stamppottenbuffet

Zaterdag 19 november a.s. gaat 
ons grote familie-winter-evenement, 
de Warme Witte Winter Weken van start. 
De winkeliers van het uitgebreide, oud 
Hollandse dorp in Anton Pieckstijl openen 
om 10.00 uur de winkeldeuren om u te 
verwel komen. U wordt omarmd door 
winterse sferen, gezelligheid, gastvrijheid 
en een enorme variatie koopwaar. 
Pak gelijk het daverende openingsconcert van 
onze bekende blauwe kielen mee, óf één van de 
andere op tredens die plaatsvinden.

De Kerststal staat boordevol levende have w.o. 
veel knuffelbeestjes. Kleine en volwassen kinderen 
zijn uitgenodigd bij de vuurkorf van onze reus 
Henk de houthakker om broodjes te bakken en/
of te knutselen. Er zijn op gezette tijden méér 
activiteiten voor de kinderen.

Uw winterse uitje is pas compleet met een bezoek 
aan het Smulplein, waar u diverse eettentjes vindt 
met tal van lekkernijen. Vergeet niet even een 
speciaal recept-Glühwijntje te proeven.

In de kassen is een prachtige Kerstshow ingericht, 
waar u werkelijk álles kunt vinden om uw woning 
sfeervol te decoreren. 

Er zijn talloze feestelijke voordeelaanbiedingen. 
Kijk maar links en rechts op deze pagina.

• Anton Pieck winkeldorp
     Om de 3 á 4 dagen steeds weer nieuwe winkeliers

• Optredens koren en artiesten
• Henk de houthakker
• Smulkramen
• Levende Kerststal
     Al decennia lang de meest befaamde Kerststal

• Grote Kerstshow
     Uitgeroepen tot de mooiste in de regio

• Diverse kinderactiviteiten
     Zie www.warmewittewinterweken.nl

• Goede doelen
     krijgen altijd een plekje

Oók elke zondag open
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Sterk Spul blijft sterk merk
door Henk van de Bunt

 
Als er wat te zingen is in deze gemeente is smartlappenkoor Sterk Spul erbij. Altijd weer weet 
dit koor met een schier onbeperkte houdbaarheidsdatum haar en veelal onze beleving om een 

vaak ludieke wijze met de juiste ondertoon uit te dragen. De gelaatsuitdrukkingen van de 
zangers en muziekmakers tonen telkenmale weer het plezier

en genoegen dat de groep er zelf aan beleeft.

Bij sterk Spul denkt men vaak 
eerst aan de keelpastilles die ook 
wel ‘lozenges’ genoemd worden 
en die meer dan 150 jaar oud zijn. 
De apotheker James Lofthouse 
ontwikkelde het snoepje in 1865 
als reactie op de problemen met 
de luchtwegen van een groot aan-
tal Britse diepzeevissers op de 
Atlantische Ocean. De diepzee-
vissers konden de snoepjes wel 
waarderen, wat uiteindelijk ook 
heeft geleid tot de naam Fisher-
man’s Friend. Het snoepje bleek 
uiteindelijk niet alleen geschikt 
voor diepzeevissers, ook bij con-
sumenten vond het snoepje gretig 
aftrek. Dit had mede te maken met 
enkele leuke Fisherman’s Friend 
commercials met de kenmerkende 
slogan: ‘Sterk spul hè’.

Algemeen
Het plaatselijke ‘Sterk Spul’ is 
ongeveer 15 jaar geleden ontstaan 
aan de bar van De Vierstee, waar 
een aantal zangers van het Alge-
meen Zangkoor Maartensdijk ’s 
avonds na afloop van de repetitie 

spontaan wat smartlappen zong. 
Op de laatste repetitieavond van 
het seizoen werd de boel hiermee 
behoorlijk op z’n kop gezet. Door 
dit succes ontstond het idee om 
een smartlappenkoor op te rich-
ten. En al gauw werd een accor-
deonist gevonden die wel wilde 
begeleiden. 

Met een man of 10 werd er toen op 
kleine schaal begonnen met optre-
dens op feesten in de familiesfeer 
en zo was de geboorte van Sterk 
Spul een feit. In de loop van de 
jaren zijn er verschillende mensen 
bij de groep weggegaan, maar zijn 
er ook nieuwe zangers bijgeko-
men. De begeleiding is uitgebreid 
met een banjospeler, en er zijn nu 
meerdere accordeonisten, die om 
beurten optreden. 

Levenslied
Op dit moment bestaat Sterk Spul 
uit 14 man, die als vrienden door 
het leven gaan en vooral plezier 
willen beleven aan het zingen. 
En dat wordt ook duidelijk uitge-

straald tijdens de optredens, waar-
bij spontaniteit voorop staat en de 
groep kan putten uit meer dan 60 
verschillende smartlappen en le-
vensliederen. Regelmatig wordt 
opgetreden binnen de gemeente, 
zoals onlangs bij dag-sociëteit De 
Bosrank en Huize Het Oosten in 
Bilthoven en uiteraard bij de mee-
zingavond ten bate van De Vier-
stee afgelopen mei dit jaar. 

Maar soms wordt ook ver buiten 
de regio gezongen. Zo beleefde 
Sterk Spul deze zomer een suc-
cesvol optreden op het zonnige 
terras van een strandtent in Nieuw 
Haamstede op Schouwen-Dui-
veland. Op dit moment staat een 
optreden op het programma voor 
de gasten van het Rode Kruis in 
wooncentrum Toutenburg en wor-
den er plannen gemaakt voor en-
kele optredens van Sterk Spul met 
de kerst. Uiteraard met aangepast 
repertoire. Mocht u meer willen 
weten of heeft u een verzoek voor 
een optreden mail dan naar sterks-
pulagenda@gmail.com.

Themalied
Ook dit jaar heeft de Smartlap-
pen- en levensliederengroep Sterk 
Spul weer een muzikale bijdrage 
geleverd bij de opening van Open 
Monumentendag. Net als voor-
gaande jaren werd daarbij een 
lied ten gehore gebracht waarbij 
de oorspronkelijke tekst van een 
bekende smartlap was aangepast 
aan het thema van de dag. Deze 
keer werden bekende iconen en 

symbolen uit de gemeente De Bilt 
bezongen, waarbij ook een paar 
beroemde schilderijen van Rem-
brandt de revue passeerden: ‘En 
in Groenekan heel statig, staat 
het fraaie huis Voordaan. Let ook 
even op ‘Het meisje’ in de tuin 
daar heel vooraan. Rembrandts 
hebben hier gehangen. Die ico-
nen, wat een pech, kunt u hier niet 
meer bekijken. Maerten, Oopjen 
zijn nu weg’.

Sterk Spul bij de opening van Open Monumentendag.

Open Trix Express Club-dag
‘Unieke Verzamelingen’ is het thema van de internationale open club-dag op zondag
20 november van de Trix Express Club; de grootste Modelspoorclub van Nederland. 

Prominente verzamelaars uit Ne-
derland, Duitsland en België halen 
vele antieke èn splinternieuwe Trix 
Express topstukken speciaal uit de 
vitrines om er in De Bilt het publiek 
mee te verwennen. Ook voor kinde-
ren is het smullen geblazen omdat 
alles zich op normale tafelhoogte 
afspeelt en ze zelf ook volop met 
treinen mogen spelen. Op de tafels 
ook een keur aan kleine en grote 
‘zoldervondsten’ die een nieuwe 
eigenaar zoeken. Een deskundige 
reparatieploeg geeft advies en voert 
ter plekke kleine reparaties uit aan 
meegebracht materieel. Nergens ter 

wereld wordt zoveel Trix Express 
bij elkaar gebracht. Aantrekkelijk 
genoeg dus om de eigen zolder te 
verlaten en de neus nog eens tegen 
de ‘etalageruit’ uit de lang vervlo-
gen jaren te drukken. 

Club-dag
De club-dag wordt gehouden op 
zondag 20 november het H.F. Witte 
Centrumin De Bilt. De openings-
tijden zijn van 11.00 tot 16.00u. 
Jongeren onder de 12 jaar mogen 
onder begeleiding gratis naar bin-
nen. Inlichtingen via 06 21571565 
of e-mail: rageskus@planet.nl.

Jong en oud kijkt weer uit naar de 
Trix Express clubdag.

Veel belangstelling 
voor hobbymarkt

Zaterdag 12 november - tussen 10.00 uur en 15.00 uur - vond de 
hobbymarkt in het Dorpshuis in Westbroek weer plaats. In de hal en 
foyer en in de grote zaal konden  belangstellenden hun hart ophalen 
aan boeken, houtsnijwerk, keramiek en nog veel meer, verspreid over 
meer dan 40 tafels.

Gezellige drukte tijdens de Westbroekse Hobbybeurs.
[foto Henk van de Bunt]

Onder grote belangstelling rijden de treintjes keurig hun rondjes.
[foto Henk van de Bunt]

Concert Woud-ensemble
Vrijdag 18 november om 20.15 uur concerteert het Woud Ensemble in 
de Woudkapel, Beethovenlaan 21, te Bilthoven. Het Woud Ensemble 
bestaat uit musici van het Radio Filharmonisch Orkest. Op het pro-
gramma staat het monumentale Strijkkwintet van Anton Bruckner. 
Kaarten zijn per e-mail te bestellen via woudensemble@gmail.com en 
kunnen ook aan de zaal worden verkregen. 
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Groenhorst Maartensdijk nodigt ouders 
van harte uit voor een informatieavond 
over ons vmbo.
 

Woensdag 23 november 
van 19.30 - 21.00 uur
Dierenriem 2 Maartensdijk
 
Wij zijn een leuke kleine school met veel 
sfeer. Ons vmbo is groen, dat houdt in 
dat er naast de theorielessen gewerkt 
wordt met dieren, groen en food.
 
Voor meer informatie: 
www.groenhorstmaartensdijk.nl

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

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

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

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

Out� ts Boots Accessories

Laarzenactie
Alle

laarzen
€ 250,-

Jodpuhrs
€ 195,-

Bezoek
ook ons
outlet 

gedeelte!

Blessed by
Comfort

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

FAZANTEN BORSTFILET

Uit onze wildhoek: alleen zout & peper toevoegen en 

even kort bakken; heerlijk bij o.a. zuurkool
100 gram 2,75

BLACK ANGUS RIBLAPJES

Licht doorregen & grof van draad; super smaakvol 

stoofvlees; ca. 1½ tot 2 uur, smelt op de tong;
500 gram 7,50

VOLLE HAZENPEPER

Met heel veel vlees, groente en kruiden, alleen 

opwarmen; heerlijk met onze truffelgratin;
100 gram 2,75

BLACK ANGUS VERSE WORST

Super smaakvol rundvlees, lekker gekruid & gezouten; 

zachtjes braden in ruim boter
100 gram 1,35

MINI BEENHAM

Om zelf te wellen of te braden in de pan of oven; 

Knoflook, Provençaals, naturel of whisky
100 gram 1,25

ZUIGLAMSBOUT

Heerlijk gerijpt en vers uit Nieuw Zeeland;met een 

beentje. ca. 5 kwartier braden
100 gram 1,85
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 14 november t/m zaterdag 19 november. Zetfouten voorbehouden.
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advertentie

Bakker Bos
wint prijs met suikerbrood

door Henk van de Bunt 

Sinds jaar en dag worden de mooiste sierstukken ingeleverd bij de Bakkersvakwedstrijden. 
Ook Bakker Bert Bos uit Maartensdijk en zijn team behoorden

tot de deelnemers aan de competitie in Drachten.

Bert Bos: ‘Wij hebben meegedaan 
met meerdere onderdelen. Hier 
wordt met diverse producten ge-
streden door vele bakkers uit heel 
Nederland. Voor ons was het de eer-
ste keer dat wij mee hebben gedaan 
en daarom zijn wij heel blij met het 
resultaat, nl. een eerste prijs voor 
Kaiserbroodjes en tweemaal een 
derde prijs voor gevulde koeken 
en suikerbrood. Vooral om met sui-
kerbrood een prijs te halen in Fries-
land is best bijzonder’. Sûkerbôle 
of suikerbrood is een traditioneel 
brood uit de noordelijke provincie 
Friesland. Andere provincies, zoals 
Limburg en Brabant, hebben een 
recept dat erop lijkt maar het sui-
kerbrood uit Friesland valt op door 
zijn hoge suikergehalte: soms wel 
40%.  Traditioneel kreeg een jonge 
moeder een sûkerbôle om de komst 
van een babymeisje te vieren. Men 
dacht dat het zoete brood en de he-
lende kracht van kaneel en gember 
de jonge moeder sterker maakten 
en haar voorbereiden op haar nieu-
we taken. 

Opleiding
Bert Bos: ‘Zodra je vroeger je op-
leiding aan de (verschillende) bak-
kersopleidingen had voltooid werd 
je vrijwillig lid van een ‘cursisten-
vereniging’ om o.a. middels vak-
wedstrijden je vakbekwaamheid 
te toetsen en op een hoger niveau 
te brengen. Daarbij werd meestal 
een vak-tentoonstelling georga-
niseerd met standhouders uit het 
vakgebied. Het organiseren van 
tentoonstellingen is later door pro-
fessionelere organisaties overgeno-
men. Omdat vakwedstrijden hierbij 
geen interessante commerciële toe-

voeging hadden bleven de (noor-
delijke) cursistenverenigingen dit 
zelf organiseren. Dit was de basis 
om als één club verder te gaan om 
voor de bakkers in het noorden van 
het land de vakwedstrijden verder 
gestalte te geven. Met hulp van 
sponsoren zijn de jaarlijkse wed-
strijden inmiddels een groot succes 
en nu met deelname uit het hele 
land’. Hoewel het aantal inzendin-
gen wat minder was dan in voor-
gaande jaren, was de kwaliteit van 
de inzendingen dit jaar een stuk be-
ter volgens de jury. Die had er nog 
een hele kluif aan om in alle cate-
gorieën een winnaar te kiezen. ‘Er 
moesten bekers worden bijbesteld 
en er waren veel eerste prijzen met 
lof’, aldus de voorzitter van de 
Bakkersvakwedstrijden 

Proeven
‘Kijken, voelen, maar proeven 
niet’. Dat was woensdag 9 novem-
ber het credo tijdens het kijkmo-
ment van de gekeurde producten. 
Het proeven hadden de keurmees-
ters de nacht daarvoor al gedaan. 
De BakkersVakwedstrijden werden 
voor de tiende keer in Drachten ge-
houden. Er doen tegenwoordig ook 
bakkers buiten de drie noordelijk-
ste provincies mee in dit van oor-
sprong Friese onderonsje. Er kon 
in verschillende categorieën wor-
den ingeschreven. De producten 
waren een dag eerder gebracht en 
na het kijkmoment vond de prijs-
uitreiking plaats. De juryvoorzitter 
noemde het niveau hoog: ‘De bak-
kers hebben ontzettend hun best 
gedaan. Alleen de goede bakkers 
zijn hier aanwezig. De anderen 
durven niet’. 

Het bakkersteam van Bos met de prijzen.

Warme Witte Winter Weken
in Soest van start

Zaterdag 19 november is de eerste dag van het grote familie-winter evenement de Warme Witte 
Winter Weken bij tuincentrum ’t Vaarderhoogt in Soest. Tot en met vrijdag 23 december is het 
festijn elke dag geopend. 35 dagen aan één stuk vol met winterse gezelligheid en belevenissen.

Elk jaar komen er pakweg 100.000 
bezoekers uit binnen- en buiten-
land om de Warme Witte Winter 
Weken mee te maken. Het is dan 
ook een bijzondere gebeurtenis die 
nergens anders te vinden is. Er is 
een compleet winkeldorp in Anton 
Pieck stijl, waarin om de 3 à 4 da-
gen steeds weer nieuwe winkeliers 
hun koopwaar aanbieden. Het dorp 
heeft ook een kerk en een echte 
molen. Naast het dorp is de levende 
Kerststal te vinden. Al tientallen ja-
ren één van de mooiste en grootste 
Kerststallen in het land, compleet 
met grootvee en heel veel knuf-
felbeestjes die (onder toezicht) ge-
knuffeld en geaaid mogen worden. 
Onweerstaanbaar voor kinderen.

Lichtjes
Sinds enkele jaren is er op vrijdag-
avond Lichtjesavond tot 21.00 uur. 

Het hele dorp is dan sprookjesach-
tig verlicht. Vanaf 17.00 uur is 
er een stamppottenbuffet met di-
verse soorten stamppot. Lekker 

eten en tegelijkertijd genieten van 
het live-entertainment dat op het 
podium plaatsvindt. Wie mee wil 
eten moet snel een plekje reserve-
ren. Op een speciale plek in het 
dorp is de hut van de aardige reus 
Henk de houthakker te vinden. 
Hier kunnen volwassen én jonge 
kinderen samen broodjes bakken 
boven het vuur en knutselwerkjes 
doen. 

Tijdens de gehele periode zijn er 
méér activiteiten voor kinderen. 
Zelf kaarsen maken of handen-
arbeid op de Doe-tafels. Honger 
en dorst is er niet bij, want op het 
Smulplein zijn diverse eettent-
jes gevestigd met talloze lekkere 
winterhapjes en drankjes. Op dit 
plein is ook het muziektheater 
waar met grote regelmaat optre-
dens plaatsvinden van koren, or-
kesten en andere artiesten.Er zijn optredens van koren, orkesten en andere artiesten.

Volop knuffeldieren met hoog aaibaarheidsgehalte.

Sinterklaasactie 
Maartensdijk

In aanloop naar ‘5 december’ organiseert de Maartensdijkse 
Middenstand-Vereniging (MMV) een wekelijkse ‘pakjesdag’.

De actie begon op zaterdag 12 november en duurt tot en met maan-
dag 5 december. Alle MMV-leden hebben een leuk versierde doos 
in de winkel of etalage staan. Alle klanten, die in genoemde periode 
iets afrekenen, kunnen hun kassabon - voorzien van naam, telefoon-
nummer en/of adres - in de doos doen. Eén keer per week wordt er 
(op de zaterdagen 19 en 26 november en 3 december) getrokken en 
komt daardoor een aantal personen als winnaar uit de ‘doos’. 

Zij zullen worden uitgenodigd op de aansluitende maandag hun prijs 
in ontvangst te komen nemen. Het inleveren van de bonnen ein-
digt op genoemde zaterdagen om 15.00 uur. Aan deze actie nemen 
deel: Nagelfashion, Hairdesque, Maertensdijk Optiek, Bakkerij Bos, 
Jumbo, Zorgboerderij Nieuw Toutenburg, Drogisterij van Rossum, 
Kluswijs, Primera, Landwaart Culinair, Slagerij Zweistra en Cafeta-
ria Maartensdijk. [HvdB]

Sfeer
In de kassen van het complex is 
een prachtige Kerstshow ingericht 
waar werkelijk álles te vinden is 
om de Kerst thuis mooi en sfeer-
vol te decoreren. Er zijn tientallen 
zeer laag geprijsde aanbiedingen, 

zodat ook de kleine beurs hier uit-
stekend terecht kan. Uitgebreider 
eten kan bij binnenherberg De 
Kastelein die tevens in de kassen 
is gehuisvest. De Warme Witte 
Winter Weken vinden plaats bij 
tuincentrum ’t in Soest. 

Kerstproeverij 27 november 2016

mail: info@wijnhuiszuidbilthoven.nl
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www.biltschehoek.com

Uitgebreid brunchbuffet met een keur aan warme en koude specialiteiten, speciaal kinderbuffet.

Als afsluiting een grandioos  dessertbuffet, uitgebreid met Ice-fondue.

Inclusief koffie, thee, melk en jus d’orange. Reserveren noodzakelijk. Informeer bij onze receptie.

Prijs: € 29,50 per persoon. Kinderen 4 t/m 12 jaar € 17,50. Kinderen tot 4 jaar gratis.
Uitgebreid brunchbuffet met een keur aan warme en koude specialiteiten, speciaal kinderbuffet.

           Feestelijke 
    Sinterklaasbrunch

met een optreden van een heus Pietenorkest

Zondag 4 december 2015 aanvang 11.30 uur

De Holle Bilt 1  -  3732 HM De Bilt  -  Tel. 030 220 58 11  -  E-mail: biltschehoek@valk.com 

Ook adverteren in de kerst- en/of Nieuwjaarseditie?
Dat kan! Reageer en reserveer tijdig! Vol is vol!

Het eind van het jaar nadert en dus zijn we alweer volop aan de slag 

voor de kerst- en Nieuwjaarseditie. Zoals elk jaar biedt De Vierklank 

de mogelijkheid om uw kerstgroet en nieuwjaarswensen via een extra 

advertentie te plaatsen. Voor deze edities hebben we meer tijd nodig dan 

gebruikelijk, vandaar dat wij uw wensen graag bijtijds willen weten. 

Wilt u alvast reserveren?

Bel ons 0346-211992 en/of mail naar info@vierklank.nl.

De beschikbare maten voor de kerst- en Nieuwjaaradvertentie zijn:

liggend - 80 x 50 of staand - 50 x 80

 Ja, wij willen een kerstadvertentie (editie van 21 december 2016

 Ja, wij willen een nieuwjaarsadvertentie (editie van 4 januari 2017)

De Vierklank komt dit jaar niet uit op 28 december 2016

Glijdende verkeerregels
Verkeersborden horen bij ons goed georganiseerde 
straatbeeld. Driehoekige, rechthoekige en ronde bor-
den, al dan niet verduidelijkt met afbeelding, geven 
een aanwijzing, waarschuwing of gebod, wat ons op 
de basisschool al wordt onderwezen. In toenemende 
mate verschijnen er echter verkeersborden van af-
wijkend formaat en aanwijzing, vooral bij het begin 
van een wandelroute.

Met onze zwarte hond aan de wandel lees ik bij het 
bord, zwart hondje in wit bord met rode rand, dat 
het in dit gebied niet is toegestaan met een hond te 
komen; ‘gesloten voor honden’.

Verderop staat een ander bord, bont hondje in wit 
bord met rode rand mét een streep erdoor. In de lijn 
van de gangbare verkeersborden in Nederland zou je 
denken ‘einde verbod voor honden’. Onze bastaard 
zwarte hond schonk op hoge leeftijd het leven aan 
een bont hondje.

Een nieuw dilemma ontstond daarmee vlak bij ons 
huis bij een wandelpad met het bord. Betekent dit nu 
‘einde verbod op honden’, of misschien alleen gel-
dend voor zwarte honden en moet ons bonte hondje 
voor het hek blijven staan…

En wat te denken van, ‘gesloten voor honden aan de 
lijn’. Maar gezien het onderschrift is het hier mis-
schien geboden bonte honden aan te lijnen, terwijl 
de zwarte hond los moet lopen…

Desalniettemin heb ik de indruk dat onze aanwezig-
heid hier niet gewenst is. Ik besluit de honden uit 
te laten in de wegberm. Totdat we vanmorgen van 
de weg werden gereden door een ‘appende’ scholier. 
De blonde lange haren los, de neus in haar ‘smart’ 
phone, leek ze het zelfs niet te merken… Verkeers-
regels voor de veiligheid… de veiligheid van wie?

Karien Scholten, Westbroek

Steeds Beter speelt
sterren van de hemel

Ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan gaf Steeds 
Beter drie voorstellingen in het Lichtruim in Biltho-
ven. Vrijdag was de zaal volledig uitverkocht. Inte-
rim burgemeester, Bas Verkerk, was een van de toe-
hoorders. Ook zaterdag was het volle bak. Zondag 
was de zaal goed gevuld.
De toneelvereniging een dolkomisch stuk; dit keer 
‘Moeder zei altijd’ met spannende momenten, vol 

met intriges en verdachtmakingen. Het decor was 
een vakantieoord aan de Spaanse kust. Zelfs de 
Guardia Civil moest er aan te pas komen om een 
diefstal op te lossen. Natuurlijk liep het allemaal 
goed af in dit blijspel. Het was een plezier om te 
zien hoe al die verschillende types door de spelers 
werden neergezet. Aan het eind gaf het publiek de 
spelers een ovationeel applaus. (Frans Poot)

Het eind van het stuk, met eind goed, al goed.

Ruigenhoeksedijk 21 Tel: 0346-212412 (Groenekan)
3737 MP  Groenekan Tel: 0346- 212032 (Maartensdijk)
Maertensplein 98 (Dijckstate) www.ff visscher.nl
3738 GR Maartensdijk info@ff visscher.nl

√ Per jaar kan je via een wijzigingsformulier maximaal 1 maand vakanti e opnemen.
√ Deze aanbieding is geldig t/m januari 2017.
√ Alle Abonnementen worden sti lzwijgend verlengd met 1 periode van een maand.
√ Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand.
√ Er is geen resti tuti e mogelijk bij afname van een abonnement.
√ Op deze abonnementen zijn de algemene voorwaarden van toepassing

Winter acti e!
Train je zomer kilo’s eraf!

Pak nu maximale korti ng op uw jaarabonnement!

Jaarabonnement 1 x per week
VAN: € 399,- NU: € 360,-

incl. Fysio Fitness Visscher sportt as

Jaarabonnement onbeperkt
VAN: € 504,- NU: € 459,-

incl. Fysio Fitness Visscher sportt as

Jaarabonnement 1 x per week
Studenten/65+ tarief

VAN: €361 ,- NU: € 322,-
incl. Fysio Fitness Visscher sportt as

Jaarabonnement onbeperkt 
Studenten/65+ tarief

VAN: € 434,- NU: € 389,-
incl. Fysio Fitness Visscher sportt as 

Wil jij ook Vierklank bezorger worden?
Wijk 111: Soestdijkseweg Noord (vanaf nr. 303)
Wijk 113: Betje Wolffl aan, da Costalaan, de Genestetlaan,
 Laurillardlaan, ten Katelaan
Wijk 114: Bilderdijklaan, Ensahlaan, Hasebroeklaan, Tollenslaan
Wijk 117: Beethovenlaan, Beetslaan, Nicolailaan,
 Sweelincklaan 1-60, Zweerslaan 
Wijk 120: Heidepark, Rembrandtlaan, Ruysdaellaan,
 van Dijcklaan, van Ostadelaan
Wijk 126: Geertgen tot St.Janslaan, Rembrandtlaan,
 Rogier van der Weydenln
Wijk 129: Appellaan, Bongerdlaan, Kersenlaan, Perenlaan, Walnootlaan, Perziklaan
Wijk 185: Hercules Segherslaan, Gerard Doulaan, De Hooghlaan,
 Albert Cuyplaan, Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan 
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BiltBuis
NIEUWS VAN DE GEMEENTE DE BILT 

16 november 2016

Volg ons op twitter en facebook  
twitter.com/gemdebilt
facebook.com/gemeentedebilt

  

Gemeente De Bilt  
Postadres: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven
Bezoekadres: Soestdijkseweg Zuid 173,
3721 AB Bilthoven

T: (030) 228 94 11 F: (030) 228 94 57

E: info@debilt.nl W: www.debilt.nl
Openingstijden Snelloket en informatiebalie 
ma, wo, do en vr 8.30 –17.00 uur, di 8.30 – 19.00 uur

Bilthoven Bouwt informatie centrumproject 
Julianalaan 1, Bilthoven
Openingstijden: wo en vrij 14.00 tot 17.00 uur. 
Elke 1e en 3e za van de mnd van 11.00 tot 14.00 uur 

Bedrijvenloket:
na telefonische afspraak

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

Melding gevaarlijke situaties 
buiten kantoortijden: (06) 558 76 775

Burgerzaken: ma t/m vrij uitsluitend 
op afspraak

Zorgloket en Vergunningenloket:
uitsluitend op afspraak

Sociaal Team: hulp rond wonen, welzijn en zorg
Het Sociaal Team is er voor inwoners van 18 jaar en ouder in gemeente De Bilt. Heeft u 
vragen of problemen waar u zelf niet uitkomt? Maakt u zich zorgen over een kennis of 
buur? Bent u op zoek naar ondersteuning of vindt u het prettig als er iemand samen 
met u meezoekt naar een oplossing?  Met vragen over welzijn, zorg, wonen, werk, 
financiën, dag¬besteding, (geestelijke) gezondheid of relaties kunt u terecht bij het 
Sociaal Team.  

Het Sociaal Team kan u helpen wanneer u 
problemen ondervindt op één of meer van 
bovenstaande onderwerpen. Tijdens een 
huisbezoek brengt u samen uw situatie in 
kaart en welke oplossingen daarbij 
passen. 

Wat kunt u bijvoorbeeld zelf doen en welke 
hulp of mogelijkheden zijn er in uw eigen 
omgeving? Daarnaast bespreekt het Sociaal 
Team met u de mogelijke inzet van 
vrijwilligers en passende activiteiten en, 
indien nodig, profes¬sionele en/of 
specifieke ondersteuning.

Individuele begeleiding
Het Sociaal Team is er ook voor mensen 
die het moeilijk vinden om hun leven zelf 
te organiseren. Denk daarbij aan mensen 
die zelfstandig wonen terwijl ze een 
verstandelijke beperking, een vorm van 
autisme, niet-aangeboren-hersenletsel of 
psychiatrische problemen hebben. Zij 
kunnen individuele begeleiding krijgen via 
het Sociaal Team bij het maken van een 

dag-/weekplanning, het organiseren van 
het huishouden, bij de financiën en 
administratie, bij het nemen van 
initiatieven en het maken van keuzes, het 
vinden van passende dagbesteding, het 
uitbreiden van sociale contacten of het 
zoeken van een leuke vrijetijdsinvulling.

Contact met het Sociaal Team
Herkent u zichzelf hierin of iemand uit uw 
omgeving? Meldt u zich dan bij het Sociaal 
Team! Heeft u ook hulp nodig maar heeft u 
geen beperking zoals hierboven 
beschreven? Ook dan zijn er tal van 
mogelijkheden binnen de gemeente, zoals 
ondersteuning door vrijwilligers of diverse 
activiteiten. Het Sociaal Team kan u hierover 
informeren. 

Het sociaal team is op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 09.00-12.00 
uur via (030) 727 15 57, per e-mail op 
sociaalteam@mensdebilt.nl en via  
de website van MENS De Bilt,  
www.mensdebilt.nl. 

Zorgverzekering voor mensen met een laag 
 inkomen en/of hoge zorgkosten
Aan het einde van elk jaar kunt u een andere zorgverzekering kiezen. Heeft u een laag 
inkomen en/of hoge zorgkosten? Dan is de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering 
(CAZ) die de gemeente De Bilt aanbiedt misschien interessant voor u. De CAZ is een 
basis- en een aanvullende zorgverzekering met ruime vergoedingen.  

Wat zijn de voordelen?
Meedoen met de collectieve aanvullende 
zorgverzekering heeft verschillende 
voordelen:
1.  U krijgt een uitgebreide zorgverzekering 

met ruime vergoedingen;
2.  De zorgverzekeraar geeft u korting op de 

premie voor de basisverzekering;
3.  De gemeente De Bilt betaalt een deel van 

de premie voor de aanvullende 
verzekering;

4.  De verzekeraars accepteren u altijd, ook 
als u minder gezond bent;

5.  In het meest uitgebreide aanvullende 
pakket is ook de eigen bijdrage Wmo 
meeverzekerd.

Keuze in pakketten
Gemeente De Bilt heeft voor deze verzekering 
twee zorgverzekeraars geselecteerd: Menzis 
en Zilveren Kruis. Beide verzekeraars bieden 
verschillende pakketten aan. U bepaalt zelf 
hoe uitgebreid uw aanvullende pakket is en 
dus hoeveel premie u moet betalen. Welke 
pakketten precies beschikbaar zijn, kunt u 
vanaf 22 november lezen op de website  
www.gezondverzekerd.nl.

Komt u in aanmerking?
Of u mee kunt doen met de CAZ, hangt af van 
uw inkomen en uw persoonlijke situatie. Met 
welk inkomen u mee kunt doen, hangt 
bijvoorbeeld ook af van uw leeftijd, of u 
kinderen heeft en of u getrouwd bent. Op de 

website www.gezondverzekerd.nl kunt u via 
de berekening van de premie nagaan of u 
met uw inkomen gebruik kunt maken van de 
collectieve aanvullende zorgverzekering. 
Heeft u bij uw huidige zorgverzekeraar een 
achterstand in de betaling van de premie? 
Dan is overstappen helaas niet mogelijk. 

Uw aanvraag
Vanaf dinsdag 22 november zijn de pakketten 
en inkomensberekeningen beschikbaar op 
de website www.gezondverzekerd.nl. Er zijn 
vervolgens 2 data om rekening mee te 
houden als u de verzekering wilt aanvragen:
•  Doe de aanvraag uiterlijk 24 januari op de 

website www.gezondverzekerd.nl*.
•  Meld u vóór 1 januari 2017 af bij uw oude 

zorgverzekeraar.

Hulp nodig bij de aanvraag?
Wilt u overstappen, maar heeft u moeite met 
het invullen van het aanvraagformulier? De 
formulierenbrigade van de Regionale Sociale 
Dienst (RSD) kan u hiermee helpen. Voor 
meer informatie of het maken van een 
afspraak kunt u bellen naar (030) 692 95 04 
of e-mailen naar formulierenbrigade@
rsdkrh.nl.

*De uiterlijke aanvraagdatum voor deze 
verzekering is een week vroeger dan voor 
andere zorgverzekeringen. Deze tijd is nodig 
om te controleren of u voldoet aan de 
voorwaarden voor de CAZ.

Bladcampagne  
van start 
Deze week is de bladcampagne weer van 
start gegaan. Als het weer een beetje 
meewerkt, trekken de bladruimers tot 
23 december door de straten. Kijk op 
www.debilt.nl/bladcampagne wanneer 
uw straat aan de beurt is en vanaf 
wanneer u het blad uit uw tuin in de 
berm kunt deponeren. U vindt er ook 
meer nuttige tips. 

  

Hieronder treft u een overzicht van nieuw geplande werkzaamheden. Kijk voor 
het meest actuele en volledige overzicht op www.debilt.nl/wegwerkzaamheden

• De Bilt: Wegwerkzaamheden aan toe- en afritten van de snelwegen die grenzen aan de 
gemeente De Bilt. Voor meer informatie kunt u terecht op www.vananaarbeter.nl.

• De Bilt: Dr. Letteplein, kabelwerkzaamheden tot eind december 2016.   
• Hollandsche Rading: werkzaamheden aan de spoorovergang aan de Vuurse Dreef vanaf 

zaterdag 19 november 07.00 uur tot zondag 20 november 19.00 uur. Ter plaatse wordt een 
omleiding ingesteld en er zijn verkeersregelaars aanwezig. 

Gedurende het hele jaar worden diverse snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het wegdek 
en de riolering uitgevoerd.

Werk in Uitvoering

Raad vergadert op donderdag 24 november 2016
De raad vergadert op donderdag 24 
november 2016 vanaf 20.00 uur in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis in 
Bilthoven. De agenda ziet er als volgt uit

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Strategische agenda  Resultaat
  commissie
4. Vaststellen (ontwerp)verklaring van 

geen bedenkingen 
omgevingsvergunning Dorpsweg 266 
Maartensdijk Bespreekstuk

5. Vaststellen Verordening tot 1e wijziging 
van Verordening maatschappelijke 
ondersteuning De Bilt 2015 
 Bespreekstuk

6. Vaststellen advies inzake 
zendtijdtoewijzing aan publieke lokale 
omroep Hamerstuk

7. Lijst ingekomen stukken
8. Vragenuur
9. Sluiting

Ter inzage 
De agenda en de achterliggende stukken 
zijn te raadplegen via raadsinformatie.
debilt.nl en liggen ter inzage in het 

gemeentehuis bij het informatiecentrum. 
De agenda’s voor de commissie vergade-
ringen van 8 december worden op 24 
november gepubliceerd op het 
raadsinformatiesysteem. 

Meer informatie
Neem contact op met de griffie via 
raadsgriffie@debilt.nl of (030) 228 91 64.

Gast van de raad
U kunt de raadsvergadering bijwonen als 
‘Gast van de Raad’. U wordt dan om 19.30 
uur welkom geheten door een raadslid naar 
uw keuze. Het raadslid vertelt hoe het er in 
de vergaderingen aan toe gaat en wat de 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden van een raadslid zijn. De raadsverga-
dering volgt u vanaf een gereserveerde plek 
op de publieke tribune. Na afloop van de 
vergadering is er gelegenheid om andere 
raadsleden te ontmoeten. Als gast van de 
raad  heeft u zo de mogelijkheid om in 
gesprek te komen met raadsleden en het 
contact tussen inwoners en de lokale politiek 
te verbeteren. Wilt u de vergadering 
bijwonen als Gast van de raad? Neemt u dan 
contact op met de raadsgriffie.

Inloopspreekuur  
wethouders
U kunt donderdag 17 november zonder 
afspraak de wethouder van uw dorp 
spreken. Kijk voor tijdstip en locatie op 
www.debilt.nl > Bestuur en organisatie > 
College van burgemeester en wethouders 
> samenstelling college: hier klikt u op de 
foto van de wethouder. Wilt u telefonisch 
informatie? Bel dan met ons klantcontact-
centrum op 030 – 22 89 411.

Kerstbomenactie
De kersttijd is weer aangebroken. Kerst-
lampjes, kerstfiguren, kerstbomen, kerst-
slingers en kerstballen sieren straten, buurten 
en hele dorpen. En daar kunt u ook aan 
bijdragen. Help samen met uw buren uw 
straat of wijk in kerstsfeer te brengen en maak 
kans op een kerstboom van bijna zes meter 
hoogte, geleverd door de gemeente De Bilt.

Hoe komt u aan zo’n  kerstboom?
•  u woont in de gemeente De Bilt;
•  u dient vóór 1 december een aanvraag in 

voor een kerstboom, samen met minimaal 
12 andere gezinnen;

•  u zorgt voor een goede locatie, een stevige 
standplaats en de versiering van de boom.

Aanmelden
Lukt u het om aan bovengenoemde 
voorwaarden te voldoen? Meldt u zich dan 
aan bij wijkcontactambtenaar Gerard 
Kosterman, telefoon (030) 228 94 99. De 
kerstboom wordt in de loop van week 51 op 
locatie gebracht.
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Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden op 
www.hoogvliet.com/openingstijden. Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
22 november

2016

Alleen geldig op vrijdag 18 t/m zondag 20 november 2016

 Snijbonen
2 zakken van 400 gram
van: 4.98
voor: 2.49

1+1
GRATIS

Per kilo 3.11

Hertog Jan
Krat met 24 fl essen 
van 0.3 liter
14.99

RUIM 5 EURO
KORTING!

9.899.899.899.
per krat

Per liter 1.37

Doritos
Alle zakken van 185 gram
2 zakken
2.34

1.491.491.491.
2 zakken

Per kilo 4.03

Tip: 
Verse guacamole 

of spicy guacamole
150 gram 

voor € 2.49

Harry Potter Nacht en 
Theater in ’t Groen 

In de nacht van 18 op 19 november presenteert Bouwman Boeken 
(Hessenweg De Bilt) samen met Theater in ‘t Groen (Groenekan) 
een betoverende Harry Potter Nacht ter gelegenheid van het ver-
schijnen van de gloednieuwe Harry Potter.

Na jarenlang wachten verschijnt deze maand Harry Potter en het ver-
vloekte kind, de Nederlandse vertaling van de nieuwste Harry Potter. 
Om deze bijzondere gebeurtenis te vieren opent Bouwman Boeken op 
vrijdag 18 november om 23.00 uur de deuren en zal Theater in ‘t Groen 
een stuk spelen uit het nieuwe boek dat als theatertekst wordt uitgege-
ven. Tovenaars en heksen komen tot leven in de boekwinkel. Haal je 
hoed en bezemsteel dus vast uit de kast! Na de voorstelling kun je vanaf 
middernacht het boek zelf bemachtigen. 

Serie
Harry Potter en het vervloekte kind is het achtste deel in de Harry Potter 
serie van J.K. Rowling en speelt zich 19 jaar later af. Het leven van Harry 
Potter was al nooit eenvoudig, maar nu hij een overwerkte ambtenaar 
is op het Ministerie van Toverkunst en vader is van drie schoolgaande 
kinderen lijkt alles nog moeilijker. Terwijl Harry wordt achtervolgd door 
zijn verleden dat weigert verleden tijd te blijven, worstelt zijn jongste 
zoon Albus met een familie-erfenis waar hij nooit om gevraagd heeft. 
Wanneer het verleden en heden dreigen te versmelten, leren zowel vader 
als zoon dat duisternis soms uit onverwachte hoek komt.

De bijeenkomst is van 18 op 19 november; de aanvang is rond 23.00 
uur en duurt tot onge-
veer 1.00 uur. bij Bouw-
man Boeken, Hessen-
weg 168 De Bilt. Graag 
vooraf aanmelden via 
info@bouwmanboeken.
nl of tel. 030 2200112.

Theater in ’t Groen 
brengt Harry Potter tot 
leven bij Bouwman Boe-
ken. 

Lezersactie
Bouwman boeken stelt een aantal vrijkaarten beschikbaar. Stuur een 
mail naar info@vierklank.nl om hiervoor in aanmerking te komen.

Vrolijk literair concert 
voor jong en oud

Muziek, literatuur en filosofie. Gaat dat samen? Op één podium? 
Jazeker! Dat bewijzen Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet 
van gitariste Corrie van Binsbergen al ruim tien jaar lang. Steeds 
slagen ze erin om op Nederlandse en Vlaamse podia een wonder-
lijke sfeer op te roepen van weemoed, verlangen, absurde redene-
ringen en feestelijk avontuur. 

Toon Tellegen, vooral bekend om zijn vele kinderboeken, is ook onder 
volwassenen populair vanwege zijn amusante en bizarre dierverhalen 
met filosofische inslag. Of het nu gaat over eekhoorn, mier, boktor of 
beer, ze wonen in een wonderlijke wereld, vieren graag feest en mijme-
ren over het leven. Dit najaar brengen Toon Tellegen & het Wisselend 
Toonkwintet het feestelijk programma ‘Wij weten wie wij zijn’. Het 
bestaat uit de ‘grootste hits’ en uit de allernieuwste verhalen over feest-
jes, taart, jarig zijn en ‘te zijn of niet te zijn’. Het lichtvoetige concert 
is geschikt voor iedereen van 8 tot 108. Na afloop trakteert theater Het 
Lichtruim ter ere van zijn 75e verjaardag op feestkoek!

Toon Tellegen & het Wisselend Toonkwintet, zaterdag 26 november om 
16.00 uur in Theater Het Lichtruim Bilthoven. Reserveren via www.
theaterhetlichtruim.nl

Lezersactie
Voor lezers van De 
Vierklank is een aantal 
vrijkaarten beschikbaar. 
Stuur een mail naar 
info@vierklank.nl om 
hiervoor in aanmerking 
te komen. U ontvangt 
sowieso bericht.

Toon Tellegen weet pu-
bliek van 8 tot 108 te 
boeien met zijn feeste-
lijke programma.
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Kleine karweitjes?
Bel de Klussenbus 

door Walter Eijndhoven

Op initiatief van ‘t Gilde De Bilt, Stichting Welzijn Ouderen Maartensdijk en Algemene 
Hulpdienst is in 1998 de Klussenbus in het leven geroepen. Vrijwilligers van
de Klussenbus doen voor slechts negen euro klusjes bij u in en om het huis. 

‘Wij zijn in staat om allerlei klus-
sen in en om het huis uit te voeren, 
als het maar niet langer dan één uur 
in beslag neemt’. Aan het woord 
is vrijwilliger van bijna het eerste 
uur, Wim Hugens. Hij vervolgt: ‘Ja, 
daar zeg je wat bij, “bijna”, over 
twee jaar vier ik mijn twintigjarig 
jubileum. Best al een tijd hè? Maar 
om op de Klussenbus terug te ko-
men, allereerst wil ik benadrukken 
dat wij niet voor alle klussen op-
roepbaar zijn, dus geen tuinonder-
houd, schilderwerk of kamers wit-
ten. Wij doen echt klusjes die niet 
langer duren dan één uur’. Bij dit 
soort klusjes valt te denken aan: op-
hangen en bevestigen van lampen, 
schilderijen, boekenplanken en 
dergelijke, elektrische apparatuur 
voorzien van nieuwe bedrading, 
losse vloerbedekking of behang 
vastmaken, kleine gaatjes in muren 
of plafonds dichten, lekkende kra-
nen repareren, steunen bevestigen 
in wc of douche, CV ontluchten of 
bijvullen, schappen maken, goort-
steen/ afvoer ontstoppen, gordijn-

rail vervangen/ bevestigen, verlen-
gen telefoonaansluiting, wc-bril 
vervangen of lampen verwisselen 
en nog veel meer.’ Hugens: ‘Over 
lampen verwisselen gesproken, ik 
herinner mij dat ik ooit in een oude 
villa in Bilthoven-Noord bezig was 
om lampen te verwisselen. Maar 
die plafonds waren zo hoog in dat 
huis, dat ik er bijna niet bij kon. 
Moest ik op dat bovenste plateautje 
staan, zonder steun. Ik kan je verze-
keren, dan sta je niet rustig’. 

Meldpunt
Als u een klus heeft, kun u het 
meldpunt bellen. Hugens: ‘Voor 
een klus kunt u ons bellen op werk-
dagen tussen 9.30-11.30 uur op het 
telefoonnummer 030-228779 of 
0346-214161 (Maartensdijk). Het 
meldpunt geeft uw aanvraag door 
aan de coördinator van de Klussen-
bus. Hij belt zo spoedig mogelijk 
om een afspraak te maken op een 
maandag, dinsdag of donderdag. 
Een vrijwilliger komt dan langs om 
de klus te klaren’. 

Stichting Klein Karwei
Dankzij de Stichting kan de Klus-
senbus de klant, 65-plussers, ge-
handicapten en mensen met een 
uitkering uit de brand helpen. Met 
het geld dat aan klusjes wordt ver-
diend, wordt nieuw gereedschap als 
boren, schroefjes, spijkers en der-
gelijke aangeschaft. 

Ook het onderhoud van de bus 
wordt hiervan betaald. Hugens: 
‘Onze bus is inmiddels 18 jaar oud 
met 37.000 kilometer op de teller. 
In februari 2017 wordt onze nieuwe 
bus geleverd. Om deze te sponsoren 
zijn wij nog op zoek naar bedrijven, 
organisaties en particulieren die ons 
werk willen steunen. Hun bedrijfs-
naam wordt dan vermeld op onze 
bus.

Bedrijven die de bus willen sponso-
ren kunnen bellen met de penning-
meester: Eduard Wammes, telnr. 
030 2204920. Meer informatie kunt 
u vinden op de site van het meld-
punt: www.meldpuntdebilt.nl

Voor de komende donkere periode is goede verlichting noodzakelijk.

Nieuwe oprijlaan voor De Biltse Hof
door Walter Eijndhoven

Maandag 7 november opende Harm Hoekstra, directeur van De Bilthuysen, de nieuwe 
oprijlaan naar De Biltse Hof aan de Prof. Bronkhorstlaan in Bilthoven. Al sinds het voorjaar is 
hard gewerkt om de oprijlaan weer op orde te krijgen. Bewoners van het verpleeghuis kunnen, 

vanaf het terras, hun bezoek nu weer zien aankomen. 

De Biltse Hof ligt op het voormalige 
ziekenhuisterrein Berg en Bosch. 
Voor liefhebbers van groen en rust 
is dit verpleeghuis gunstig gelegen. 
Het was echter iets te groen, vonden 
veel bezoekers. Bramenstruiken en 
Japanse duizendknoop, een welig-
tierende plantensoort, overheersten 
het terrein rond het hoofdgebouw. 
Al jaren waren die planten en strui-
ken een doorn in het oog van Harm 
Hoekstra, directeur van De Bilthuy-
sen. Hij vertelt: ‘Ik ergerde mij al 
tijden aan al het onkruid rond het 
gebouw. En zie, wat er nu is ge-
beurd. Ik ben zo blij dat alles netjes 
is opgeknapt. En onderhoudsvrien-
delijk’. Ook Reinier Brinkhorst, ge-
bouwenbeheerder bij De Bilthuysen 
is tevreden. Brinkhorst: ‘Vier jaar 

geleden zijn wij met dit project ge-
start. Met het personeel spraken wij 
onderling dat er toch een keer iets 
moest gebeuren met alle bomen en 
struiken rond het pand. En van het 
één komt het ander. Na gesprekken 
met de beheerder van het terrein, 
dienden wij een aanvraag in bij de 
gemeente. Natuurlijk konden wij 
niet alles zo maar neerhalen. Vanuit 
de gemeente wilde men de diameter 
van de bomen weten. Nou, dat was 
lastig meten, kan ik je vertellen. Die 
bomen stonden tussen allerlei strui-
ken, met doorns. Niet fijn om je daar 
tussen te wagen. Ik heb alle bomen 
bekeken en gaf de schatting door 
aan de gemeente. Gelukkig gingen 
zij akkoord, zodat het grote werk 
kon beginnen’. 

Zuilbeuken
Afgelopen maandag opende 
Hoekstra met veel plezier ‘zijn’ 
H. Hoekstra Allee, voor De Bilt-
se Hof. Het terrein zag er keurig 
uit. met aan beide zijden van de 
Allee aangeplante zuilbeuken. 
Brinkhorst: ‘Als grap haalde ik in 
Woerden twee beelden, een kalfje, 
met de naam Bregje en een koe, 
Bella.

Zij staan op het gazon voor het 
terras. Leuk voor de bewoners, 
als zij naar buiten kijken. Alles in 
en rond het gebouw is nu op orde. 
Twee jaar geleden is het hele pand 
geschilderd, de lantaarnpalen heb-
ben led-verlichting. Volgens mij 
is het karwei nu wel geklaard’.

De Hoekstra-allee is een feit.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
En alweer kapot

Het bruggetje, dat de Veldlaan in Groenekan verbindt met de Groene-
kanseweg is voor de derde keer kapot gereden. Begin dit jaar bepleitte 
ik ter plekke éénrichtingsverkeer in te stellen omdat de Veldlaan simpel-
weg te smal is voor tweerichtingsverkeer. Ik zie met lede ogen aan dat 
het wegdek van de Veldlaan daardoor regelmatig kapot wordt gereden. 
Mijn suggestie werd toen door de bewoners van Eiklaan en Vijverlaan 
in meerderheid afgewezen. Men vreesde voor meer verkeersoverlast. 

De recente beschadigingen aan de brug voegen nu echter een extra ar-
gument aan mijn pleidooi toe: de bocht van de Groenekanseweg naar de 
Veldlaan over het bruggetje is te krap. Automobilisten moeten die bocht 
heel ruim nemen om hem ‘schadevrij’ te kunnen volbrengen. Dat is met 
druk tegemoetkomend verkeer een lastige manoeuvre. De resulterende 
regelmatig terugkerende brugschade is nu een extra reden om de Veld-
laan toch uitgaand éénrichtingsverkeer te maken.

Mij dunkt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid in deze nu mag 
nemen en een groter algemeen belang dient te laten prevaleren boven 
een beperkt particulier belang.

Frank Klok,Groenekan

Brug Veldlaan alweer kapot.

Wandelen met teckels 
De Nederlandse Teckel Club organiseert op zondag 20 november een 
mooie wandelroute op de landgoederen Beerschoten en Houdringe in 
De Bilt. Het is een zeer gevarieerd landschap. Het enige is dat de hon-
den overal, vanwege met name het reewild, aangelijnd moeten blijven. 
Het Utrechts Landschap controleert daar regelmatig op. Vanaf 13.30 
uur wordt er verzameld bij restaurant De Biltsche Hoek aan De Holle 
Bilt 1 in De Bilt. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Start van 
de wandeling ca. 14.00 uur. Graag vooraf aanmelden per e-mail secre-
taris@teckelclub.nl. 

Zondag 20 november zijn er teckels in de Biltse bossen te verwachten.
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Respect op Bosberg school

Gastdocent Anne Doedens was donderdag 10 november op de Bosbergschool in Hollandsche Rading. Ook op 
deze basisschool besteden leerlingen en onderwijzers aandacht aan een respectvol samenleven: ‘Of je nu blank, 
zwart, bruin of pimpelpaars bent’. [foto Walter Eijndhoven]

Voetbal en respect

Voormalig profvoetballer en huidig voetbaltrainer Koos van Tamelen en Edson Braafheid, eerste elftalspeler bij 
FC Utrecht, verzorgden op de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk een aantrekkelijke les in de vorm van 
een quiz. De leerlingen van groep 7 van juf Marion kregen vragen voorgelegd die ze konden beantwoorden door 
petjes wel of niet op te zetten. De vragen hadden niet alleen betrekking op respect, maar ook op voetbalclub FC 
Utrecht. Rita Wielemaker, coach bij Zorg van de Zaak, had de quiz mede voorbereid. De petjes die ze uitgereikt 
kregen mochten de leerlingen houden en Edson Braafheid deelde na afloop handtekeningen uit. [GG]

Energiecoöperatie BENG! in gesprek
Energiecoöperatie BENG! orga-
niseert woensdagavond 23 no-
vember een ledenbijeenkomst  bij 
Boerderij Fortzicht, Voordorpse-
dijk 35 in Groenekan. Het bestuur 
gaat met de leden in gesprek  over 
de invulling van de koers aan de 
hand van de lopende projecten. 
Dat zijn onder meer: opwekprojec-
ten zonne-energie in gemeente De 
Bilt, energiebesparing bij huishou-
dens en het programma bedrijven 

en instellingen. 
Niet-leden zijn van harte welkom 
om ter plekke lid te worden en mee 
te praten. Als nieuw lid ontvangen 
zij een gratis energiemeter. Inloop 
vanaf  19.30 uur, om 20.00 uur 
wordt een korte ALV gehouden 
waarna er ‘aan tafel’ wordt gegaan 
rondom de thema’s. Om 22.00 uur 
wordt afgesloten met een borrel. 
BENG! staat voor ‘Biltse Energie-
neutrale Gemeenschap’, een stre-

ven dat de coöperatie in 2030 wil 
bereiken. Dat betekent het energie-
verbruik terugbrengen en de res-
terende energie lokaal opwekken 
in de zes kernen van De Bilt. Het 
klimaat vaart er wel bij en Biltse 
bedrijven en huishoudens kunnen 
op kosten besparen. BENG! werkt 
er hard aan, samen met partneror-
ganisaties en de gemeente. Meer 
info: www.beng2030.nl of mail 
info@beng2030.nl.

Agenda Dorpsraad Groenekan 
voor 28 november 2016

i.s.m. Groenekanslandschap 
Aanvang 20.00 uur in 
de Groene Daan

1. Vaststellen agenda
2. Inventarisatie punten 

van aanwezigen
3. Uitvoering verbreding A27. 

De uitvoering is begonnen en u 
wilt vast weten wat dat voor u 

betekent: Tonny Groen. 
Rijkswaterstaat en 3Angle geven 
beiden een visuele presentatie. 
Presentatie Rijkswaterstaat

• Uitgangspunten project A27/A1
• Groenekan wat komt er nu op u 

af en wat is voor later 
(tweede verbreding) 

• Presentatie 3Angle, de uitvoer-
der van de werkzaamheden 

• Plan 3Angle
• Omgeving
• Verkeer
• Natuur
• Planning uitvoering vanaf nu op 

hoofdlijnen en de communicatie-
momenten.

Ruimte voor vragen (ook over 
de schermen achter uw huis,) en 
inbreng, leiding van deze avond bij 

Tonny Groen. 

4. Punten ingebracht door de 
aanwezigen

5. Rondvraag.
 
Na afloop van de Dorpsraad 
bijeenkomst is de bar open om na 

te praten onder het genot van een 
drankje.

Dorpsraad Groenekan
Postbus 300
3720 AH Bilthoven
secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
www.dorpsraadgroenekan.nl

Van Dorpsberaad 
Westbroek

Hieronder de onderwerpen welke behandeld zijn in de 
vergadering van november 2016.

Gebiedsgericht werken
Gemeente De Bilt wil het Wijk- en Dorpsgericht Werken anders in-
richten. Dit nieuwe Gebiedsgericht Werken (GGW) gaat uit van meer 
participatie vanuit de bewoners. Voor het Dorpsberaad ontstaat er meer 
een verbindende rol dan een uitvoerende rol. Eind februari zal er mid-
dels een bijeenkomst in het Dorpshuis voor het hele dorp meer uitleg 
gegeven worden welke mogelijkheden er hierdoor ontstaan om lokaal 
maatwerk te leveren.

Onderhoud Burg. Huydecoperweg
Ondanks de keiharde toezegging van Gemeente De Bilt dat op 29 au-
gustus gestart zou worden met het onderhoud aan de Burg. Huyde-
coperweg is er weer uitstel gekomen. Stedin heeft te laat benodigde 
vergunningen aangevraagd waardoor er 2 á 3 weken vertraging is opge-
treden. Wethouder van Hulst gaf aan het feit te betreuren dat dit project, 
dat al 3 jaar loopt, nu nog niet van start gegaan is.

Riolering nieuwbouw
Voor het rioleringsprobleem in de (nieuwe) nieuwbouw wordt voor de 
betreffende bewoners een informatieavond georganiseerd in het Dorps-
huis op 21 november. De bewoners zijn hierover reeds per brief geïn-
formeerd en zouden tijdens deze avond twee mogelijke oplossingen 
gepresenteerd krijgen. Aangezien deze oplossingen er nog niet lijken 
te zijn en het Dorpsberaad ook niet gekend is in de planfase zal het 
Dorpsberaad wel aanwezig zijn op deze avond, maar niet samen op 
trekken met Gem. De Bilt. 

Woningbouw
De SSW wil graag 5 woningen bouwen op de Holsblokkenweg en is 
in afrondende fase met Gemeente De Bilt over de aankoop van grond, 
deze aankoop zou voor 31 december gerealiseerd moeten zijn zodat de 
huizen in 2017 gerealiseerd worden. In tegenstelling tot eerdere belof-
ten heeft wethouder Mieras aangegeven dat deze woningen bestemd 
zijn voor sociale huur. Dus geen mogelijkheid tot koop. Dit tot teleur-
stelling van het Dorpsberaad die zich hier wel steeds hard voor heeft 
gemaakt.

Inzake locatie Schuurman (levensloopbestendige huizen) wordt gere-
kend aan de financiële haalbaarheid nu het gehele plan binnen de rode 
contour gerealiseerd dient te worden. Indien het haalbaar blijkt zal er 
een principeverzoek ingediend worden bij de gemeente.

Voor locatie van Wijnen (12 kavels en 5 starterswoningen) is een prin-
cipeverzoek ingediend. Gemeente De Bilt heeft dit in behandeling. 
Het Dorpsberaad heeft nogmaals aangegeven dat in het kader van de 
doorstroming de starterswoningen niet gelijktijdig gerealiseerd dienen 
te worden en bij voorkeur twee-onder-één-kap woningen hiervoor in 
de plaats ziet. 

Voor alle bouwprojecten geldt dat ze gefaseerd uitgevoerd dienen te 
worden zodat de juiste huizen op juiste moment voor Westbroek be-
schikbaar komen. 

Verkeersveiligheid
De wijkcontactambtenaar laat weten dat er weer een controle voorbe-
reid wordt op de Korssesteeg inzake de gesloten verklaring.

Verder is er overleg tussen de school en gemeente De Bilt om gezamen-
lijk een campagne over verkeersveiligheid te houden. Tenslotte wordt 
er gevraagd of er borden met ’60 km/u’ geplaatst kunnen worden op 
zowel de Kerkdijk als Dr. Welfferweg. Voor veel automobilisten is niet 
bekend dat dit de maximale snelheid is op deze wegen.

Ten slotte heeft het Dorpsberaad bij Programmabureau Utrecht-West 
aangegeven dat het afvoeren van de grond uit de polders inzake Natura 
2000 niet tijdens die momenten dient plaats te vinden dat de kinderen 
van en naar school gaan.

Overig
Op onze website www.dorpsberaadwestbroek.nl  vind u aanvullende 
informatie over tal van onderwerpen die regelmatig terugkomen op 
onze agenda. U kunt ook zelf uw mening geven en vragen stellen.  
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Autodidact beschrijft nieuw 
natuurkundeconcept

door Walter Eijndhoven

Aan diverse universiteiten in het land 
heeft hij gevraagd of zij eens naar 
zijn oplossing over de relatie tussen 
kracht, massa, gravitatie, electro-
magnetisme en lichtsnelheid wil-
len kijken. Toch kreeg Eric de Mol 
Moncourt, electronicus en systeem-
ontwerper uit De Bilt steeds weer 
nul op het request. De diverse onder-
zoeksgroepen houden toch liever vast 
aan hun eigen theorieën. Hoe anders 
kan het lopen. Na een opleiding aan 
de HTS Electrotechniek en altijd te 
hebben gewerkt in de electrotechniek 
en in de zakelijke dienstverlening, 
keert Eric de Mol Moncourt uit De 
Bilt weer terug naar zijn vroegere in-
teresse, de natuurkunde. Hij vertelt: 
‘Ondanks dat ik geen natuurkunde-
achtergrond heb, heb ik altijd een 
passie gehad voor het vak. Als kind 
al vroeg ik mij vaak af hoe de na-
tuur werkt en in mijn jeugd staarde 
ik vaak naar de hemel en de sterren, 
met een zelfgemaakte sterrenkijker, 
net als Galileo Galileï dat deed rond 
1600. Daarbij vroeg ik mij altijd af 
hoe het bijvoorbeeld komt dat de aar-
de mij op de grond vasthoudt’. Maar 
niet alleen de zwaartekracht hield 
De Mol Moncourt bezig. Eén van 
zijn andere favoriete onderwerpen is 
magnetisme. De huidige theoretische 

natuurkunde geeft, naast prima wer-
kende formules, geen antwoord op 
de fysieke werking van de deeltjes, 
die het magnetisme ervan mogelijk 
maken.

Ontdekkers
Om zoveel mogelijk kennis op te 
doen over natuurkundige theorieën, 
las De Mol Moncourt alles wat los 
en vast zat over de theorieën van 
Einstein. Maar ook over grote ont-
dekkers die aan de wieg stonden van 
de natuurkunde, als Galileo, Dalton, 
Max Planck, Niels Bohr en Isaac 
Newton werden door hem niet ver-
smaad. De Mol Moncourt: ‘De basis 
van de natuurkunde is logisch van 
opzet en metingen tonen aan dat de 
meeste natuurkundewetten kloppen. 
Een aantal theorieën is echter nog on-
voldoende doorgrond. Op basis van 
wat ik heb gelezen, gezien en ervaar, 
probeer ik, naast de theoretische na-
tuurkunde, de fysieke werking ervan 
op geheel eigen wijze te beschrijven’. 

Kwantrons
In zijn boek probeert De Mol Mon-
court op logische wijze uit te leggen 
wat er in en rond de natuur gebeurt 
en hoopt hij aan te tonen dat de na-
tuur eigenlijk heel simpel in elkaar 
zit. De Mol Moncourt: ‘Dat klopt, ik 
zeg daarom ook altijd ‘Houd het zo 
simpel mogelijk, dan los je het mis-
schien iets sneller op’. Binnen de 
wetenschap worden, om nieuwe the-
orieën te verklaren, altijd nieuwe ter-
men aangedragen ter verklaring van 
bepaalde wetten, zogenaamde ‘the-
oretische termen’. Zij verwijzen niet 
meteen naar observaties en zijn niet 
vooraf begrepen. De Mol Moncourt: 
‘Omdat ik een nieuwe theorie aan-
draag, heb ik ook een nieuwe ‘the-
oretische term’ geïntroduceerd, de 
‘kwantron’. De hoofdstelling die ik 

hanteer is dat het gehele universum, 
naast massa’s, alleen maar bestaat uit 
de in mijn boek beschreven ‘kwan-
trons’, de kleinst denkbare deeltjes 
die enige mate van energie bezitten. 
Mijn stelling luidt dan ook dat de 
natuur onder zeer hoge druk en tem-
peratuur, met behulp van genoemde 
kwantrons, massadeeltjes (protonen, 
neutronen en elekronen) heeft aange-
maakt, dienende tot de vorming van 
atomen’. In de hele natuur draait het, 
volgens De Mol Moncourt om dit 
nieuwe deeltje. Kwantrons zijn nodig 
om ruimte aan te maken, zij maken 
zwaartekracht met behulp van massa 
aan, zij verzorgen het transport van 
iedere vorm van elektromagnetische 
straling, houden subatomaire deeltjes 
in atomen stabiel en bepalen in com-
binatie met massa het tijdsverloop 
van mechanismen. In zijn boek gaat 
De Mol Moncourt uitgebreid in om 
zijn stellingen te verifiëren. 

Persoonlijk
De Mol Moncourt: ‘Volgens mij 
worden wij niet aangetrokken door 
de zwaartekracht, maar duwen mijn 
kwantrons ons, als reactiekracht, 
juist naar de aarde, zij bevinden zich 
dus overal om ons heen. Ook tafels, 
stoelen, een boek of een auto wordt 
door kwantrons op de aarde gehou-
den/ geduwd. Mijn vermoeden is 
dat het heelal mogelijk niet uitdijdt 
en heeft de oerknal, waar alle we-
tenschappers onderzoek naar doen, 
mogelijk niet plaatsgevonden. Na-
tuurlijk is dit  mijn persoonlijke the-
orie, dat voor mij een nieuw inzicht 
tot veel natuurkundige vraagstukken 
biedt, echter ik kan nu zeggen dat ik 
de werking van de natuur begrijp’.
Wie meer wil weten over de natuur-
kundige theorieën van Eric de Mol 
Moncourt, kan naar hem mailen: 
ewamoncourt@gmail.com 

Erik de Mol Moncourt

Nieuwe oplaadpunten voor 
elektrische auto’s

door Henk van de Bunt 

Gemeente De Bilt krijgt vier nieuwe locaties voor het opladen van elektrische auto’s.
Dat betekent 2 ‘gewone’ parkeerplaatsen minder per locatie. Over het algemeen

wordt de komst van de laadpalen positief gezien. 

Een oplaadpunt is gewenst in de na-
bijheid van bezitters van een elek-
trisch voertuig. In de Staatscourant-
besluiten van 25 oktober worden 
daarvoor twee parkeerplaatsen aan-
gewezen waar deze opgeladen kun-
nen worden. In het kader van ‘Elek-
trisch Vervoer’ in De Bilt wordt 
elektrisch rijden gestimuleerd. 
Extra laadpunten kunnen ingericht 
worden als bijvoorbeeld de bezit-

ters van het elektrische voertuig niet 
over parkeerruimte op eigen terrein 
beschikken en de parkeerdruk niet 
onevenredig aangetast wordt.

Belangen
Het College geeft aan dat de be-
langen van bewoners, bedrijven 
en hulpdiensten zijn meegewogen; 
dat wil zeggen dat gestreefd is de 
laadpaal zodanig te plaatsen dat 

mogelijke overlast wordt vermeden 
en de bereikbaarheid van de nood-
diensten en de doorstroming gega-
randeerd wordt. 

Beheer
De gemeente maakt het mogelijk, 
dat de palen geplaatst worden, maar 
plaatst en beheert deze niet zelf. 
Met het gepubliceerde besluit is het 
nu mogelijk om de vakken te re-
serveren voor laden en daarbij een 
bord te plaatsen. De organisatie, die 
de palen gaat plaatsen kan nu ver-
gunningen bij de gemeente en de 
netbeheerder aanvragen om de paal 
daadwerkelijk te mogen plaatsen en 
aan te sluiten op het elektranet. Pas 
wanneer die vergunningen verleend 
zijn, kan er een planning voor het 
plaatsen gemaakt worden. 

De locaties worden bepaald op ba-
sis van aanvragen van eigenaren en 
bestuurders van elektrische auto’s. Op de Gregoriuslaan zijn 2 parkeervakken aangewezen als oplaadpunt.

Overtuigende winst 
voor DOS

DOS kende een wat rommelige oefencampagne waarbij geen 
enkele wedstrijd in vaste basis kon worden gespeeld. Het gaf 

coach Steven Brink wel de mogelijkheid om wat te experimenteren 
en invallers aan het werk te zien. De eerste competitiewedstrijd 

tegen ODIK in Barneveld was DOS gelukkig weer compleet.

DOS ging als een wervelwind door de Veluwehal heen. Fel, geconcen-
treerd en in een hoog tempo werd er voor rust gespeeld. ODIK wist niet 
wat hen overkwam en zag dat overal als eerste een oranjehemd de bal 
bemachtigde. Eerst bij een 0-9 tussenstand wist de thuisploeg het eerste 
doelpunt te scoren. DOS bleef doorgaan en bouwde richting het rustsig-
naal van de goed leidende scheidsrechter de voorsprong nog verder uit. 
Halverwege stond een 3-15 ruststand op het scorebord.

De wedstrijd was natuurlijk al lang en breed gespeeld. De vraag was 
of de Westbroekers na de in dit geval hinderlijke onderbreking van de 
pauze de tweede helft vol gas bleven gaan. Het was goed om te zien 
dat DOS wel voluit bleef gaan. Op sommige momenten werd er wel 
iets meer ruimte gegeven aan de tegenstander. ODIK profiteerde prima 
van deze mogelijkheden en scoorde met DOS mee. Aanvallend waren 
de acties nog fraai om te zien, maar stierven soms in schoonheid. Met 
een ruime overwinning van 15-25 heeft DOS een prima begin gemaakt 
van de zaalcompetitie. Coach Steven Brink was over het spel voor rust 
zeker tevreden, want dat was van hoog niveau. Volgende week speelt 
DOS thuis in De Vierstee. Om 20.45 uur is MIA de tegenstander.

Dos start competitie met klinkende overwinning.

Herfsttoernooi tv FAK
Fak kijkt terug op een sportief evenement. Het open 

herfsttoernooi voor 50 plus kende zeven sportieve dagen met
132 tennissers die de strijd in dames-, gemengd-

en herendubbel aangingen.

Ondanks hier en daar een buitje konden alle poulewedstrijden gespeeld 
worden. De banen bleven tot aan het einde van de wedstrijden goed 
bespeelbaar. Vrijdagmorgen klaarde het weer aanzienlijk op zodat de 
finales onder een stralende zon gespeeld konden worden. Na afloop was 
het een gezellig samen zijn in de kantine, met zangeres Anna en dochter 
Kiki kwam de sfeer er goed in en er werd, na 7 dagen tennissen, ook 
nog een dansje gemaakt. 

In de verliezersronde waren en prijzen voor Mieke Hazeleger en Mieke 
de Vlieg - DD (tv FAK), Elly Vianen en Ad Koch GD (tv De Blauwe 
Reiger/PVDV) en Henk Pronk en Ries Schwartz HD (tv Oudegein). 
In de winnaarsronde ging het eremetaal naar Liesbeth van Dommelen 
en Astrid Melse DD (LTC Vechtlust), Wil Koops en Ron Verkuijl GD 
(LTC Vechtlust) en Hans Imanuel en Hennie Teunissen HD (tv At Risk)

Na zeven dagen tennis heffen de winnaars sportief het glas.
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Sint Maarten en Sint Nicolaas in 
Lage Vuursche

De Sint Maarten-wandeling op vrijdag 11 november in Lage Vuursche kende een mooie opkomst 
van kinderen en ouders. Na het voorlezen van het Sint Maarten-verhaal ging de stoet langs 

vele deuren in het dorp. De kinderen werden hierbij ruim getrakteerd op divers snoepgoed en 
mandarijnen en keerden na de wandeling enthousiast terug naar het dorpshuis De Furs.

De eerstvolgende activiteit is de 
intocht van Sinterklaas en zijn 
gevolg. Deze activiteit begint za-
terdag 26 november om 12.00 
uur in het dorpshuis. De kinderen 
worden dan ontvangen met wat 
drinken en een broodje. Een aantal 
Pieten zal hierbij reeds aanwezig 
zijn. Om ongeveer 12.45 uur gaat 
het gezelschap op weg om Sinter-
klaas en zijn hoofdpiet op te halen. 
Een rijtuig zal klaar staan voor 

Sint en Piet. Hierna zal een rond-
gang gemaakt worden door het 
dorp en dan volgt het feest in het 
dorpshuis met het uitpakken van 
de cadeautjes. Om ongeveer 16.00 
uur is dan het einde van deze hap-
pening en vertrekken Sint en Piet 
naar een volgend adres. Kinderen 
kunnen nog aangemeld worden tot 
18 november via de website van de 
stichting www.welzijnbewonersla-
gevuursche.nl 

Kerst
De laatste activiteit in het jaar 
2016 is de Kerstinloop vanaf 
13.30 uur voor ouderen op dins-
dag 20 december in dorpshuis De 
Furs. Op deze middag is er een 
optreden van het Goois Ouderen 
Koor uit Hilversum; een koor dat 
meer dan eens al in Lage Vuur-
sche was en borg staat voor een 
geweldig optreden. 

Tentoonstelling PV De Bilt
Op 9 en 10 december 2016 vindt 
de jaarlijkse tentoonstelling van 
Postduivenvereniging De Bilt 
plaats in het clubgebouw in de 
voormalige Jan Ligthartschool, 
Orionlaan 1 te Bilthoven (ingang 

tegenover de Kinderboerderij De 
Schaapskooi aan de Melkweg). 
De tentoonstelling omvat zowel 
4-tallen als losse duiven in de ca-
tegorie oude doffer, oude duivin, 
jonge doffer en jonge duivin en 

late jonge doffers en duivinnen. 
Belangstellenden zijn welkom op 
zaterdag 10 december vanaf 14.00 
uur. De koffi e staat klaar en de 
toegang is gratis. De prijsuitrei-
king is om 17.00 uur. 

Open Biltse Bridgedrive
Vrijdag 18 november wordt voor de 18e keer de Open Biltse Kampioensdrive gehouden in het 

H.F. Witte centrum te De Bilt, Henri Dunantplein 4. De start is om 19.30 uur.

Vanaf 1999 wordt deze drive, door 
een aantal Biltse clubs georgani-
seerd. Er wordt gespeeld op twee 
niveaus, één voor clubleden uit 
de middelste of hogere regionen 
(A) en een voor overige clubleden 
en thuisspelers (B). Wel speelt ie-
dereen dezelfde spellen. De spel-
len worden per computer random 

geschud. Na afl oop is er een prijs-
uitreiking en wordt het Biltse kam-
pioenspaar en de kampioensclub 
uitgeroepen.

Voor deze drive kan iedereen uit de 
gemeente De Bilt of omgeving zich 
tot en met 16 november aanmel-
den per email (mariette2vogelaar@

gmail.com) onder vermelding van 
de namen, woonplaats en telefoon-
nummer van beide spelers in een 
paar, hun speelsterkte (A of B), de 
club(s) waarvan ze lid zijn en van 
bondsleden hun bondsnummer. 
Ook telefonische aanmelding (030 
606 2137) is uiterlijk woensdag 16 
november nog mogelijk.

Jong FC De Bilt kampioen

Na een aantal ruime over-
winningen stond zaterdag 
de kraker tegen de num-
mer 2 op het programma 
voor FC De Bilt. Na een 
spannende wedstrijd won 
FC De Bilt en kroonde 
zich tot eerste kampioen 
van het seizoen.

Brandenburg wint en verliest 
De heren van Brandenburg hebben hun eerste overwinning in de eredivisie waterpolo behaald. In 

Vlaardingen werd zaterdagavond ruim gewonnen van de het eveneens nog puntloze ZVVS met 16-3.

Brandenburg ging met vertrouwen 
de wedstrijd in want de uitslagen 
van de vorige wedstrijden gaven 
aan dat ZVVS met veel ruimere 
cijfers had verloren dan Bran-
denburg dus er kon (en moest) 
gewonnen worden. De Biltse 
ploeg speelde 2 perioden goed 
waterpolo, een gesloten defensie 
en via snelle counters werd de 
thuisploeg weggespeeld. Ook liep 
de man meer in de 1e helft van de 

wedstrijd prima (3 uit 3). Zodoen-
de stond na de 1e periode een 5-0 
voorsprong en halverwege een 
11-1 stand op het scorebord. In de 
3e periode nam Brandenburg wat 
gas terug en ging ook slordiger 
spelen zonder dat de overwinning 
in gevaar kwam; via 14-2 na 3 pe-
rioden kwam uiteindelijk de 16-3 
overwinning tot stand. 

Zondagmiddag volgde nog de 

thuiswedstrijd tegen GZC Donk 
uit Gouda. Dat was een matige 
wedstrijd van de thuisclub. Het 
verschil zat met name in het be-
nutten van de ‘man meer’. Daar-
naast was er veel en slordig bal-
verlies mede door het zeer actief 
verdedigen van Donk. Branden-
burg verloor uiteindelijk met 9 - 
16. A.s. zaterdag volgt de thuis-
wedstrijd tegen het sterke AZC 
uit Alphen.

 Sint in Westbroek

Dag allemaal,
Hoera, de Sint komt weer naar Westbroek!
Op zaterdag 19 november komt hij bij ons op bezoek.
Om 13.15 uur komt Sint in ons dorp aan,
hij hoopt dat jullie allemaal bij van Keulen aan de Kerkdijk staan.

Muziekvereniging de Vriendenkring speelt een gezellig sinterklaaslied,
als wij, met smart, wachten op Sint en Piet.
Zal Sint weer met zijn vertrouwde auto komen?
Of zijn er andere vervoersmiddelen in zijn dromen?

Sint ziet de kinderen namelijk kunstjes op allerlei wielen maken. 
Step, skateboard, skeelers, Oxboard, racefi ets en dat soort zaken.
De pieten kunnen er ook allerlei kunstjes op doen.
Kan Sint dat ook, zonder zichzelf pijn te doen?

Alles gaat vast weer goed komen dit jaar.
De Sint en pieten zijn handig, echt waar!
Daarna gaan we met zijn allen naar het Dorpshuis toe.
Want de pieten zijn natuurlijk nog lang niet moe.

Kom allemaal maar kijken wat er gebeuren gaat.
En kleur voor Sint een mooie kleurplaat.
Met dank aan onze sponsoren wordt het zeker weer genieten!

Groetjes van Sint en zijn Pieten!

Aan de inwoners van Maartensdijk en omstreken

Lieve kinderen groot en klein,

Het is al bijna weer zover, dat ik ook dit jaar weer Maartensdijk bezoek. 
Op zaterdag 19 november komen wij naar Maartensdijk. Dus zet deze 
datum in jullie agenda of op de kalender en houdt deze dag vrij. Samen 
met mij komen ook mijn trouwe zwarte pieten weer mee. 

Anders dan voorgaande jaren zal ik al veel vroeger komen. Om 13.00 
uur wordt ik welkom geheten door de muziekband nabij de Sint Maar-
tenskerk aan de Kievitlaan en zal dan een rondgang door het dorp ma-
ken. 

Dansen
Rond de klok van 14.00 uur zal de burgemeester ons verwelkomen op 
het Maertensplein. Zo rond 14.15 uur zullen er een aantal spelletjes op 
het plein zijn, kan er gedanst worden met de Zumba pieten en zal ook 
DJ Piet zijn geluid laten horen. Tussen 14.15 en 15.00 uur is er gelegen-
heid om Sint een handje te geven en op de foto te gaan. Daarna gaat Sint 
gauw naar Dijckstaete en Toutenburg om ook de ouderen van Maar-
tensdijk te vereren met een bezoekje. Om ongeveer 16.00 uur zullen de 
spelletjes stoppen en is het tijd voor de pieten om weer verder te gaan.

Schoen zetten
Wij zijn erg blij dat we dit jaar wederom uitgenodigd zijn. Ik weet dat 
de organisatie heel druk is om samen met jullie Maartensdijkers er weer 
een groot en gezellig feest van te maken. Wij kunnen haast niet wachten 
en hopen jullie allemaal te zien op de 19e. En vergeten jullie niet net als 
andere jaren om op vrijdagavond je schoentje te zetten bij kapper Hans.

Sinterklaas

Aan de inwoners van Bilthoven, De Bilt en omstreken

Lieve kinderen groot en klein,

Het is al bijna weer zover, dat ik ook dit jaar weer De Bilt bezoek. 
Op zaterdag 19 november komen wij op gemeentehuis Jagtlust aan en 
worden wij ontvangen door de Burgemeester en de wethouders. Dus zet 
deze datum in jullie agenda of op de kalender en houdt deze dag vrij. 
Samen met mij komen ook mijn pieten weer mee. 

Dan gaat de stoet naar Bilthoven waar wij om 11.15 uur aankomen op 
de Julianalaan. Wij zijn daarna om 11.45 uur op de Kwinkelier; daar 
mogen wij het Pietenhuis openen. Na het eten zullen wij rond 14.00 uur. 
bij de Planetenbaan aankomen. Vervolgens gaan we naar De Bilt; om 
14.45 uur zijn we bij Hessenweg 180 Daarna gaan we lopend naar het 
Oude Dorp, waar we rond 15.45 uur zullen zijn. 

Sinterklaas
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De Mantel van St. Maarten 
door Henk van de Bunt

Op vrijdagavond 11 november 
gingen de kinderen weer in de 
traditionele lampionnenoptocht 
vanaf de Ontmoetingskerk aan de 
Julianalaan naar de jubilerende 
Sint Maartenskerk in Maartens-
dijk. Uiteraard ging Sint Maarten 
te paard weer voorop en zorgde 
muziekvereniging Vriendenkring 
uit Westbroek voor de muzikale 
begeleiding. 

In de Sint Maartenskerk werden 
de bekende Sint Maartenliedjes 
gezongen en droeg meesterver-
teller Gottfrid van Eck op mee-
slepende wijze het verhaal van 
Sint Maarten voor: ‘Maarten was 
de zoon van een rijke koopman. 
Lang geleden was hij soldaat in 
het Romeinse leger. Op een dag 
reed Maarten met een groepje sol-
daten naar een grote stad. 

Maarten had zijn lange mantel 
goed om zich heen geslagen. Zo 
had hij het heerlijk warm. Ze had-

den haast, want ze wilden voor 
donker binnen de stadsmuren 
zijn. Toen ze bij de stadspoort 
aankwamen, stapte er plotseling 
een arme man op hem af. Hij had 
geen schoenen, geen jas en geen 
sokken aan. Je kon aan hem zien 
dat hij het erg koud had. Maarten 
dacht even na. Hij zou zijn mantel 
wel willen geven. Maar in die tijd 
mochten soldaten zonder mantel 
de stadspoort niet in’ 

Idee
‘Plotseling kreeg hij een idee. ‘Ik 
geef hem de helft van mijn man-
tel. Dan kan ik de andere helft 
omgeslagen houden’. Hij deed 
zijn mantel af. Trok zijn zwaard 
en hakte de mantel in twee stuk-
ken. Eén stuk gaf hij aan de arme 
man. En één stuk sloeg hij zelf 
om zijn schouders. Hij gaf de man 
wat geld. De arme man bedankte 
Maarten en vertrok. En Maarten? 
Die reed daarna tevreden met zijn 
soldaten de stad binnen’. 

Kerk
Het verhaal van Maarten en de 
arme man is een oud verhaal. Maar-
ten is door zijn goede daad door de 
Rooms Katholieke kerk Heilig ge-
maakt. Daarom staat nu voor zijn 
naam het woordje Sint. Net als de 
heilige Sint Nicolaas. De kerk in 
Maartensdijk werd op 11 november 
1966 - het feest van Sint Maarten 
- ingewijd. En het bijgebouw naast 
de kerk; het in 2001 geopende pa-
rochiecentrum kreeg de naam ‘De 
Mantel’ (de officiële naam is: ‘De 
Mantel van Sint Maarten’), omdat 
de ruimte, net als de mantel van 
Sint Maarten, in tweeën te delen 
is. Nog altijd viert men het feest 
van Sint Maarten. Elk jaar, op 11 
november, gaan kinderen met een 
lampion en een vrolijk liedje bij de 
mensen langs. Na het verhaal was 
er chocolademelk, limonade en 
speculaas. Rond 19.45 uur konden 
de kinderen het dorp door om aan te 
bellen bij de huizen, liedjes zingen 
en snoep verzamelen. 

Ruime aandacht voor het verhaal en de figuur van St. Maarten.

Schoolkampioenschappen Schaken
Woensdag vond het kampioenschap voor basisscholen in de gemeente De Bilt plaats in het H.F. 
Witte Centrum in De Bilt. Kampioen werd het eerste team van de Julianaschool uit Bilthoven. 

Het toernooi werd georganiseerd 
door de schaakvereniging De 
Biltse Combinatie (DBC). Dit 
jaarlijkse toernooi op de tweede 
woensdag in november is alleen 
mogelijk dankzij de medewerking 
van de DBC-leden Onno Kooy, 
Joop Faber, Henri van Duijl, Dirk 
van Kekem, Frank Dujardin, Ron 
Smit, Henk Kuyer, Thijs Dam en 
Frank Diepstraten. Er werden 7 
rondes gespeeld van circa 20 mi-

nuten per ronde waarbij partijen 
die nog niet beëindigd waren, 
werden gearbitreerd. Het toernooi 
is de start van de trapsgewijze op-
gang naar het landelijk kampioen-
schap schaken voor basisscholen 
in Nederland.

Extra
Het team van de Julianaschool 
werd dus nummer 1 en kampioen, 
tweede werd het eerste team van 

de Montessorischool en het team 
van de Werkplaats werd derde. 
Zij ontvingen allen een taart en 
kunnen als extra prijs gratis trai-
ning bij DBC krijgen, wanneer zij 
willen meedoen aan het regionale 
toernooi in het voorjaar van 2017.

School-schaken in het H.F. Witte 
Centrum.

Samen voor jong en oud
Aandacht geven en aandacht krijgen: daar worden mensen 
gelukkiger van. Daarom sloegen Topkids en Mens De Bilt de 

handen ineen om een bijzondere high tea te organiseren
voor de ouderen in Maartensdijk

Op woensdagmiddag 9 november kregen kinderen tussen de 4 en 12 
jaar oud eerst een high tea-workshop op de BSO in de Martin Luther 
Kingschool. Tijdens deze workshop leerden de kinderen wat hier alle-
maal bij komt kijken: Het bakken van taartjes, maken van hartige hap-
jes en zorgen dat het er allemaal spetterend uitziet. Na deze workshop 
brachten de kinderen hun culinaire versnaperingen naar het Service-
centrum Maartensdijk en trakteerden de ouderen op heerlijke hapjes 
en gezelligheid. Deelname was gratis voor zowel de kinderen als de 
ouderen. Het werd een feest voor iedereen met ontmoeting en lekkers.

(Coby Merkens)

De bakkers smikkelen mee tijdens de high tea voor ouderen.

Schoolontbijt op 
Nieuw Toutenburg

Het Nationaal Schoolontbijt is al 13 jaar het grootste educatieve ont-
bijtevenement van Nederland. Elk jaar begin november wordt in het 
hele land van ontbijten een feestje gemaakt. Donderdag 10 november 
kwam groep 3 van de Waterinkschool naar Zorgboerderij Nieuw Tou-
tenburg in Maartensdijk. Via het nationaal schoolontbijt hadden Wouter 
en Marjolein van Oostrum hun boerderij opengesteld voor een ontbijt 
bij de boer. [RK]

Terwijl de lammetjes toekijken genieten de basisscholieren van het 
ontbijt met appel en komkommer en halfvolle melk.

Respect op MLK-school

De bijdrage van sportwethouder Madeleine Bakker aan de Dag van 
Respect op de Van Dijckschool in Bilthoven bestond voor een groot 
gedeelte uit respect bij sport. Bijna alle leerlingen van groep 7 van 
juf Lisette doen aan een of andere sport. Madeleine zegt zelf ook gek 
op sport te zijn, vooral voetbal en hockey. Op enthousiaste wijze legt 
ze situaties op sportvelden voor waarop de kinderen reageren en hun 
eigen ervaringen betrekken. Vooral de omgang met scheidsrechters 
krijgt veel aandacht. [GG] 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

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

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl u 
wacht. Bij Kok Stomerij & 
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

WERELDWINKEL zaterdag 
Dijckstate: kerstcadeautjes, 
eerlijke chocolade, koffie en 
thee

Draadloze tv geluid verster-
ker met hoofdbeugel. Nieuw, 
zonder verpakking €30,-. 
Iepenlaan 99, Bilthoven. Tel. 
030-2290428

Yogitri zachte ondermat voor 
meditatiekussen/meditatie-
bankje. afm:70x85x8 cm. 
Binnenkussen gevuld met 
kapok. Comfortabel en vorm-
vast. €20,00. Tel. 035 5772013

2 zelfopblaasbare, comforta-
bele 1 persoons slaapmatten 
Fun Camp. Ook te gebruiken 
tbv mediteren / Yoga. Zgan!! 
Samen slechts €25,00. Tel. 
035 5772013

Sjoelbak, compleet met schij-
ven. Voor heel veel speelple-
zier. €15,00. Tel. 035 5772013

Dames skipak (broek en jas) 
rood/zwart maat S slechts 
2x gedragen €35,00. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

Convectorkachel nieuw 
in doos €25,00. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138 
Geomag/magnetix €35,00 
bestaat uit: 235 kogels, 350 
staafjes diverse kleuren. Tel. 
06-21415798/ 06-45937138

2 mooie herenjacks 3XL. 1x 
d.bl. echt suede z.g.a.n. 1x 
grijs met uitneembare voering 
met capuchon z.g.a.n. Samen 
voor €50,00. Tel. 030-2200470

46 grammofoonplaten €10,00. 
O.a. Dutch swing colle-
ge, Herman v Veen, Benny 
Neyman, Robert Long. Tel. 06 
54375233

Eetkamertafel Afm. 120x85 
cm. In prima staat. €20,00. 
Tel. 06 54375233

1 paar kinderschaatsen. Nieuw 
in verpakking. maat 34/35. 
€15,00. Tel. 030-2281085

2 mooie metalen barkrukken 
verstelbaar. €25,00. Tel. 030-
2281085

2 Stuks verzinkte Heras 
hekpalen (Pilaster). Hoogte 
2100 mm, diameter 108 mm. 
Voorzien van voet 300 mm 
vierkant. Samen €49,00. Tel. 
Na 18.00 uur 0302202145.

Te koop: mooi vierkant gre-
nen salontafeltje/bijzettafeltje, 
afm. 67/67 cm en 48 cm h. 
€25,00. Tel 06 201 37 957.

Meisjesjurk mt. 164 van 
Pompom is nieuw €12,50. 
Blauwe werkoveral mt.46 
€10,00. Wit babyledikantje 
€15,00, Tel. 0346-214668

Een boek van tijdperk van 
Willem Holleeder. Een boek 
wat je niet mag missen €17,50. 
Tel. 0346-243758

Rode maxi cosy ziet er nog 
netjes uit. Makkelijk voor 
kinderen €15,00. Tel. 0346-
243758

Poppenkast + poppen en vin-
gerpopjes. Ziet er nog netjes 
uit. €15,00. Tel. 0346-243758

Fietsen/ brommers
MOEDERFIETS Sparta 
Amazone. Trommelremmen, 
7 vers. compleet z.g.a.n. 
€300,00. Tel. 0682597071

Batavus Avenue damesfiets 
moet wel opgeknapt worden, 
€15,00. Tel 030 2120560

Personeel gevraagd
Huishoudelijke HULP 
gevraagd. Moet zelfstandig 
kunnen werken, met verstand 
van strijken en weten hoe je 
een bed strak opmaakt. Tel. 
030-2746597

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

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJKE behanger 
heeft nog tijd over voor al 
uw behang- en sauswerk 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

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

ERVAREN docent geeft bijles 
en huiswerkbegeleiding aan 
huis 0634892915

Diversen
PAARD SCHEREN 
Draadloos met rust, beleid 
en aandacht € 50,00. Tel. 
06-37409172

Woningontruiming & 
INBOEDELAFWIKKELING 
via veilinghuis, www.zwart-
blok.nl 035-6224216 

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

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

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Leuke betaalbare cadeautjes bij Jopie's wonen
Oude en nieuwe woonaccessoires en brocante meubeltjes 
op de Dorpsweg 91 in Maartensdijk. Geopend: vrijdag van 
13.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00 -14.00 uur of bel voor 
een afspraak 0630405694. www.jopies-wonen.nl

Fiets Service Centrum Maarten van Dijk Gruttolaan 18 
Tel. 0346-212267. Geopend: ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en 
za. 10.00-12.30u en 14.00-17.00u. Onderdelen uit voorraad 
leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar. Levering 
alle merken nieuwe en gebruikte fietsen.

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

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

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

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

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

Facebookgroep "Inwoners van De Bilt en Bilthoven".
Word ook lid van deze leuke groep. Plaats berichten, (oude)
foto's, video's, evenementen, promoties over De Bilt of 
Bilthoven of zet gewoon iets te koop.

Aangeboden: Kerststallen verzameling uit heel veel ver-
schillende landen. Ook speciale kinder kerststallen bv. een 
puzzel of om mee te spelen. Zijn ook per stuk te koop. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 030-2288927.

JUWELIER POOT
Gediplomeerd
uurwerkmaker

Reparatie
antieke klokken

Vrijblijvend
prijsopgave

Tel. 0346 21 21 20
Depot Groenekan - v.d. Top

N I E U W E 
WINTERCOLLECTIE 
Tassen, poncho's en sjaals. 
Bij Kok Stomerij &
lederwaren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk.
Tel. 0346-214112

SPAANSE SLOFFEN. 
Ze zijn er weer! Bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

Goed geknipt bij BETTY’S 
CORNER! En gezellig! 
Elke woensdag en vrij-
dag bij 'Kapper Hans' in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

Agenda Dorpsraad 
Groenekan. Zie pag. 18

Verslag Dorpsberaad 
Westbroek. Zie pag. 18

Kernbijeenkomst Bilthoven Centrum 

VVD De Bilt organiseert een open kernbijeen-
komst over Bilthoven Centrum om te horen wat 
er leeft onder de inwoners en ondernemers op 
woensdag 16 november om 20.00 uur in De Bilt-
hovense Boekhandel, Julianalaan 1. Inloop met 
koffie en thee vanaf 19.30 uur.

Winst voor FC De Bilt 
De wedstrijd ASC Nieuwland - FC De 
Bilt begon een kwartiertje later vanwege 
een door files vertraagd arriveren van de 
leidsman van dienst. FC De Bilt was al 
snel enkele keren dreigend voor het doel, 
maar de scherpte ontbrak. Na ongeveer 
een kwartier werd de Biltse linksbuiten 
perfect de diepte in gestuurd. Hij gaf de 
bal netjes voor in de loop van Bart Kuij-
pers die vervolgens prima binnenschoot. 
De goal werd echter op advies van de 
assistent-scheidsrechter geannuleerd. 
De spelers mopperden niet en pakten de 
draad weer op. Daarna volgde een peri-
ode waarin aan beide kanten voldoende 
kansen waren om de score te openen, 
maar de doelverdedigers hielden een 
doel schoon. Met de ‘brilstand’ 0-0 werd 
er gerust. Vrij snel na rust was Tom Karst 
heel alert bij een iets te korte terugspeel-
bal en hij tikte netjes de bal langs de 
keeper voor de 0-1. Dit leidde tevens de 
fase in waarin FC De Bilt had kunnen en 
moeten doordrukken, maar het tegendeel 
was waar: ASC Nieuwland verstevigde 

haar zelfvertrouwen. De Biltse verdedi-
ging hield goed stand en had een keer het 
geluk ‘van de lat’. Uit een vrije trap kop-
te een aanvaller de bal boven de handen 
van Jaime Hensen op de onderkant lat, 
maar voor De Bilt kwam de bal geluk-
kig weer terug het veld in. Het zat ASC 
ook echt niet mee en toen Sander van 
den Berg in de 80e minuut een rebound 
benutte en de 0-2 op het scorebord liet 
verschijnen, was het over en uit. FC De 
Bilt pakte hiermee zijn vijfde competi-
tieoverwinning op rij. 

Zaterdag 19 november treden de man-
nen om 17.00 uur aan tegen Zwaluwen 
Utrecht (beker).

Workshop 
sinterklaasletters

De Vrouwen van Nu, afd. Groenekan had woens-
dag 9 november een heel gezellige avond. De 
workshop o.l.v. Margo Boogaard van Bonbon 
Margo: ‘chocoladeletter maken’ was een succes. 
Inspannend en lekker. (Coby Merkens)

Natuurwandeling
Op zondag 20 november organiseert Utrechts Landschap een natuurwandeling 
in het Panbos. Tijdens deze wandelexcursie worden minder bekende aspecten 
van dit gebied belicht. Ter sprake komen de ontstaansgeschiedenis, flora en 
fauna, beheer door Utrechts Landschap. Ook het verhaal achter Tannenberg 
met zijn bijzondere dennen komt aan bod. De wandeling begint om 14.00 uur 
bij de parkeerplaats gelegen aan de Jozef Israëlslaan te Bosch en Duin. Vooraf 
aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. De wandeling duurt ongeveer 
anderhalf uur. Gezien de aard van het terrein is deze wandeling ongeschikt 
voor wandelwagens, rollators e.d.
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Nova start zaalseizoe
met overwinning 

Na een voorbereiding, met daarin drie oefenwedstrijden, kon afgelopen zaterdag eindelijk weer 
competitief gespeeld worden. In de eigen hal trad Nova voor de seizoenouverture

van de zaalcompetitie aan tegen het Gelderse DKOD (De Korf Ons Doel).

De ploeg uit Heelsum/Renkum 
bleek een taaie opponent voor 
het in de 2e klasse teruggekeerde 
Nova.Na een moeizame eerste 
helft, stelde de Biltse formatie na 
de pauze orde op zaken: 21-14.

Nova startte de wedstrijd in de 
vertrouwde basisformatie. DKOD 
opende binnen een minuut de sco-
re uit een doorloopbal. Nova ant-
woordde een minuut later met de 
eerste score: 1-1. Al vroeg in de 
wedstrijd werd duidelijk dat Nova 
het vizier niet direct op scherp had 
staan. Meerdere opgelegde kansen 
leken in de eerste helft niet door 
de korf te mogen vallen. Daardoor 
kon DKOD steeds een puntje op 
voorsprong komen. Een kleine 

tien minuten voor de rust noteerde 
DKOD ook nog de 4-6. Met twee 
afstandsschoten herstelde Nova 
kort voor de rust de opgelopen 
schade. Ruststand: 6-6.

Afronding
In de tweede helft was het enige 
doel om de afronding op niveau te 
krijgen. Met drie scores in de eer-
ste vijf minuten (9-6) leek Nova 
op de goede weg, maar kon het 
DKOD niet definitief van zich af 
schudden. De bezoekers knokte 
zich, af en toe met enig fortuin, te-
rug tot 10-9. Op 12-10 werd voor 
het eerst een gat geslagen en di-
rect definitief de wedstrijd beslist. 
Michelle Reus was hiervoor ver-
antwoordelijk met twee verre af-

standsschoten: 14-10. Nova kroop 
daarna scorend uit haar schulp en 
speelde zich naar een verdiende 
21-14 winst.

Focus
Coach Wouter van Brenk na af-
loop: ‘Voor het eerst dit seizoen 
gingen wij niet met een voorsprong 
de rust in. Dan is het vooral inte-
ressant om te zien hoe de spelers 
hier mentaal mee omgaan. We ble-
ven rustig en hielden focus op de 
inhoud. In dat geval komt er vroeg 
of laat altijd een moment waarop 
onze kwaliteiten zich vertalen in 
scores’. Volgende week reist de 
Nova-selectie af naar Deventer, 
om aan te treden tegen Devinco. 
Aanvang 19.50 uur. 

TZ wint eerste zaalwedstrijd
Afgelopen zaterdag begon de zaal-
competitie voor TZ. In de zaal spe-
len de Maartensdijkers in de over-
gangsklasse. Dat is één niveau lager 
dan de hoofdklasse op het veld. In 
de poule zitten meerdere ploegen 
die voor het kampioenschap kun-
nen strijden; het belooft een span-
nende competitie te worden. 

Zaterdag speelde men tegen KVZ, 
een ploeg die een goede eerste 
veldhelft speelde en bovenaan staat 
in de overgangsklasse. Gelijk dus 
een mooie graadmeter voor TZ. 
Het eerste doelpunt van de wed-

strijd was voor de thuisploeg. In de 
tweede aanval opende Joep Ger-
ritsen de score. KVZ scoorde ech-
ter direct tegen en zo gingen beide 
ploegen gelijk op in de beginfase. 
De gasten uit Zutphen konden ech-
ter als eerste een gaatje slaan en lie-
pen halverwege de eerste helft uit 
naar 5 - 8. De thuisploeg zette een 
tussensprint in en scoorde 5 keer op 
rij. Bij rust stond het 13 - 13.

Scherper
In de tweede helft bleek al snel 
dat TZ scherper speelde dan in de 
eerste helft. Het tempo in de aan-

vallen werd opgevoerd en er werd 
gevarieerd gespeeld over meerdere 
schijven. Ook werd er verdedigend 
meer druk gezet op de speerpunten 
van KVZ. Luke van Kouterik gaf 
zijn tegenstander geen centimeter 
ruimte en in het andere vak werd 
collectief de gevaarlijk(st)e dame 
van KVZ uitgeschakeld. Dit werd 
ook uitgedrukt in de score. Bij 18 
- 16 werd er een wederom een serie 
doelpunten gemaakt en stond het 
25 - 16. De wedstrijd was daarmee 
gespeeld en beide ploegen wisten 
nog drie keer te scoren (eindstand 
28-19).

De eerste punten voor TZ zijn binnen. (foto Hester Ploeg)

SVM doet goede zaken
Een sterk gemotiveerd SVM pakte in de thuiswedstrijd tegen FC Driebergen drie belangrijke 
punten en verlaat daardoor voorlopig weer de onderste regionen van de 3e klasse D. Door zelf 

te winnen en het verlies van anderen kan SVM weer de weg naar boven zien. 

De Maartensdijkers controleerden 
de eerste helft en loerden op de 
counter. Laatste man Marcel Melis-
se organiseerde zijn verdediging en 
strooide mooie passes op de vaak 
ongrijpbare spits Mike de Kok. 
Het SVM-middenveld met Bas van 
Dijk, Djoey Engel en Wessel Hui-
gen zorgde steeds voor de aanslui-
ting. Kansen waren er te over, maar 
leverden vooralsnog weinig ren-
dement. Een ongelukkig moment 
in de Maartensdijkse verdediging 

bracht volkomen onverdiend FC 
Driebergen op de 0-1.

Na de thee zette SVM FC Drieber-
gen met de rug tegen de muur. Rond 
de 60e minuut kopte Mike de Kok 
de gelijkmaker fraai in. SVM zette 
nog een tandje bij en FC Driebergen 
had meer overtredingen nodig om 
de gastheren van een voorsprong af 
te houden. Marcel Melissen bereik-
te die voorsprong met een prach-
tig afstandsschot (2-1). Diederick 

Hafkemeyer stond even later op de 
juiste plek en maakte de 3-1. FC 
Driebergen zorgde nog wel voor de 
nodige onrust in de SVM-defensie, 
maar scoorde niet meer. 

A.s. zaterdag is er een inhaal- c.q. 
bekerprogramma. De Maartensdij-
kers zijn vooralsnog vrij en kunnen 
zich daardoor focussen op de uit-
wedstrijd op 26 november bij rode 
lantaarndrager Focus ‘07 in Culem-
borg. 

Getuige deze spelsituatie werd SVM al in de 6de minuut een strafschop 
onthouden. (foto Nanne de Vries)

Irene D1 blijft op koers
Afgelopen zaterdag scoorden de dames van Irene de volle winst tegen 
VV Utrecht; op dat moment lijstaanvoerder. Na deze zege is van plek 

gewisseld en staat Irene keurig op de eerste plaats.

Vanaf de eerste service stond Irene op scherp. De pass werd goed verzorgd 
door Svenne Bastian, Jorine Rabius en Margit Meijer. Spelverdeelster, San-
dra Jongerius wist daardoor de aanvallers goed te bereiken. Utrecht speelde 
ook sterk, maar het was niet voldoende. Irene won de eerste set met 25-
19. In de tweede set hadden de aanvalsters van VV Utrecht moeite met 
het sterke blok van Inge de Boer en Hanneke Groenendijk. Jorine Rabius 
scoorde voortdurend en ook van de 16-jarige speelster Svenne Bastian had 
VV Utrecht weinig terug. Irene won ook deze set. 25-18.

Binnen
Bij winst van de derde set was voor Irene de eerste plaats in de competi-
tie binnen bereik. De dames van Irene waren daardoor erg gemotiveerd. 
VV Utrecht scoorde op buiten regelmatig rechtdoor. Voor Irene scoorde 
Madelon Maurice op dezelfde positie en vanachter de drie meter erg veel 
punten. Irene won deze set overtuigend met 25-13. In de laatste set ver-
slapte het spel van Irene en VV Utrecht greep zijn kans en liep uit tot 22-16, 
ondanks het feit dat Maaike Scharrenburg de ene na de andere bal redde. 
Door de invalbeurt van de 14-jarige Iris Vos liep Irene in. Utrecht wist nog 
op setpoint te komen, maar Irene gaf zich niet gewonnen en sleepte de set 
met 26-24 binnen. Irene Dames 1 haalde zo 5 punten en kwam daarmee op 
de eerste plaats in de competitie. Vrijdag 18 november speelt Irene Dames 
1 tegen Zaanstad (nummer 10 in de ranking). (Margit Meijer)

De Irene-dames krijgen vaste grond onder de voeten. (foto Ron Beenen)

Geen punten voor 
Salvo dames 1

Zaterdag 12 november ging Salvo dames 1 op bezoek bij de nummer één 
Sovoco uit Soest. Voor Salvo stond het spelen van een ongedwongen wed-
strijd voorop. Bij Sovoco lag de druk om punten te halen en de eerste po-
sitie te behouden. Salvo begon direct fel aan de wedstrijd en wist de eerste 
aanval van Sovoco direct af te blokken. Daarna zorgde Salvo met een paar 
goede aanvallen voor een voorsprong van een paar punten. Voor Sovoco 
zorgde dit ervoor dat ze een tandje bijzetten en de achterstand inliepen en 
de voorsprong vervolgens ook niet meer weggaven. Zij wonnen de eerste 
set dan ook met 25-13. Toch hield Sovoco dit spel niet direct vast en ging 
het de tweede set lange tijd gelijk op. Salvo zorgde met een afwisselende 
aanval voor de nodige punten en Sovoco maakte op haar beurt een aantal 
onnodige fouten. Toch wist Sovoco zichzelf te herpakken en werd het tem-
po weer opgevoerd zodat ook de tweede set naar Sovoco ging met 25-17. 
De derde en vierde set liet Sovoco niets aan het toeval over en zorgde met 
een gevarieerde aanval, goede service en hoog tempo dat zij het initiatief 
hielden en de derde en vierde set relatief eenvoudig binnenhaalden met 
25-14 en 25-13. 
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•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

Grote belangstelling Dorpsavond 
Hollandsche Rading

door Rob Klaassen

In een afgeladen dorpshuis in Hollandsche Rading werden woensdagavond 9 november twee 
heikele punten met de bewoners besproken. Rijkswaterstaat en de 3Angle over de verbreding 

van de A27 en provincie Noord-Holland over de plannen van het Goois Natuurreservaat 
waarbij circa 80.000 bomen gekapt zouden worden om een ecologische verbinding te realiseren

Rudy Klunder, omgevingsmanager 
van RWS, deelt mee dat 3Angle 
het project gaat uitvoeren en tekent 
voor 25 jaar onderhoud. De avond 
was, naast kennismaking, vooral 
ook bedoeld om eerste ideeën met 
de inwoners van Hollandsche Ra-
ding te delen over hoe RWS en 
3Angle denken het project te gaan 
realiseren. Met nadruk werd ge-
steld, dat dit redelijk grove ideeën 
zijn. ‘De komende tijd zal op ver-
volgavonden steeds meer gedetail-
leerde informatie kunnen worden 
gegeven, ook naar aanleiding van 
vragen die er leven’. 

Tijdspad 
Op dit moment zit men in de ont-
werpfase. Eind december a.s. is 
gepland, dat de meeste vergunnin-
gen zijn aangevraagd. Januari 2017 
kan dan met de voorbereidende 
werkzaamheden worden begon-
nen. Specifiek met maatregelen in 

het Cronebos. Vanaf maart 2017 
wordt gestart met het omleggen van 
kabels en leidingen om in juli 2017 
met het eigenlijke werk te begin-
nen. Eind 2018 moeten de werk-
zaamheden zijn afgerond.

Geluidsschermen
In Hollandsche Rading is de plan-
ning om te beginnen met de bouw 
van het 1375 m lang nieuw scherm 
van 3 m hoog aan de westkant van 
de A27. Aan de oostkant van de To-
lakkerweg (het rondje) wordt een 
stuk van 360 m dat 4 m hoog. Het 
nieuwe scherm aan de oostkant van 
de A27 wordt later gebouwd. Dit 
scherm zal net als het bestaande 
scherm 1000 m lang zijn. Het wordt 
6 m hoog, waarbij de bovenste 2 
m doorzichtig zal zijn. Bovendien 
is besloten om het scherm aan de 
oostzijde nog 100 m in noordelijke 
richting te verlengen. Deze 100 m 
wordt 5 m hoog. Uit vragen van 

bewoners bleek dat zij graag zou-
den willen dat het nieuwe scherm 
aan de oostkant gebouwd gaat wor-
den voordat het bestaande scherm 
wordt afgebroken. RWS stelt dat dit 
qua werkplanning niet mogelijk is 
gebleken. Er zal daardoor geduren-
de een korte periode helemaal geen 
scherm zijn aan de oostkant van de 
A27. RWS belooft die ‘schermloze 
periode’ zo kort mogelijk te hou-
den.

Omwonenden
3Angle heeft het project van 
Rijkswaterstaat verkregen door de 
meerwaarde die zij creëert voor 
belanghebbenden (omwonenden) 
en voor verkeer en natuur. Als het 
project klaar is hoopt 3Angle dat de 
omwonenden blij en tevreden zijn 
met het gevolgde proces en het re-
sultaat. De schermen worden deels 
begroeid. Voorts zal samen met een 
delegatie bestaande uit o.a. de be-

woners en de gemeente de onder-
doorgang van het viaduct opnieuw 
worden ingericht. De geluidhinder 
van het verkeer, alsmede ook het 
geluid van de bouwactiviteiten, zal 
zoveel mogelijk worden beperkt. 
Ook zal worden geprobeerd het 
sluipverkeer tegen te gaan door zo-
veel mogelijk een afsluiting van de 
A27 te voorkomen. Tevens zullen 
zo snel mogelijk 3 (wat smalle) rij-
stroken worden aangelegd. Op deze 
manier wordt getracht automobi-
listen te verleiden om op de A27 te 
blijven rijden. Op deze 3 rijstroken 
zal maximaal met 90 km p/u mo-
gen worden gereden. Er zal in prin-
cipe niet ’s nachts worden gewerkt, 
al zal dat af en toe toch wel eens 
moeten vanwege de veiligheid van 
zowel het verkeer als van de me-
dewerkers. Maar de omwonenden 
zullen door middel van een online 
hinderkalender op de hoogte op de 
hoogte worden gehouden van wat 
er speelt. Ook zal op een aantal 
weekenden moeten worden door-
gewerkt.

Veel discussie 
Door de verbreding van de A27 
wordt er natuur aangetast. De 
prachtige heidebermen van de A27 
ten noorden van Hollandsche Ra-
ding zullen bij de verbreding gro-
tendeels sneuvelen. Dit verloren 
gaan van natuur moet worden ge-

compenseerd. Daarom is besloten 
dat elders nieuwe heide zal wor-
den ontwikkeld. Rijkswaterstaat is 
daarvoor een overeenkomst aange-
gaan met Natuurmonumenten. In 
het Cronebos is een gebied van 10 
ha bestemd om heide te realiseren. 
Daarvoor zullen bomen worden ge-

kapt. Er werd verzekerd dat daarbij 
zorgvuldig rekening zal worden 
gehouden met beeldbepalende bo-
men. Omwonenden kunnen hier 
niet meer op inspreken, omdat dit 
op korte termijn al moet gebeuren. 
De reptielen uit de bermen van de 
A27 zullen voorafgaande aan de 
werkzaamheden naar de heide wor-
den verplaatst. Het Cronebos is 
46 ha groot en ligt tussen de A27, 
Soestdijkerstraatweg, Lagevuur-
scheweg. Bij nogal wat aanwezi-
gen schoot deze mededeling in het 
verkeerde keelgat. M.n. doordat er 
weer de nodige bomen moeten wor-
den gekapt om heide te maken en 
ook omdat er geen inspraak meer 
mogelijk is. Daarnaast merken de 
aanwezigen op dat dit plan niet 
spoort met recente plannen om juist 
in ons land grootschalig nieuwe 
bossen aan te leggen om daarmee 
mede de luchtverontreiniging te 
bestrijden. Van de kant van Rijks-
waterstaat werd gesteld dat het qua 
tijdsdruk onmogelijk is, dat de be-
woners nog over deze natuurcom-
pensatie kunnen meepraten. 

De plannen van GNR
Het plan van de bomenkap van het 
GNR is, zoals gesteld, ‘on hold’ ge-
zet. Het GNR zou dit najaar komen 
met plannen over hoe zij in overleg 
met de omgeving de plannen tot 
uitvoering denken te brengen. Het 
GNR is intussen tot de conclusie ge-
komen, dat zij geen enkele ervaring 
heeft om samen met de omgeving 
dergelijke plannen te ontwikkelen. 
Aan de andere kant heeft ook het 
GNR ingezien dat samenspraak met 
omgeving een vereiste is om draag-
vlak voor de plannen te verwerven. 
Het GNR heeft daarom de provin-
cie Noord-Holland gevraagd, of zij 
de regie van de plannen ter hand wil 
nemen om samen met bestuurders 
en de omgeving tot de vorming van 
een nieuw plan te komen. De pro-
vincie Noord-Holland heeft daarin 
toegestemd. Hil Kuijpers, project-
manager Gooi- en Vechtstreek, zal 
dit project gaan trekken. Hij heeft 
in het verleden de nodige ervaring 
opgedaan bij het realiseren van 
landinrichtingsprojecten. Binnen-
kort zal hij partijen bij elkaar bren-
gen teneinde een nieuwe start te 
maken om te komen tot een door 
alle partijen gedragen project. Op 
suggesties vanuit de bewoners om 
daarbij ook het natuurcompensatie-
project Cronebos te betrekken staat 
hij positief. Of dat ook werkelijk 
zal worden gedaan is echter maar 
zeer de vraag. Dit gezien het feit 
dat er verschillende tijdpaden gel-
den voor beide projecten.

Afsluiting overweg in 
Hollandsche Rading

Begin november zijn alle inwoners van Hollandsche Rading door Pro Rail geïnformeerd dat 
opnieuw in een weekeinde de spoorwegovergang in Hollandsche Rading zal worden gesloten.

Vanaf zaterdag 19 november (7.00 
uur) tot en met zondag 20 novem-
ber (19.00 uur) is de overweg 
Vuurse Dreef afgesloten voor al 
het verkeer. In de brief vermeldt 
Pro Rail, dat er een omleidings-
route wordt ingesteld en dat er 
verkeerregelaars aanwezig zul-
len zijn. Tijdens de werkzaamhe-
den zullen er ook minder of geen 
treinen rijden. Geadviseerd wordt 
voor actuele reisinformatie www.
ns.nl te raadplegen. 

Met een afgesloten overgang reist 

de vraag hoe je vanuit Hollandsche 
Rading bij het vervangende open-
baar vervoer moet komen dat óver 
het spoor op de hoek Tolakkerweg-
Graaf Floris V weg aangeboden 
wordt.’ Dick de Jager (Communi-
catie Gemeente De Bilt) hierover: 
‘De gemeente De Bilt is met Pro-
Rail en aannemer Strukton Rail in 
overleg over hoe deze uitvoerende 
partijen Hollandsche Rading het 
best bereikbaar kunnen houden en 
hierover het best kunnen commu-
niceren. 
Definitief uitsluitsel hierover is er 

op dit moment nog niet, maar ge-
dacht wordt aan een omleidingsrou-
te voor gemotoriseerd verkeer, zo-
als die vorige maand ook ingesteld 
is geweest (in over fietspad vanaf 
Maartensdijk en uit via het bos naar 
Lage Vuursche). Uit oogpunt van 
veiligheid komt er vooralsnog geen 
alternatieve oversteekplaats. Pro-
Rail en Strukton Rail werken aan 
een mogelijke oplossing om voet-
gangers van de ene naar de andere 
zijde van de spoorwegovergang te 
helpen. De trein zal dat weekend 
niet rijden’. [RK]

Ingang van het Cronebos. Rechts het voormalig Tolhuis. Tot 1961 heette dit bos daarom het Tolbos. In dat jaar heeft mevrouw Crone-Black dit bos 
nagelaten aan Natuurmonumenten. 10 ha van dit bos zal worden ingericht om het verlies van natuur, ontstaan door de verbreding van de A27, te 
compenseren. 
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Dorpsbistro  0346 - 218821

“Wat schaft de pot?”
Woe.
16-11
Do.

17-11
Vr.

18-11

Konijnenbout gestoofd
in kriekbier

of
Gebakken forel

met amandelboter
of

Hoemoes-koriander-stamppot
met vegetarische burger

€ 10,-

Woe.
23-11
Do.

24-11
Vr.

25-11

Klassieke hazenpeper + aardappel, 
winterkool en stoofpeer

of
Duo van roodbaars- en doradefilet 

met tomaten-pestosaus
of

Rode biet, pastinaak, noten, 
gegratineerd met brie uit de oven

€13,50

€ 10,-

€ 10,-

Najaarsactie: Kijk op
www.naastdeburen.nl

Groenekanseweg 168, Groenekan
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