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advertentie

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

Over 4 weken
is het alweer kerst
De nieuwe kaartcollecties

zijn binnen. Bestel ze tijdig.

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
0346 - 21 12 15 • info@parelpromotie.nl

Groenekan - 06 53347062

www.peterbrouwer.nl

De Nieuwenhuizen Groep

Accountants & 

Belastingsadviseurs

Groenekan 
tel. 0346 213736

denieuwenhuizengroep.nl

Het Lichtruim met lichtshow in 
gebruik genomen

door Guus Geebel

‘Het Lichtruim heeft alles in zich om het kloppend hart van onze gemeente te worden’, aldus 

Ad van Zijl, directeur van Woonstichting SSW bij de offi ciële opening van Het Lichtruim. Hij 
noemt het een inspirerend gebouw. ‘Een echte broedplaats voor ideeën en acties. Door de vele 
functies die hierin zijn ondergebracht wordt het een herkenbaar ontmoetingspunt voor veel 

inwoners van onze gemeente. Van de allerkleinsten tot de alleroudsten.’

Ruim tweehonderd genodigden waren 

op vrijdag 22 november aanwezig bij 

de feestelijke offi ciële opening van het 
gebouw. In Het Lichtruim wordt on-

der één dak samengewerkt door zes 

gebruikers. Basisschool Wereldwijs, 

kinderopvang De Bilt, de bibliotheek, 

het KunstenHuis, en het Centrum voor 

Jeugd en Gezin. Ook is er een theater-

zaal en een sporthal in ondergebracht. 

Het gebouw biedt verder onderdak 

aan een aantal cliënten van zorgorga-
nisatie Reinaerde.

Droom
Ad van Zijl blikt in zijn verhaal terug 

op het keukentafeloverleg met wet-

houder Herman Mittendorff om de 

kansen van de plannen te bespreken, 

zo’n zeven jaar geleden. Hij gaat ook 

niet voorbij aan de weerstand van 

omwonenden tegen de komst van het 

massale bouwwerk, het inperken van 

de dierenweide en het verplaatsen van 

de herten. ‘Vooral dat laatste heeft 

veel emotie opgeroepen. Gelukkig 

zijn we erin geslaagd het merendeel 

van de bewoners uiteindelijk enthou-

siast te krijgen.’ Van Zijl noemt de of-

fi ciële opening van het gebouw, waar 
jarenlang door heel veel mensen aan 

is gewerkt, een droom die is uitgeko-

men. Verder waren er toespraken van 

burgemeester Gerritsen, René Hofsté, 

directeur van Hegeman Bouwgroep 

Almelo en Annemarie Hoornsman, 

directeur van Wereldwijs. 

Cadeau

De provincie Utrecht heeft ook bij-

gedragen aan de realisering van Het 

Lichtruim. Gedeputeerde Mariëtte 
Pennarts zegt in haar bijdrage dat de 

gemeente met Het Lichtruim goud 

in handen heeft. Namens het Bouw-

team biedt Saskia Knoop, directeur 

van VKZ BV, een cadeau aan. Het 

is een boom, de echte komt later, die 

de toekomst verbeeldt en een blij-

vend aandenken is aan de plezierige 

samenwerking. Zij overhandigt het 

cadeau aan Ad van Zijl als eigenaar 

van het gebouw, wethouder Arie-Jan 

Ditewig als eigenaar van de grond en 

Annemarie Hoornsman als vertegen-

woordiger van de gebruikers van het 

gebouw. ‘De boom  symboliseert het 

gezamenlijke proces en is bestemd 

voor alle gebruikers en bezoekers van 

Het Lichtruim, de gemeente De Bilt 

en Woonstichting SSW‘, aldus Saskia 

Knoop. De openingshandeling vindt 

daarna buiten plaats met een spectacu-

laire lichtshow die in samenwerking 

met het KunstenHuis tot stand kwam.

De genodigden in de als feestlokaal ingerichte sporthal.

Na een wervelende show ontving burgemeester Arjen Gerritsen van SSW-

directeur Ad van Zijl een laaiende fakkel waarmee Het Lichtruim werd 

overgedragen aan de Biltse bevolking.

Op de Looydijk in De Bilt was zaterdag de verlichtingskabel boven de 

straat stuk gereden door een vrachtauto. De Biltse brandweer rukte uit 

om de beschadigde verlichting waar mogelijk te repareren. [foto Reyn 

Schuurman]

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, 0346-212378

De openingshandeling vond buiten 

plaats met een spectaculaire lichtshow.

                Hessenweg 154, 3731 JM  De Bilt

Tel.: 030 - 220 33 44, www.decohomejochem.nl

Gordijnen & Zonwering

verf - behang - gordijnen - zonwering - elektra -

gereedschap - ijzerwaren - sanitair - vuurwerk

Verkiezingsspecial
Lees er alles over op pagina 11 t/m 19



Bilthoven

Pr. Gem. Noorderkerk

1/12 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel

1/12 •   9.30u - Ds. R.W. de Koeijer
1/12 • 18.30u - Ds. P. Koeman

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

1/12 • 10.30u - Mw. L. Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 

Koperwieklaan 3

1/12 • 10.00u - Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw

1/12 • 10.30u - Pater G. Oostvogel

Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboomt)

1/12 • 10.15u - Ds. J.Geelhoed
1/12 • 17.00u - Ds. G. Roorda

De Bilt

Hervormde Gemeente Dorpskerk

1/12 • 10.00u - Ds. G.J. Codée
1/12 • 19.00u - Ds. L. M. Aangeenburg, 

Jeugddienst

Pr. Gem. Opstandingskerk

1/12 • 10.00u - Mevr. Ds. E.H.W. Stam 
en Ds. G.M. Landman

R.K. St. Michaelkerk

1/12 • 10.30u - Eucharistieviering

Volle Evangelie Gemeente

1/12 • 10.00u - Dhr. A. van der Mast

Groenekan

PKN – Pr. Gem. De Boskapel

1/12 • 10.30u - Dhr. P.W. van der Steeg

PKN - Herv. Kerk

1/12 • 10.00u - Ds. J.P.J. Voets
1/12 • 18.30u - Ds. S.A. Doolaard

Herst. Herv. Kerk

1/12 • 10.30u - Ds. A.J. Schalkoort 
1/12 • 18.00u - Ds. J.G. van Tilburg

Onderwegkerk, Blauwkapel

1/12 • 15.00u - Ds. K. ‘t Lam

Hollandsche Rading

PKN - Kapel 

1/12 • 11.00u – ds. René Alkema
1/12 • 19.00u – Vespers

Lage Vuursche

PKN - Herv. Kerk

1/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
1/12 • 18.30u - Ds. D. Ph. C. Looijen

Maartensdijk

Hersteld Hervormde kerk

1/12 • 10.00 en 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk

1/12 • 9.30u – ds. René Alkema

St. Maartenskerk

30/11 • 19.00u - Pastor Gerard de Wit 
1/12 • 10.00u - Pastor Gerard de Wit

Westbroek

Ned. Ger. Kerk

1/12 • 10.00u - Hr. C. Hoogendoorn
1/12 • 18.30u - Dr. J.P. van Riessen

PKN - Herv. Kerk

1/12 • 10.00u - Ds. E. Mijnheer
1/12 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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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

Korte nieuwsberichten zie pag. 5

“Ik ben er voor u.
  Dag en nacht.”

Koop Geersing uitvaartverzorger - 06 51 24 77 43 

› Soestdijkseweg-Zuid 265 • 3721 AE  Bilthoven • (030) 228 37 41 • www.tap-uitvaart.nl

 De dagen worden korter,

 het leven keert naar binnen.
Tommy Wieringa

Verdrietig, maar dankbaar dat wij zo veel mooie jaren met hem 

mochten delen, geven wij u kennis van het overlijden van 

onze lieve vader, schoonvader en opa

Tjitse Langerveld
weduwnaar van Jo Langerveld - Lammers

* Zaandam, 12 mei 1923 

†  De Bilt, 23 november 2013

 Geja en Harm

 Stijn en Liza

 Freya en Ruben

 Bregje en Matthijs

 Titia en Olaf

Correspondentieadres: 

Titia Langerveld

Winklerlaan 10

3571 KJ  Utrecht

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag van 20.30 tot 21.00 uur 

in rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven.

De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op vrijdag 29 november 

2013 om 10.30 uur in de Opstandingskerk, 1e Brandenburgerweg 34 te 

Bilthoven. 

Aansluitend vindt om omstreeks 11.30 uur de bijzetting in het familiegraf 

plaats op de algemene begraafplaats Brandenburg, gelegen naast de kerk.

Na aloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in voornoemde kerk.

Na alle samen met hem gemaakte mooie reizen hebben wij nu, 

volkomen onverwacht, afscheid moeten nemen van mijn lieve man, 

onze ijne vader en trotse opa

Geerlof Jan Korevaar
Berkenwoude, 1 maart 1931 Maartensdijk, 20 november 2013

 Maartensdijk,  Riet Korevaar - Bierens

 Cadier en Keer,  Marja en Elze

  Masjenka

  Ylva

  Nikita

 Leiden,  Joke en Hans

Koningin Julianalaan 31

3738 VA  Maartensdijk

De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden.

Gelijk het gras is ons kortstondig leven....
Psalm 103:8

Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft 
betekend, delen wij u mede dat van ons heengegaan is onze 
lieve zorgzame vrouw, moeder en schoonmoeder

Janna Sophia Schep - van Oosterom

Baarn, 23 augustus 1940 Utrecht, 25 november 2013

Jaap Schep
Marlise Koop - Schep
Sander Koop

Hoge Vuurseweg 1
3749 AB  Lage Vuursche

Er is gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren op donderdag 
28 november van 19.30 - 20.30 uur in uitvaartcentrum ‘De Ark’, 
Reigerstraat 17 te Baarn.
De rouwdienst zal plaatsvinden op vrijdag 29 november om 
10.30 uur in de Nederlands Hervormde Kerk, Hoge Vuurseweg 
4 te Lage Vuursche. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden 
op de begraafplaats van de kerk.
Na aloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het dorpshuis 
naast de kerk.

Geen bloemen

Afscheid nemen

is met zachte vingers

wat voorbij is dichtdoen

en verpakken

in goede gedachten

der herinnering
D. Bonhoeffer

In dankbare herinnering aan zijn liefde en levenskunst

hebben wij afscheid genomen van onze lieve Dick.

Dick Harmsen 

      * Zutphen, 29 mei 1937          † Bilthoven, 21 november 2013

 Anneke J. Harmsen-Luuring

 Martin Harmsen en Damaris Tjallinks

 Annick en Simon Le Fèvre-Harmsen

  Marion †

  Roos

  Yves

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

correspondentieadres: Henri Dunantplein 82, 3731 CM  De Bilt

Heel verdrietig zijn wij door het plotseling overlijden 

van onze hartelijke en meelevende schoonzuster en tante

Jannie Schep - van Oosterom

Adri de Jong-Schep en Joost de Jong (in herinnering)

Annie van Klaveren-Schep en Jan van Klaveren (in herinnering)

Hillie Rijneveld-Schep en Roel Rijneveld

Jan Schep (in herinnering) en Gerda Schep-Kentie 

Arie Schep (in herinnering) en Fijke Schep-Verhoef

Gretha Anker-Schep en Teus Anker

Nichten en neven

Wij zullen haar erg missen.

Wij wensen Jaap, Marlise en Sander, 

en haar broer Gerrit heel veel sterkte toe.
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Een dag van ontmoeting, 
weerzien en inspiratie

Biltse schrijvers in het Lichtruim 

door Floris Bijlsma

Ongeveer 35 Biltse schrijvers waren op 23 november bijeen op de schrijversmarkt 

tijdens de open dag van de bibliotheek op de nieuwe locatie in Het Lichtruim. 

Een dag van ontmoeting, weerzien en inspiratie.

In het trappenhuis en ook in de bi-

bliotheek zitten Biltse schrijvers 

achter tafels met daarop hun boe-

ken. Bibliotheekbezoekers lopen 

langs en werpen een voorzichtige 

blik op de schrijvers en hun werk. 

Auteurs verkennen op hun beurt 

de bezoekers. De schrijvers stellen 

zich graag open voor een gesprek 

met een bezoeker, maar zij zijn 

doorgaans geen marktkooplui die 

schreeuwen om hun handelswaar 

aan te prijzen. Schrijver Anne Doe-

dens voegt daaraan toe: ‘Bezoekers 

komen naar de bibliotheek om boe-

ken te lenen, niet om ze te kopen. 

En op deze markt zien ze schrijvers 

die hun boeken te koop aanbieden’. 

De ontmoetingen tussen bezoekers 

en auteurs zijn daarom soms wat 

onwennig.

Interesse

Maar dat doet niets af aan het 

succes van de schrijversmarkt. 

Organisator Jantsje de Boer van 

RegioCultuurCentrum Idea waar 

de bibliotheek onderdeel van uit-

maakt: ‘Een bibliotheek is een 

ontmoetingsplaats waar verschil-

lende talenten kunnen samenko-

men, zoals nu schrijftalenten’. In 

die opzet is de bibliotheek zonder 

meer geslaagd. Want ontmoeting is 

er volop, ook al is dat vooral tussen 

de schrijvers onderling. De variatie 

aan publicaties is indrukwekkend: 

kinderboeken, reisgidsen, poëzie, 

romans, maritieme geschiedenis, 

journalistiek, boeddhisme, opvoe-

ding maar ook lokale onderwer-

pen zoals de molen in Westbroek 

en het jodendom in Bilthoven. Al 

deze onderwerpen bieden meteen 

gespreksstof. Sommige auteurs 

kennen elkaar al en voor hen is de 

schrijversmarkt vooral een weer-

zien met oude bekenden. Maar er 

zijn ook ontmoetingen met schrij-

vers die nieuw zijn in De Bilt of 

onlangs voor het eerst een boek 

hebben gepubliceerd. Het valt op 

dat de schrijvers veel interesse in 

elkaars werk hebben. Daarbij ont-

staan mooie gesprekken, ideeën 

om elkaar vaker te zien en soms 

zelfs om samen iets te publiceren.

Boeddhisme

Interessant is ook dat sommige 

Biltse schrijvers eenzelfde onder-

werp verschillend benaderen. Zo 

schrijft Dorien Quik over boed-

dhisme als levensilosoie. Zij 
benadrukt daarbij om de ilosoie 
niet oppervlakkig en vluchtig toe 

te passen maar diep in de ziel te 

laten doordringen. Dat vraagt veel 

van mensen maar het levert ook 

enorm veel op. Schrijver Vincent 

Duindam benadert dit onderwerp 

anders. In zijn boeken over onder 

andere spiritualiteit is ook plaats 

voor de meditatievorm mindful-

ness. Volgens Duindam kan het wel 

zijn dat mindfulness niet altijd even 

diepgaand werkt als het in je leven 

inbedden van de totale ilosoie 
boeddhisme. Maar daarmee vindt 

hij mindfulness als afgeleide van 

dat boeddhisme niet minder zinvol 

en in elk geval toegankelijk voor 

veel meer mensen die er op hun ei-

gen manier hun voordeel mee kun-

nen doen. Alleen al deze verschil-

lende benaderingen van verwante 

onderwerpen leveren boeiende ge-

sprekken op bij de schrijversmarkt 

in de bibliotheek.

Zien

Portretten van Biltse schrijvers zijn 

te zien op de website van Ideacul-

tuur. bibliotheek.ideacultuur.nl/

volwassenen/collectie Links op 

die pagina staat het kopje ‘lokaal 

talent’. Nieuwe Biltse schrijvers 

kunnen zich melden bij Jantsje de 

Boer: jdeboer@ideacultuur.nl

Ongeveer 35 Biltse schrijvers waren op 23 november bijeen op de 

schrijversmarkt tijdens de open dag van de bibliotheek op de nieuwe 

locatie in Het Lichtruim. [foto Henk van de Bunt]

Nederland leest in 
Bilthovense Boekhandel

‘Nederland Leest’ in november Erik of het klein insectenboek van God-

fried Bomans. Het boek vertelt het verhaal van Erik Pinksterblom die 

op een nacht het schilderij Wollewei boven zijn bed instapt en in de 

wereld van de insecten terecht komt. Daar merkt hij dat het verschil 

tussen insecten en mensen niet zo groot is.

28 november verzorgt Bert Rebergen (lid Bomansgenootschap) een 

Bomans-avond bij de Bilthovense Boekhandel aan de Julianalaan 1 te 

Bilthoven. Rebergen neemt zijn gehoor mee langs belangrijke momen-

ten in Bomans’ leven; een avond vol anekdotes, beeld- en geluidsfrag-

menten. En natuurlijk verhalen en ook Erik (of het klein Insectenboek) 

komt uitgebreid aan bod. Aanvang 20.00 uur. Vooraf aanmelden s.v.p. 

info@bilthovenseboekhandel.nl of 030-2281014

Westerman ontrafelt 
mysterie in Kameroen

door Rascha Ravestein

Op 21 augustus 1986 sterft al het leven in een vallei in Noordwest-

Kameroen uit. Kippen, bavianen, zeboes en vogels vallen dood neer. 

Net als 1746 mannen vrouwen en kinderen. Schade is er niet; hutten en 

palmen staan er onaangeroerd bij. Wat is er gebeurd?  Is het een vul-

kaanuitbarsting? Een stiekeme proef met een neutronenbom? Waren de 

voorouders uit het meer ontstemd?

Schrijver Frank Westerman was gefascineerd door dit Reutersbericht. 

Vijfentwintig jaar later ontrafelt hij in zijn boek ‘Stikvallei’ dit myste-

rie. Op 20 november was deze rasverteller te gast bij de Bilthovense 

Boekhandel. Zo’n tachtig aanwezigen luisterden ademloos naar zijn 

verhaal. Met drie verschillende blikken kijkt hij naar de daverende knal 

in het Kameroense meer en de giftige gassen: vanuit de ruziënde vulka-

nologen, vanuit de paters en vanuit het bijgeloof van de bewoners. Dat 

geeft een waaier aan verhalen. Frank Westerman: ‘Ik wil de vorming 

van verhalen en mythes op de staart trappen.’ Hij heeft een rijke bron 

aangeboord.

Eerder al schreef Westerman ‘De Graanrepubliek’, ‘Ingenieurs van de 

ziel’, ‘El negro en ik’, ‘Ararat’ en ‘Dier, bovendier’.

Kunstenaars te boek gesteld in 
Kunst in De Bilt

door Guus Geebel

Bij de oficiële opening van Het Lichtruim op 22 november werd ook het boek Kunst in De Bilt 
gepresenteerd. Burgemeester Arjen Gerritsen en Rob Schouw, directeur van het Kunstenhuis, 

kregen van Inge Fuijkschot, voorzitter van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt (SKC) de 

eerste exemplaren van het boek aangeboden.

In het boek staan 56 kunstenaars 

die in de gemeente wonen, werken 

of er een band mee hebben. Het 

zijn professionals, autodidacten 

en betere amateurkunstenaars. Het 

merendeel bestaat uit beeldende 

kunstenaars, maar er staan ook een 

fotografe en twee theatermakers 

in. Allemaal met mooie foto’s van 

hun werk. Zij stellen zich in het 

boek voor en vertellen wat over 

hun manier van werken en waar-

door ze geïnspireerd worden. In 

het boek is ook de Biltse kunst-

schilder Jorn van Leeuwen opge-

nomen. Hij ontving op 4 oktober 

jl. uit handen van Koning Willem-

Alexander de Koninklijke Prijs 

voor Vrije Schilderkunst 2013.  

Podium

De SKC was de initiatiefnemer 

van het boekwerk, dat in samen-

werking met de Kunstkring Beekk 

en Nik&CO tot stand kwam. 

‘Onze doelstelling is kunst en cul-

tuur naar de bevolking brengen 

en in dit geval willen we de kun-

stenaars een podium geven om 

bekendheid bij de bevolking te 

krijgen’, vertelt Inge Fuijkschot. 

Kunstenaars konden zich dit voor-

jaar aanmelden en na de deadline 

is een professionele commissie 

aan de slag gegaan om de inzen-

dingen te beoordelen. Die moesten 

voldoen aan bepaalde criteria. De 

kwaliteit van de inzendingen was 

hoog. ‘Natuurlijk staat niet ieder-

een hierin. Sommigen  hebben 

wij niet bereikt omdat zij ons niet 

bekend waren, of zij hebben zich 

niet aangemeld. Het zal dus nooit 

een volledig overzicht zijn van al 

die geweldige kunstenaars die in 

onze gemeente met gedrevenheid 

werkzaam zijn.’ De oplage van het 

boek is 800 exemplaren. Het is bij 

de boekhandels te koop.

Inge Fuijkschot reikte de eerste exemplaren van het boek uit aan 

Kunstenhuisdirecteur Rob Schouw en burgemeester Arjen Gerritsen.



SALADE-TRIO

VLEESWAREN-TRIODONDERDAG VOORDEEL HELE WEEK

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Gepaneerde gehaktballen
Hamburgers 
Gehaktstaven
Naturel of Bourgondisch

6 halen / 
   5 betalen

Een topper! 

Filet Americain
Ei-bieslooksalade
Sellerysalade

3x 100
gram 4.49

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.49   

Rundergehakt 1 Kg.  | 6.49

Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.49

Diverse vleeswaren 

voor 

maar

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

100

gram 0.80

(minimaal 10 soorten)

Schouderham
Kiprollade
Kalfsrollade 3x 100

gram 4.98

Reclame geldig vanaf 
Donderdag 28 november 
t/m woensdag 4 december

Schouderkarbonade

Kogelbiefstuk

Superstunt!
Heerlijke kiprollade

Vers gebakken snackmix 

Saucijzenletter

Saucijzenstaaf

VOOR HET GEZELLIG AVONDJE…

VLEESWAREN-TRIO

Voor uw bedrijfs- en privé-kerstpakketten/eindejaars-geschenken bent u bij ons aan het goede adres. 
Talloze mogelijkheden!

Speciaal voor u in Frankrijk gehaald!

VERS GEBRANDE 
DJAKARTAMIX

VERS GEBRANDE 
HUISMIX 100

gram 1.25

100
gram 1.25

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

Wilt u onze extra  

aanbiedingen online 

ontvangen? Download 

dan nu de xxiyo
u app. 

Kies ons als winkel en u 

profiteert direc
t van 

onze aanbiedin
gen!

500
gram 3.49

8.98

100
gram 2.75

4.98

1 kg 7.98

100
gram 0.99

Varkenshaas
Katenhaas
Gevulde varkenshaas
Bourgondische varkenshaas

100
gram 1.49

HEERLIJKE WHISKEYKAAS 

STOMPETOREN BELEGEN

VERS GESNEDEN 
ROOMBRIE

100
gram 1.25

100
gram 2.39

500
gram 4.98

Diverse soorten 
droge worst

3 voor 
maar 10.-

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR 

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

KIJK OOK OP: WWW.LANDWAARTCULINAIR.NL AANBIEDINGEN MET EEN * 

ZIJN GELDIG OP DONDERDAG,

VRIJDAG EN ZATERDAGOPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

Alléén DONDERDAG

Alle stamppotten
en rauwkostsalades
___________________________ 100 GRAM  0,70

Vers van de Traiteur
Bœuf Bourguignon
MET RODE KOOL EN PUREE

________________________ 100 GRAM 1,25
Capucijnersschotel
________________________ 100 GRAM 0,99
Zeebaars
MET SPINAZIE EN RIVIERKREEFTJES

_______________________ PER PORTIE 9,95
Zaterdag verse sushi!!!

Van het huis

Roerbakgroente
400 GRAM

Verse

Fruitsalade
PER BAKJE

Mooie

Hollandse Prei
HÉÉL KILO

Vers gesneden

Boerenkool
___________________  250 GRAM 0,99
 
De allerbeste

Perssinaasappels
______________________ 2 KILO 1,99
 
Italiaanse gehakschotel
___________________  100 GRAM 0,99

MAANDAG 2, DINSDAG 3 
EN WOENSDAG 4 DECEMBER

Volop
Clementines mandarijnen

De lekkerste!!!

Dagelijks vers uit eigen keuken

Vele soorten soepen!!!

1,49 1,990,79
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Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 30 november a.s. staat 

Amnesty International van 11.00 

tot 12.30 uur met een stand in de 

openbare bibliotheek van Biltho-

ven in het Lichtruim. Daar kunt u 

uw handtekening zetten onder peti-

ties waarmee Amnesty bij regerin-

gen aandacht vraagt voor gevan-

genen waarvan de mensenrechten 

geschonden worden. Ook is er in-

formatie over Amnesty zelf en haar 

acties.

Filmgroep Centrum

Op 3 december worden bij de vi-

deoclub Filmgroep Centrum de re-

sultaten van een montage- oefening 

getoond en besproken. De leden 

kregen ilmopnames van de activi-
teiten op een station ter beschikking 

met het verzoek hier naar eigen 

idee een ilm van samen te stellen. 
De bijeenkomst wordt gehouden in 

het De Duiventil, Jasmijnstraat 6, 

De Bilt en begint om 20.00 uur. Be-

langstellenden zijn welkom. Meer 

informatie: ilmgroepcentrum.nl

Jeugddienst Dorpskerk

Op zondag 1 december om 19.00 

uur wordt in de Dorpskerk aan de 

Burg. de Withstraat in De Bilt een 

jeugddienst gehouden. Het thema is 

‘Little big chance’. De dienst wordt 

muzikaal begeleid door de jeugd-

band van de Dorpskerk. Voorgan-

ger is ds Lennart Aangeenbrug, die 

dieper op het thema zal ingaan. Het 

gaat over hoe iets kleins grote ver-

anderingen kan brengen. Voor in-

lichtingen: Gert de Geus, jeugdou-

derling van de Dorpskerk, email 

gertdegeus@telfort.nl

Kerstmarkt in De Bremhorst

Op 13 december wordt in Woon- en 

zorgcentrum De Bremhorst de jaar-

lijkse kerstmarkt georganiseerd. 

Ook dit jaar kunt u hier weer terecht 

voor een leuk presentje, een kop 

zelfgemaakte erwtensoep, kofie 
met apfelstrüdel of warme choco-

lademelk. Voor de ‘kerst’- rommel-

markt die dag kunt u nog kerstpul-

len inleveren bij de servicebalie op 

de Jan van Eycklaan 31 in Biltho-

ven.

Literaire Salon

Op woensdag 11 december 2013 

wordt de roman ‘Hemelvaart. Op 

zoek naar een verloren vriendin’ 

van Judith Koelemeijer besproken 

‘bij Kootje in de serre’ van 10.00 

tot 12.00 uur. Aanmelden vóór 1 

december 2013 bij Koo Vermeulen, 

Prinsenlaan 37, Groenekan. Tel. 

0346 212707, koovermeulen@hot-

mail.com.

MEEbus in De Bilt

De Meebus staat, donderdag 28 no-

vember van 13.30 tot 15.30 uur bij 

het Wijk-Servicecentrum  ’t Hoekie 

in De Bilt. Iedereen met een beper-

king, handicap of chronische ziekte 

kan in de bus terecht voor informa-

tie en advies over bijvoorbeeld va-

kantie, vrije tijdsbesteding, wonen 

of dagbesteding. 

Lees verder op pagina 26
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Brandweer

Hoogvliet
Leyenseweg 127

Zet- en drukfouten voorbehouden, maximaal 4 keer de aanbieding per klant.

Aanbiedingen zijn geldig van woe. 27 november t/m di. 3 december 2013

Hier vindt u ons!

Naast zwembad Brandenburg en Action

Acties zijn geldig in de Hoogvliet supermarkt aan de Leyenseweg 127 

(bij zwembad Brandenburg en Action in Bilthoven)

 Hmmmburgers 
Alle soorten
2 pakken van 2 stuks
van: 3.96

voor: 1.98

Ruilmiddag!

Woensdag 4 december
van14 .00 tot 16.00 uur
in alle Hoogvliet winkels

Maak je

verzameling compleet

op de MeMo ruilmiddag!

1+1
GRATIS

Hmmm

burgers
Hmmm

burgers
Hmmm

burgers

Chocomel 
Alle pakken van 1 liter
3 pakken
van: 2.97 - 3.27

voor: 1.98 - 2.18

2+1
GRATIS**

1+1
GRATIS*

Unox 
Cup a Soup 
Alle soorten
Per stuk
van: 1.48 - 2.22

voor: 0.74 - 1.11

P
e
r 

co
m

b
in

a
ti
e
 k

a
n
 d

e
 p

ri
js

 v
e
rs

ch
ill

e
n

. *
 U

 k
ri

jg
t 

5
0

%
 k

o
rt

in
g
 o

p
 d

e
 t

o
ta

a
lp

ri
js

 o
f 

**
 u

 k
ri

jg
t 

3
3

,3
4

%
 k

o
rt

in
g
 o

p
 d

e
 t

o
ta

a
lp

ri
js

. 
 O

o
k

 o
n

li
n

e
 t

e
 b

e
s

te
ll

e
n

 o
p

 o
n

z
e

 w
e

b
s
u

p
e

r 
w

w
w

.h
o

o
g

v
li

e
t.

c
o

m



Gezin in Bilthoven zoekt 
een gezellige dame voor 
3 middagen per week. 

Werkzaamheden: opvang 
van 2 schoolgaande jongens 

van 11 en 16 jaar, die 
thuis komen met vrienden, 
huiswerk & gaan sporten. 

Overige werkzaamheden in 
overleg: licht huishoudelijk 
werk en voorbereiden van 

het avondeten.
Voor vragen 030 228 53 93

OPPAS GEZOCHT

its sport

Industrieweg 11a T 06 46 10 46 00

3738 JW  Maartensdijk E: itsfarida@hotmail.com

deelt uit!
De hele maand december 

gratis sporten bij its sport

PILATES - KICKBOKSEN - BODYSHAPE - PILOXING

ZUMBA - STEP - FYSIOFITNESS - SH'BAM - FITNESS

all in abonnement € 30,- /mnd. 

studenten all in abonnement € 20,- /mnd.

www.its-sport.nl

decembermaand kado maand

Openingstijden: 09:00 tot 22:00

2 +1 GRATIS

2 + 1 Geldig op alle sloggi’s - De goedkoopste is gratis

Geldig van 29.11 t/m 12.12.2013

Zolang de voorraad strekt

Maertensplein 16                

3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

SLOGGI ACTIE

C1000 Johan de Zeeuw • Maertensplein 31 • 3738 GM Maartensdijk • tel. 0346-211212

VOLLE KAART

5 EURO
WAARD

UW VOLLE SPAARKAART LEVERT OOK KORTING OP BIJ

10 LOKALE TOPWINKELS
Apotheek Maertensplein
Atelier Wol & Zijde
Drogisterij Van Rossum
Hairdesque
Hubo
Kok Stomerij en Lederwaren
Karin van der Willigen
Las Flores
Nagel Fashion
Vink Witgoed

Uw volle kaart is direct 5 euro waard bij alle 
deelnemende winkels. Zowel lokaal als landelijk.
Zie voor de landelijke actievoorwaarden de achterzijde 
van de spaarkaart en let op eventuele afwijkende 
voorwaarden van lokale deelnemers.

ÉN 19
LANDELIJKE
KETENS

HUBO 
‘MAARTENSDIJK’ 

Dorpsweg 170 
3738 CL  MAARTENSDIJK 

Telefoon: 0346-211579 

HUBO OP MAAT!  

Wij helpen u graag om uw klus tot 
een perfect einde te brengen.  

 
Dat geldt ook voor het op maat maken van speciale 

wensen in en om uw huis. Naast op maat gemaakte 
raamdecoratie en buitenzonwering leveren wij ook op 

maat gemaakte schuifwandkasten, inloopkasten, 
keukenkasten, radiatorbekleding, tafels en banken. 

 

Heeft u wensen en komt u er zelf niet uit vraag het de 
Hubo vakman! We staan graag voor u klaar om u te 

helpen, als u wilt komen we geheel vrijblijvend bij u 
langs om de situatie samen te bekijken. 

 

Elektrotechnisch

Installatieburo
van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

Kaiserbroodjes 4 + 1 gratis
·         Nieuw !  Appel-abriko-
zen kruimeltaartje € 5,95

Desem Speltbrood Bruin of blond 
€ 2,40

Pietentaartje 
8 personen€ 11,95

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

MAARTENSDIJK
Maertensplein 24
Tel. 0346 - 211390

Gratis entree

op=op

Koop voor minimaal H 10,00 
aan Hallmark kerstkaarten en 

ontvang een entreevoucher
       voor de 2e persoon

a.s. zaterdag 
weer 
pepernoten-
toernooi bij 
Judokan 
Kapper Hans is 
hoofdscheidsrechter, dus 
zaterdag gesloten!

PaPaPa
o n t wo n t wo n t we r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461

Groenekan

 T 0346 - 21 12 15

E info@parelpromotie.nl

voor 

GEKKE 
ideeën!
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Alleen nog aankleden
door Henk van de Bunt

Het is altijd de bedoeling geweest om naast het hoogkruis zelf ook een boek met uitleg over de 

vroegste geschiedenis van De Bilt en over het hoogkruis uit te brengen. Penningmeester Herman 

Steendam van de Stichting: ‘Maar niet tegelijk met de onthulling. In het boek moesten ook de foto’s 

van het hoogkruis komen zoals het er nu in het Van Boetzelaer park bijstaat’. Bij de uitreiking van 

het eerste exemplaar rekende Steendam ook af met een paar hardnekkige misverstanden.

Sinds de onthulling is er een hoop 
gebeurd en is er vooral positief ge-
reageerd. Daarbij blijken er ook een 
paar hardnekkige misverstanden te 
leven. Steedam: ‘In de week na de 
onthulling hoorde ik dat ergens op 
Facebook stond dat het toch een 
schande was dat de gemeente niks 
deed aan de verkeersveiligheid en 
wel veel geld uitgaf aan zo’n raar 
hoogkruis. Dan nog maar eens: 
Het hoogkruis is helemaal betaald 
uit giften van fondsen, sponsors en 
heel, heel veel particulieren. Er zit 
geen cent van de gemeente bij; die 
heeft het van u en ons cadeau ge-
kregen. Nu we toch onder ons zijn: 
de gemeente heeft er zelfs geld aan 
verdiend want de omgevingsver-
gunning kostte een kleine duizend 
euro aan leges’. 

Goed

Volgens de penningmeester gaat 
het met het geld overigens de laat-
ste twee maanden heel erg goed: 
‘We hebben ruim elf duizend euro 
binnen gekregen: 9500 euro van 
drie fondsen - waaronder een linke 
bijdrage van de stichting 900 jaar 
De Bilt - en de rest van veel par-

ticulieren. We hebben nu nog maar 
een paar duizend euro nodig om de 
omgeving van het hoogkruis aan 
te kleden: borden met uitleg, een 
paadje er omheen, bankje erbij, 
misschien verlichting erbij. Nu het 
hoogkruis er werkelijk staat is het 
veel meer gaan leven, mensen vin-
den het mooi en het staat er prachtig 
in de bosrand van het park. 

Misverstanden

‘Een tweede toch wel aardig mis-
verstand was dat iemand zei dat 
die bruine scheuren in de voet en 
bovenin toch wel heel erg knul-
lig gerepareerd waren. Nee, beste 
mensen, dat is een natuurlijke ader 
in de natuursteen: die hoort erin. 
Kijk er nog maar eens goed naar als 
u straks met het boek in de hand bij 
het hoogkruis staat. Derde wat we 
toch wel moeten blijven uitleggen 
is de reden waarom zo’n typisch 
Iers hoogkruis hier nu in De Bilt 
staat. Wat heeft De Bilt met Ier-
land? Daarom is dit boek zo belang-
rijk. Na de eerste aanwijzingen van 
Anne Doedens heeft Gert Landman 
knap de Ierse wortels van De Bilt 
blootgelegd. Gert Landman heeft 

met hulp van historici in binnen- en 
buitenland de vroegste geschiede-
nis rond 1113 van de gemeente De 
Bilt ontrafeld’.

Verhaal 

Het leest als een spannend verhaal: 
ridders maandenlang op weg naar 
het uiterste westen van Ierland, 
de stichting van twee kloosters 
op Biltse grond en een keizerin, 
die het nietige begin steunde door 
het moerasland er omheen aan het 
klooster te geven. Landman dook 
niet alleen in de geschiedenis met 
de ridders Herman en Theoderik, 
Sint Laurens, Willibrord en kei-
zerin Mathilda in de hoofdrol-
len. Hij geeft ook weer hoe hij 
zijn idee, zijn droom om in De 
Bilt een hoogkruis neer te zetten 
werkelijkheid heeft zien worden. 
Een opmerkelijk verhaal van val-
len en opstaan, van tegenslag en 
meevallers waarbij vele lijnen als 
een Keltische knoop samen zijn 
gekomen. En voor de thuislezer 
is het een complete rondleiding in 
woord en beeld. Hoogkruis en dit 
boek horen bij elkaar. Beide zijn 
prestaties van formaat’.

Herman Steendam: ‘Er zit geen cent van de gemeente bij; die heeft het 
van u en ons cadeau gekregen’.

Problemen rond de smidse 
in Lage Vuursche

 door Kees Pijpers

Het mooie dorp met aardige bewoners dat intussen wereldwijd bekend is, ontvangt al vele 

jaren mensen. Ze komen in grote getale van heinde en verre voor de sfeer, de bossen, de vele 

etablissementen, de Koninklijke woonplaats en de begraafplaats. Maar niet te missen valt het 

op instorten staande monument aan de Dorpsstraat, ‘de Smidse van Geurt Vervat’.

Geurt is de zoon van de stichter (en 
vader Goossen Vervat). Nadat zijn 
vader in 1977 is overleden heeft 
zoon Geurt Vervat de smidse over-
genomen. Beiden zijn onder andere 
zeer bekend geworden als dorps-
smid en brandmeester. Natuurlijk 
zijn er plannen gemaakt voor de 
herbouw maar het bleek dat die 
plannen veel massaler zijn dan men 
had gedacht en dat de naaste buren 
en het merendeel van de bevolking 
tegen deze plannen zouden zijn 
evenals de Gemeente Baarn. 

Al eerder is door publicaties het 
volgende bekend geworden: Bu-
reau Delfgau uit Scherpenzeel 
heeft namens ‘De Stichting ter Be-

houd Monumenten Lage Vuursche’ 
een principeverzoek ingediend 
voor restauratie en herbestemming 
van de voormalige smidse van 
Geurt Vervat, midden in het dorp. 
Onderdeel van het principeverzoek 
is onder andere de bouw van een 
woning op het terrein achter dit 
rijksmonument. Voor de invulling 
van de smederij aan de Dorpsstraat 
hebben de plannenmakers twee va-
rianten ingediend: drie woningen 
plus een ambachtelijke snackbar 
annex ijssalon of vier woningen. 
Burgemeester en wethouders van 
Baarn willen echter niet meewer-
ken aan de voorgestelde plannen 
van de Stichting ter Behoud Mo-
numenten Lage Vuursche.

Taboe

De vestiging van een ambach-
telijke snackbar/ijssalon is voor 
Baarn taboe, omdat Lage Vuur-
sche al aan zijn maximum van 
twee detailhandelsondernemin-
gen zit. Het belangrijkste bezwaar 
voor Baarn is de woningbouw in 
de achtertuin, die wat de gemeen-
te betreft volstrekt ongewenst is. 
Het Baarnse gemeentebestuur 
ziet nog los daarvan ook allerlei 
praktische bezwaren: ontsluiting 
van de nieuw te bouwen wonin-
gen ligt lastig. Omwonenden zul-
len klagen over aantasting van 
privacy en te verwachten is dat 
de bewoners van de nieuwbouw 
zelf veel overlast zullen hebben 
van de vlak ernaast staande hore-
cabedrijven. ’Ook de plaatselijke 
ondernemers zien de plannen niet 
zo zitten’ volgens Gert Aalderink 
van de Contact Commissie Lage 
Vuursche, ‘negentig procent van 
de plaatselijke bevolking is te-
gen’. Volgens berichten is er bin-
nenkort overleg tussen Vervat en 
de Contactcommissie Lage Vuur-
sche en zal het volgens de onder-
nemers voor het eerst zijn in al die 
jaren dat de eigenaar persoonlijk 
met hen om tafel gaat. Geurt is 
echter al een paar weken geleden 
opgenomen in het ziekenhuis we-
gens maagproblemen maar het 
ziet er positief uit.Niet te missen valt het op instorten staande monument aan de Dorpsstraat.

Weihnachtsoratorium 
Cantatekoor 

Het Cantatekoor Bilthoven voert de eerste drie delen van het 
Weihnachtsoratorium van J.S.Bach uit. Deze muziek die hoort bij de 
kersttijd, is bij velen zeer geliefd. Een lang gekoesterde wens van de 
dirigent, Herman Schimmel  en veel koorzangers- en zangeressen gaat 
in vervulling. Bij de eerste repetitie op 26 oktober jl. bleek wel dat 
er nog hard moet worden geoefend om het gewenste niveau te halen. 
Bij eerdere uitvoeringen zoals Mozarts’s Requiem vorig najaar, liet het 
Cantatekoor horen een voor amateurs hoog niveau te bereiken en deze 
keer is men van plan de bezoekers een aantrekkelijke vertolking van 
Bach’s bekende werk te bieden.
Kaartjes in de voorverkoop slechts bij Thuiskantoor Dapper, Juliana-
laan, Tobacco-Gemakshop Henk Hillen, Planetenbaan en Optiek Van 
Eijken op de Hessenweg . De uitvoering is op zondag 15 december om 
15.30 uur in de Opstandingskerk aan de Eerste Brandenburger-weg te 
Bilthoven. 

Jumelagebestuur bezoekt 

partnergemeente Coesfeld
Zondag 17 november kwamen in Coesfeld, de partnergemeente van De 
Bilt, de jumelagebesturen voor een gemeenschappelijke vergadering bij 
elkaar. Dit jaar waren ook de beide burgemeesters - Arjen Gerritsen en 
Heinz Öhmann van Coesfeld - bij de vergadering aanwezig.
Voorafgaand aan de vergadering leverde burgemeester Arjen Gerritsen 
een bijdrage aan de nationale dodenherdenking van Duitsland. Hij be-
schouwde de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn als een bevesti-
ging van de bijzondere vriendschap tussen De Bilt en Coesfeld. Tijdens 
de vergadering werd ook stil gestaan bij het jubileumjaar 900 jaar De 
Bilt, waaraan Coesfeld een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Tijdens 
het muziekweekend in juni kwamen muzikanten, dansers en zangers uit 
Coesfeld naar De Bilt om samen met de Nederlandse en Poolse arties-
ten optredens te verzorgen.

Zoeken

De besturen van Coesfeld en De Bilt zoeken naar mogelijkheden om de 
stedenband ook na ruim 35 jaar in stand te houden en van nieuw elan 
te voorzien. Vandaar ook dat de beide burgemeesters bij de vergadering 
aanwezig waren om juist het belang van de jumelage en het werven van 
ambassadeurs ervan te onderstrepen. Met een pakket vol nieuwe ideeën 
keerden de bestuursleden, na de aansluitende bestuursvergadering in de 
Pulverturm, huiswaarts. Het programma voor 2014 is doorgesproken 
evenals data voor de iets- en busdagtochten. Deze worden begin vol-
gend jaar gepubliceerd, zodra deze deinitief zijn.

De eerste vergadering voor 2014 van de besturen van de stedenband: 
Voor v.l.nr. Bart Davidse, Meep van Kampen, Michael Hüby, Tine Stap-
Rigter, Hermie Gauff-ter Beeke, Norbert Klein; Arjen Gerritsen, Edith 
Eckert-Richen, Joke Nederhof, Heinz Öhmann,. Achter v.l.n.r. Andreas 
Terwey, Anja Joon; Brigitte Exner und Gudrun Hüby.



Sinterklaas deelde voor Vink Witgoed leuke

schoenbouwpakketten uit (je kunt er ook 

nog een in de winkel ophalen).

Zet die mooi versierde schoen uiterlijk

27 november 12.30 uur bij de schoorsteen

in de Showroom van Vink Witgoed.

Zaterdag 30 november kan je je schoen 

weer ophalen tussen 13.30 en 16.00 uur. 

De Zwarte Pieten zullen die middag de 3 

mooiste schoenen belonen met een extra 

cadeau.

Vink 
speelt voor
Sinterklaas!

Uw verfspecialist in de regio
Bij ons kunt u terecht voor al uw schildersbenodigdheden en 

advies maar ook voor de verhuur van steigers en ladders

maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 17:00

zaterdag van 09:00 tot 13:00 

Rembrandtlaan 7, 3723 BG Bilthoven

T: 030 2000 212  E: info@verhuisbilthoven.nl
www.verfhuisbilthoven.nl

       /VerfhuisBilthoven
Onderdeel van: Schildersbedrijf Corn. de Groot ‘kwaliteit sinds 1965’

   

Opheffings-
leegverkOOp
dagelijks vanaf 

10.00 tOt 18.00 uur!!!
(maandag gesloten)

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 - 582 3668
gratis parkeren op eigen terrein

alle dekbedOvertrekken 

50% kOrting!
alle kussens, matrassen 

en bOxsprings 
met hOge kOrtingen

peR 1 jan. 2014 woRdt LinneRie anneLies oveRgenomen

alles mag weg tegen bOdemprijzen 

kOm snel

want 

Op=Op

alles
mag weg
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Nieuwe taken en verantwoordelijkheden 

gemeente De Bilt 
door Marijke Drieenhuizen

Als alle plannen omgezet gaan worden in wetten gaat er veel veranderen. Veel taken en 

verantwoordelijkheden zullen dan per 1 januari 2015 overgedragen worden van de 

landelijke en provinciale overheid naar de gemeenten. Argument voor deze wijziging 

is dat gemeenten dichter bij de burgers staan en dat er door betere afstemming en 

eficienter werken kwalitatief betere hulp geboden kan worden.

Door de voorgestelde korting is 

er ook een groot en ,naar zeggen 

noodzakelijk, inancieel voordeel 
te halen. Gemeenten moeten zich 
voorbereiden op deze transities of 

overgang van taken. Op aanraden 

van de rekenkamercommissie De 
Bilt heeft de gemeenteraad een 

werkgroep Transities geformeerd. 

Zij gaan zich verder verdiepen in 
deze ingewikkelde en complexe 
materie om vervolgens de overige 

raadsleden te ondersteunen. 

De werkgroep Transities bestaat 

uit de raadsleden Natasja Steen 

(VVD), Bertus Voortman (D66) 

en Hans Brilleman (Bilts Belang), 

Jaap Nieuwenhuize (PvdA) en 

de commissieleden Martijn Ko-

ren (CDA) en Arie van de Vlies 

(SGP). Samen gaan ze zo veel 

mogelijk gegevens boven tafel 

krijgen over de drie verschillende 
transities t.w.: Jeugdzorg, Partici-
patiewet en de taken die van de 

AWBZ overgaan naar de WMO. 
De werkzaamheden binnen de 

werkgroep zijn partijoverstijgend. 

Afspraken voor overleg en werk-

bezoeken worden gemaakt met 

organisaties die er toe doen. Voor 

de komende gemeenteraadsver-

kiezingen van maart 2014 willen 

ze veel in kaart hebben gebracht. 

Jeugdwet

Nogmaals, als de plannen omge-

zet worden in wetten, gaat bijna 

iedereen met de transities te ma-

ken krijgen. Hans Brilleman wil 

als lid van de werkgroep graag 

uitleggen wat er zoal op de Bilt-

se inwoners af gaat komen. ‘De 

jeugdzorg is nu geheel versnip-

perd, daar moet verandering in 

komen.Veel jeugdzorg gaat over 

naar de gemeente. Maar omdat 
wij de inanciele risico’s niet zelf 

kunnen dragen en omdat er vanuit 

het Rijk is opgelegd dat gemeen-

ten dienen samen te werken tot 

een minimum aantal inwoners 

van 100.000 gaan we daarin sa-

menwerken met de gemeenten 

Zeist, Bunnik, Utrechtse Heu-

velrug en Wijk bij Duurstede. 

Met deze gemeenten werken wij 
al jaren samen via de Regionale 

Sociale Dienst Kromme Rijn 
Heuvelrug. Streven bij de jeugd-

zorg is dat er één toezichthouder 
per gezin wordt aangesteld die 

bevoegd is om concrete maatre-

gelen te nemen. Maar het is een 
ingewikkelde materie, het vergt 

veel uitzoekwerk’. 

Participatiewet

De Participatiewet gaat, als hij 
daadwerkelijk aangenomen wordt,  

er voor zorgen dat mensen die 

kunnen werken dat ook gaan doen. 

In de nieuwe wet komen de Wet 

werk en bijstand (WWB), Wet 

sociale werkvoorziening (WSW) 
en een deel van de Wet werk en 

arbeidsondersteuning jonggehan-

dicapten (Wajong) samen in die 
ene nieuwe wet. Hans Brilleman: 

‘Het wordt dus een gemeentelijke 

taak om mensen met een uitkering 

en gehandicapten naar werk toe te 
leiden. Dat wordt een moeilijke 

opgave. Ik heb ervaringen opge-

daan bij de sociale werkvoorzie-

ning. Ik zie het als een hele grote 

opgave om hier een juiste lijn in 

aan te brengen. Je hebt het name-

lijk wel over kwetsbare inwoners, 

dat moet je je wel realiseren’. 

AWBZ naar WMO

In de AWBZ is er sprake van 

mensen recht op zorg en onder-
steuning. In de Wmo is dat recht 
vervallen en geldt een resultaat-

verplichting. Gemeente en burger 

moeten samen zoeken naar een 

oplossing die past bij die bur-

ger. Mensen moeten langer thuis 
blijven wonen, dat is de inzet. 

Daarbij moeten ze als ze hulp 

nodig hebben eerst kijken of ze 

het zelf op kunnen lossen. Lukt 

dat niet dan dient onderzocht te 
worden of buren, vrienden of fa-

mile bereid zijn deze zorg op zich 
te nemen. Lukt dat ook niet dan 

wordt gekeken welke algemene 

voorzieningen voorhanden zijn. 

Lukt dat ook niet dan komen we 

bij de resultaatverplichting en kan 
gekeken worden naar individuele 

voorzieningen. Een belangrijke 

rol is hierbij weggelegd voor de 

Stichting MENS De Bilt. Het was 
ook de bedoeling dat naast bege-

leiding groep (dagopvang ouder 

en dagbestdeding van mensen 

met een verstandelijke beperking) 

en begeleiding individueel ook 

persoonlijke verzorging over zou 

komen. Onlangs is besloten dat 

de persoonlijke verzorging in de 

meeste gevallen niet overgaat van 

de AWBZ naar de Wmo. De zorg-

verzekeraars worden net als bij 

verpleging ook hiervoor verant-

woordelijk. Hans Brilleman: ‘In 

de gemeente De Bilt waren wij al 

bezig met plannen rond de combi-
natie van persoonlijke verzorging 

en huishoudelijke hulp. Hierin za-

gen wij veel voordelen. Maar het 
is weer gewijzigd, dat vinden wij 

jammer. Wij zullen ons moeten 

beramen hoe we nu verder moe-

ten. Ook moeten wij ons verder 

verdiepen in de nieuwe groepen 

waar de gemeente zorg voor moet 

gaan dragen. Het zijn wel burgers 

van de gemeente De Bilt, maar 

we kennen ze nog niet’. Hij be-

sluit: ‘Het is immens wat er op 

ons afkomt’. 

Hans Brilleman verdiept zich samen met de andere leden van de 

werkgroep Transities in de op de gemeente afkomende nieuwe taken 

en verantwoordelijkheden in de jeugdzorg, op het gebied van werk en 

begeleiding en zorg.

Simone zal met de prijs ongetwijfeld meer leuke activiteiten van de 

scouting in beeld brengen.

Mantelzorgers in balans
Op donderdag 12 december a.s. organiseert het Steunpunt Mantelzorg 
De Bilt in samenwerking met psycholoog/trainer Bob Brinkman van 
Indigo een bijeenkomst voor mantelzorgers ter voorkoming van over-

belasting. Als mantelzorger geeft u zorg aan uw familielid of een ander 

direct betrokkene. Zorgen kost veel energie. Het is dus van belang dat u 
als mantelzorger goed voor uzelf kunt zorgen, want pas dan kun je goed 

voor de ander zorgen. Wat heeft u nodig om uw werk als mantelzorger 

op een goede manier te kunnen uitvoeren zonder dat u zelf lichamelijke 
of psychische klachten krijgt? Deze bijeenkomst is erop gericht dat u 
tips en ideeën krijgt hoe u goed in balans kunt blijven. 

De bijeenkomst is op donderdag 12 december  van 10.00 tot 12.00 uur 
in De Duiventil Jasmijnstraat 6, De Bilt. De kosten bedragen 4,50 euro 

(incl. kofie/thee). Aanmelden s.v.p. voor 5 december a.s. Nadere in-

formatie en aanmelding bij het Steunpunt Mantelzorg De Bilt, tel. 030 
2203490.

Prijsuitreiking fotowedstrijd 
‘Doe meer met afval’ 

door Henk van de Bunt

Dinsdag 19 november verzorgde wethouder Bert Kamminga de prijsuitreiking van de 

fotowedstrijd ‘Doe meer met afval’. Utrechtse gemeenten hebben hun inwoners, jong en oud, 

gevraagd om na te denken over het belang van afvalscheiding en recycling en dit op een leuke 

manier te ilmen of te fotograferen. Uit de inzendingen van inwoners van de gemeente De Bilt 
werd Simone Witteveen-van Roon uit Bilthoven als winnaar gekozen en in het zonnetje gezet.

Iedereen heeft dagelijks met afval 

te maken. Maar wat doen inwoners 
ermee? Daar waren de gemeente De 
Bilt en het campagneteam van ‘Doe 
meer met afval’ benieuwd naar. Om 
dit letterlijk ‘in beeld’ te krijgen, is 
er een foto- en ilmwedstrijd gestart 
met het thema ‘Meer doen met af-
val’. Simone Witteveen-van Roon 
vertelde: ‘Tijdens een programma 

van scouting hebben we met be-

hulp van melkpakken en andere 

lege pakken een vlot gebouwd. Er 

moest 1 persoon op kunnen en toen 

het vlot in het water lag bleef het 

drijven en kon er één volwassen 

persoon op. De foto is van de bouw 

van het vlot, op het moment dat 

we er tape om heen hebben gedaan 

en een plaat om te voorkomen dat 

alle pakken los in het water terecht 
zouden komen. Dan kun je de pak-

ken niet meer goed zien. Het was 

een leuke ervaring om met ‘waar-

deloos’ materiaal dit te maken. Het 
thema van die avond was de ‘melk-

weg’ (sterren kijken en info), dat 
was een leuke combi’.

Het vlot in aanbouw.

Een lekkende kraan of kapotte lamellen

dan kun je de klussenbus bellen

nu al vijftien jaar

staan vrijwilligers klaar

om een klein mankement te herstellen

Guus Geebel Limerick



Adverteren in De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

De gehele week. Heerlijk mals om te zuigen

BIEFSTUK ..................................................100 GRAM € 2,15

Met een beentje, iets aparts; rosé bakken als biefstuk

KALFSKOTELETJES ............................100 GRAM € 2,35

Bakken als biefstuk. Lekker gemarineerd

FRANSE STEAKS ..................................... 4 STUKS € 7,00

Van ons bekende rundvlees. Om te stoven; ca 2½ tot 3 uur

RUNDERSTOOFLAPJES ................. 500 GRAM € 4,98

Puur rundvlees. Heerlijk mager

RUNDER ENGELSE WORSTJES .........100 GRAM € 1,25

Uit onze specialiteitenhoek: 

met o.a. kipfilet, groenten, marinade en cornflakes

KIPKROKANT PANNETJE .............100 GRAM € 1,15

Lekker gemarineerd of naturel. Superkwaliteit!

LAMSKOTELETJES ..............................100 GRAM € 1,50

Uit onze herfsthoek: gepekeld en gerookt

CASSELERRIB .........................................100 GRAM € 1,98

Om te bakken

BLOEDWORST .......................................100 GRAM € 1,10

Uit onze wildhoek: lekker bij de zuurkool

FAZANTENBORSTFILET ................100 GRAM  € 2,75

FAZANTENPOOTJES .........................100 GRAM € 0,99

Uit onze traiteurhoek: met veel vlees. 

Lekker met bijv. puree en rode kool

SLAGERS HACHE ................................ 500 GRAM € 6,25

Ca. 20 minuten in de oven. 

Met o.a. varkenshaas, brie en katenspek

GEVULD VARKENSHAASJE .........100 GRAM € 1,95

Lekker beleg. Gemarineerd en gegrild

GEGRILDE BEENHAM ......................100 GRAM € 1,98

OP ÉÉN NA DE BESTE 
Hessenweg 183  |  3731 JH De Bilt  |  tel: 030-2203813

info@slagerijvanloo.nl  |  www.slagerijvanloo.nl 

Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn 
geldig t/m zaterdag 30 november. Zetfouten voorbehouden.

www.amway.nl/user/ruiter

zie ook pagina ...

Verkrijgbaar bij: Geert en Rianne Ruiter

06-40352977

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

Tot en met zondag 22 december zijn we elke dag (ook zondags) open en bent u van 

harte welkom. Het belooft een nóg leuker en gevarieerder familiefeest te worden dan u 

al van ons gewend bent, in winterse sferen, tjokvol belevenissen voor jong en oud.

Donderdag 28 november a.s. gaan de poorten open 

van ons grote winterevenement

Het openingsweekend zit al boordevol 

be levenissen. Te beginnen met de spectaculaire 

lichtjesavond op vrijdag (v.a. 19.00 uur)  

Ook zaterdag en zondag volop activiteiten. Zie ook

 www.warmewittewinterweken voor de complete agenda.

• Elkedagweeranders
• AntonPieckwinkeldorp
• Optredenskorenenartiesten
• Smulkramen
• LevendeKerststal
• Kinderactiviteiten
• KerstkoophuisKerstspiratie
• BezoekvandeKerstman

VRIJDAGAVOND

OPENINGSCONCERT

SOESTER KNOLLEN

Zelfbediening in de oranje tent

Bij Johan & Esther groente & fruit

Dat scheelt een linke duit!

Iedere vrijdag op de markt in Bilthoven.

Mandarijnen 1 kist € 2,50
Clementines

Hollandse appels 3 kilo € 2,50 
Elstar

Stoofperen  3 kilo € 2,50
Gieser Wildeman

aanbieding alleen geldig op vrijdag 29-11-2013

  Wij adviseren u graag. Bezoek onze winkel en 

showroom met vele ergonomische fauteuils

Dorpsstraat 45, De Bilt, 030-2202012

www.raaijeninterieurs.nl sinds 1931



Raaijen Interieurs
Specialist in zitcomfort

Farstrup – Najaars Actie  

Deense Comfort fauteuil model
Applaus voor heerlijk zitten en 
ontspannen. 10 jaar garantie
Van € 995,00 voor € 695,00

i.c.m. bijpassend voetenbankje 
€ 895,00. Keuze uit 10 hout-
kleuren en 5 slijtvaste stoffen

brasserie
ink

Biltsestraatweg 102  

3573 PS Utrecht 

(030) 276 09 25

www.brasserie-vink.nl

_ Gerecht van de week _

In de roomboter 

 gebakken zeetong 

250 gr   € 17,50

- Week Specials -
Kabeljauw gebakken in krokant 
spek met puree, worteltjes en 
mosterdsaus € 12,50 

Black angus rundersucade 
met jus, puree en 
rodekool € 12,50

Zeker bij Bianca 
geweest.

Herfstaanbieding
Manicure behandeling van: € 15,- voor  € 11,25
Nieuwe set acryl/gelnagels van: € 45,- voor € 33,75
Opvullen acryl/gelnagels van: € 35,- voor  € 26,25
Gelpolish van: € 25,- voor € 18,75
French manicure of nail art gratis bij de behandeling

Bianca's Nail Fassion, voor info bel 06-50839418

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties

-krachtinstallaties en 

-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 53351430
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Op 7 februari om 16.00 uur worden 

de kandidatenlijsten voor de verkie-

zingen tijdens een openbare zitting 

van het hoofdstembureau vastge-

steld. De lijstnummers 1 tot en met 

7 worden op grond van het stem-

menaantal bij de laatste raadsverkie-

zingen achtereenvolgens toegekend 

aan de VVD, D66, Bilts Belang, CDA, 

SP, SGP en ChristenUnie. Omdat het 

aantal stemmen van Beter De Bilt, 

GroenLinks en PvdA niet afzonderlijk 

is te bepalen, krijgen die partijen de 

lijstnummers 8 tot en met 10. De 

volgorde wordt op 7 februari door 

loting verricht door de voorzitter 

van het hoofdstembureau, burge-

meester Arjen Gerritsen. Een nieuwe 

politieke groepering kan zich tot en 

met 23 december laten registreren.

Lijsten

Kandidatenlijsten moeten op 

maandag 3 februari tussen 9.00 en 

17.00 uur door een daartoe bevoegd 

persoon worden ingeleverd bij het 

hoofdstembureau. Aan deze lijsten 

is een aantal voorwaarden gesteld. 

Om de naam van de politieke 

partij boven een kandidatenlijst te 

kunnen plaatsen, moet degene die 

de lijst inlevert een machtiging van 

die partij hebben om dat te laten 

doen. Van iedere kandidaat moet 

een schriftelijke verklaring worden 

toegevoegd dat de kandidaat met de 

vermelding op de lijst instemt. Voor 

een kandidaat die nog geen zitting 

heeft in de gemeenteraad is tevens 

een kopie van een geldig legitimatie-

bewijs vereist. 

Waarborgsom

Deelnemende partijen die bij de 

verkiezingen in 2010 zelfstandig 

geen zetel hebben behaald moeten 

een waarborgsom van 225 euro 

betalen. Die moet uiterlijk 20 januari 

zijn overgemaakt op de bankreke-

ning van de gemeente De Bilt. Het 

bewijs van betaling dient bij het 

inleveren van de kandidatenlijst op 

3 februari te worden overgelegd. De 

waarborgsom wordt terugbetaald 

als bij de verkiezingen minimaal 

75 procent van de kiesdeler wordt 

behaald of als geen geldige kandi-

datenlijst wordt ingeleverd. Op de 

kandidatenlijst mogen maximaal 50 

namen worden geplaatst. De namen 

op de lijst moeten overeenkomen 

met de gegevens uit de GBA. Tussen 

haakjes kan ook de roepnaam 

en het geslacht van de kandidaat 

vermeld worden. 

Ondersteuningsverklaringen

Partijen die bij de vorige verkiezingen 

niet met een eigen lijst aan de 

verkiezingen hebben deelgenomen, 

moeten minimaal 20 ondersteu-

ningsverklaringen hebben. Dat geldt 

voor dus ook voor GroenLinks, PvdA 

en Beter De Bilt. Deze verklaringen 

moeten in de periode van 20 januari 

tot en met 3 februari persoonlijk op 

het gemeentehuis worden afgelegd 

door personen die als kiezer in de 

gemeente De Bilt geregistreerd 

staan. Een afgegeven verklaring van 

ondersteuning kan niet worden inge-

trokken. Politieke partijen kunnen 

ook lijstverbindingen aangaan. Een 

combinatie van een lijst wordt op 

het stembiljet vermeld. Bij de verkie-

zingen geldt voor de verdeling van 

de restzetels het systeem van de 

grootste gemiddelden. Een lijstver-

binding kan een grotere kans op een 

restzetel opleveren.

Stemming

De oproepkaarten voor de verkie-

zingen moeten uiterlijk 5 maart 

in het bezit zijn van de kiezers. 

De stemming vindt op woensdag 

19 maart plaats tussen 7.30 en 

21.00 uur. De gemeente heeft een 

bestand voor de bezetting van de 

stembureaus. Dat bestand wordt 

in eerste instantie aangeschreven. 

Voor iedere verkiezing melden zich 

nieuwe leden en valt een aantal af. 

Mochten er nieuwe leden nodig 

zijn dan komt er een oproep op de 

website van de gemeente of in Bilt-

buis. De verkiezingsdag duurt voor 

stembureauleden van 7.00 uur 

totdat de stemmen geteld zijn en 

de uitslag naar het gemeentehuis 

is gebracht. De stembureauleden 

zijn verplicht om vooraf een instruc-

tiebijeenkomst bij te wonen. Zij 

ontvangen voor de verkiezingsdag 

en de instructiebijeenkomst een 

vergoeding.

Uitslag

De uitslag van de verkiezing wordt 

op vrijdag 21 maart om 10.00 uur 

ofi cieel vastgesteld. De 27 gekozen 

raadsleden krijgen die dag tussen 

14.00 en 19.00 uur het benoe-

mingsbesluit uitgereikt. Daarbij 

worden ook de overige formaliteiten 

vervuld. 

Op dinsdag 25 maart onderzoekt 

de huidige raad de geloofsbrieven 

van alle 27 gekozen raadsleden. De 

leden van de huidige raad treden af 

op donderdag 27 maart. Op deze 

datum komt de raad in de nieuwe 

samenstelling bijeen en vindt de 

beëdiging van de nieuw gekozen 

leden plaats.

Voorbereiding raadsverkiezingen

komt op gang
door Guus Geebel

Op woensdag 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en zoals het er nu uitziet zullen in De Bilt 

in elk geval tien groeperingen deelnemen. Dat GroenLinks en PvdA dit keer niet met een gezamenlijke lijst 

deelnemen heeft  consequenties voor de lijstnummering. Die is gebaseerd op het aantal stemmen dat een 

groepering bij de verkiezingen van de huidige raad heeft gekregen. 

Verkiezingsspecial

Westbroeker voelt zich prima
‘Ik wist niet dat er in maart gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dat 

merk ik meestal pas als de verkiezingsborden geplaatst zijn. Van de 

lokale politiek weet ik niets, maar ik ga wel stemmen. Tegen die tijd 

zie ik wel wie ik ga kiezen. Van de gemeenteraadsleden of wethou-

ders ken ik alleen Henk van den Broek, want die komt uit Westbroek. 

Raadsverslagen in de krant lees ik nooit. Ik vind dat het hier prima 

gaat. Dat zie je maar weer aan de Sinterklaasviering. Ik stoor me 

nergens aan en vind dat het wel goed gaat met Westbroek.’

Een voorbijgangster op het Vinkenplein
‘Ik ben van het hele gemeentegedoe eigenlijk niet op de hoogte. Af 

en toe lees ik de politieke verslagen, vooral als er iets staat dat me 

interesseert, zoals over De Kwinkelier. Ik ben wel tevreden over hoe 

het hier gaat, maar ik zou niet weten hoe het in een ander dorp gaat. 

Het zal overal wel wat zijn. De onderdoorgang bij het station vind 

ik een hele verbetering. De bouwoverlast hoort bij de verandering 

en als je zelf in verbouwingen gezeten hebt weet je precies wat het 

inhoudt.’

Vanuit Jagtlust besturen burgemeester en wethouders de gemeente De Bilt.

De samenstelling van het college hangt af van de verkiezingsuitslag.

Op het Maertensplein
Wanneer je op het Maertensplein je oor te luisteren legt dan merk 

je al gauw, dat een Maartensdijker heel lokaal stemt. Veel autoch-

tone Maartensdijkers stemmen, sterk ingegeven door hun eventuele 

kerkelijke gezindte op lokale Christelijke partijen. ‘Daarom moeten 

er ook echte Maartensdijkers op zo’n lijst staan; dat is goed voor 

de herkenbaarheid.’ Anderen moeten wat langer nadenken, alvorens 

de vraag te beantwoorden: ’Ik ga straks wel na of er op de partij 

van mijn keuze namen staan, die ik ken. Voor die andere partijen 

toch wel een aanrader, wanneer de dei nitieve lijst nog moet worden 

samengesteld. Als er straks een nieuw College komt hoop ik dat 

daar ook een bekende naam – en dan misschien ook iemand uit 

deze kern – in voorkomt. Een beter bewijs dat de andere kernen ook 

meetellen is niet te leveren. Maartensdijk telt toch al steeds minder 

mee door het sluiten van Servicepunt en bibliotheek’.

In deze verkiezingsspecial
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in het 

voorjaar van 2014 brengen wij in deze special alvast een 

voorproefje van de plannen en procedures. Alle politieke 

partijen zijn benaderd om een steentje bij te dragen aan de 

totstandkoming hiervan. 

Bij een aantal burgers hebben we gepeild hoe zij tegen de 

komende verkiezingen en het huidige lokale politieke klimaat 

aankijken.
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Beter De Bilt
Beter De Bilt is bijna rond met het verkiezingsprogramma. De kandidatenlijst stelt de partij 

in januari vast. Lijsttrekker is in elk geval Ebbe Rost van Tonningen met als running mate 

Peter Schlamilch. Speerpunten in het programma zijn: Handhaven wat goed is, het op orde 

brengen van de gemeentelijke inanciën, stimuleren van de lokale economie en veiligheid. 

Beter De Bilt neemt de burgers serieus en wil gebruik maken van de deskundigheid en 

eigen kracht van burgers.

 

De leus van Beter De Bilt in de campagne is: Nieuw elan, nieuwe energie. De lente komt. 

De partij heeft een campagneplan. ‘Bewoners gaan ons horen en zien in de media, bij 

diverse bijeenkomsten maar vooral op straat waar ik onze boodschap ook muzikaal zal 

uitdragen’, aldus Ebbe Rost van Tonningen. Hij presenteert zich bij de verkiezingen niet 

alleen als lijsttrekker van Beter De Bilt, maar ook als kandidaat wethouder. ‘Ik heb zeer 

ruime bestuurservaring in diverse organisaties.’ Het lijstnummer van de partij wordt op 7 

februari vastgesteld. ‘We gaan voor vier zetels in de raad.’ [GG]

Ebbe Rost van Tonningen met zijn running mate Peter Schlamilch.

SGP
Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van de SGP werden op 19 november door 

de leden vastgesteld. Johan Slootweg werd al eerder tot lijsttrekker gekozen. De slogan 

waarmee de partij de campagne ingaat luidt: Werk aan de winkel. Zorg voor elkaar, een 

veilige leefomgeving, betaalbaar bouwen en ruimte voor groei zijn de speerpunten uit 

het verkiezingsprogramma. ‘Agrarische bedrijven zien wij als de beheerders van het land-

schap. Die moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Om betaalbaar te kunnen 

bouwen mogen van de SGP de rode contouren worden opgerekt’, aldus Arie van der Vlies. 

Het campagneteam van de SGP is inmiddels begonnen ideeën te ontwikkelen voor de 

verkiezingscampagne. ‘We gaan een aantal ludieke acties houden, waar we nu nog niets 

over willen zeggen. Verder proberen we nog een landelijk kopstuk naar De Bilt te krijgen. 

We gaan in ieder geval zorgen dat we tijdens de campagne voor zoveel mogelijk inwoners 

zichtbaar zijn.’ De partij gaat met lijstnummer 6 de verkiezingen in. De SGP hoopt de ene 

zetel in de raad te kunnen behouden. ‘Maar wij bidden voor meer.’ [GG]

De eerste vier kandidaten van de SGP-lijst. V.l.n.r. Wijnand Hennipman, Arie van der Vlies, 

Johan Slootweg en Arie Vonk Noordegraaf.
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De SP verzet zich tegen de manier 

waarop de regering Rutte II de crisis 

aanpakt. De last komt vooral op 

de schouders van de mensen die 

hem het slechtst kunnen dragen, 

en hem al helemaal niet veroor-

zaakt hebben. Steeds meer mensen 

worden werkloos, en steeds meer 

gezinnen moeten van te weinig geld 

rondkomen. En dat terwijl de crisis 

alleen maar verergert door de maat-

regelen die deze coalitie neemt. De 

regering zou meer olie in de motor 

van de economie moeten gieten, in 

plaats van de laatste druppels eruit 

te persen.

Lijsttrekker voor de SP is Menno 

Boer. Menno is 44, en hij is buschauf-

feur in Utrecht. Hij heeft een vriendin 

en een zoon. Menno is lid van Provin-

ciale Staten van Utrecht voor de SP, 

en hij is commissielid in de gemeen-

teraad van De Bilt. 

Menno: “Ik weet heel goed wat er 

leeft onder de mensen, in de bus 

kom je iedereen tegen. Ik hoor dage-

lijks over de problemen en ervaringen 

die mensen hebben. Mijn vaste voor-

nemen is om ervoor te zorgen dat 

het verhaal van de gewone mensen 

gehoord wordt. Besluiten moet je 

niet nemen op basis van boekenwijs-

heid of onderbuikgevoelens, maar 

met kennis van de werkelijkheid, en 

met de mensen samen.”

SP: Iedereen doet mee!
In De Bilt moeten nu al 150 mensen leven van de Voedselbank, en dat aantal stijgt. Steeds meer mensen 

worden werkloos. De huren stijgen. De zorgpremies stijgen. Er wordt bezuinigd op thuiszorg. Er wordt bezuinigd 

op zorg en begeleiding. En ondertussen gaan de rijken erop vooruit.

De gemeente moet al het mogelijke doen om de klappen 

uit Den Haag zo veel mogelijk te verzachten. Niemand mag 

buiten spel komen te staan. De SP zet zich er daarom voor 

in dat iedereen krijgt wat hij nodig heeft. 

1.   Iedereen moet de zorg krijgen die hij nodig heeft. 

2.  Iedereen moet voldoende geld hebben om volwaardig 

te kunnen meedoen aan school en samenleving.

3.  Iedereen moet kunnen wonen tegen een huur of een 

hypotheek die zijn draagkracht niet te boven gaat.

4.  Iedereen heeft het recht op een schone, veilige en 

gezonde leefomgeving.

5.  Goed onderwijs is de beste manier om iedereen 

goede kansen te geven.

6.  We bevorderen het gebruik van de iets en het 

openbaar vervoer, dat is goedkoop en gezond.

7.  De Bilt moet een fatsoenlijk zwembad hebben,  

waar schoolzwemmen gegeven wordt.

8.  Kleine kernen moeten leefbaar blijven door de 

aanwezigheid van scholen, sportverenigingen,  

winkels en goed openbaar vervoer.

9.  Inwoners moeten betrokken worden bij het lokale 

bestuur. 

10.  We moeten zuinig omgaan met geld, en vooral goed 

kijken of het daar terechtkomt waar het ook echt 

nodig is.

SP-lijsttrekker Menno Boer.

Volg de SP online:

www.facebook.com/SPDeBilt

twitter.com/SPDeBilt

debilt.sp.nl

SP
De leden van de Socialistische Partij stelden op 29 oktober het verkiezingsprogramma 

vast. Menno de Boer is gekozen tot lijsttrekker. De volgorde van de andere 27 kandi-

daten wordt binnenkort vastgesteld. De partij gaat voor het zwembad, geen onnodige luxe 

projecten en wil dat adviesraden serieus genomen worden. Wat betreft werkgelegenheid 

zet de SP zich sterk in voor het Midden- en Kleinbedrijf. ‘Dat is de grootste banenmotor 

van Nederland’, aldus Menno de Boer. De SP gaat met lijst 5 de verkiezingen in met de 

slogan ‘Iedereen doet mee’. 

Het campagneteam van de SP is inmiddels begonnen de campagne vorm en inhoud te geven. 

‘We zijn zoals altijd te vinden in de wijken, op de markt en in winkelcentra. Eigenlijk overal 

in de gemeente.’ De partij wil de campagne op eigen kracht en met eigen mensen voeren.  

‘Maar misschien komt er wel een landelijk kopstuk naar De Bilt.’ De SP heeft twee zetels in de 

raad, maar gaat voor winst. ‘Drie zou goed zijn, maar we hopen toch op vier.’  [GG]

Lijsttrekker Menno de Boer, lijstduwer Dirk van Kekem en kandidaat Charlotte Offenburg.



Wat was het speerpunt van uw partij
in 2010. Wat is er mee gedaan
en wat wordt uw speerpunt voor 2014. 

Wat heeft uw partij bereikt in de afgelopen 4 jaar. 

Beter De Bilt Bruggenbouwer en voorvechter

In 2006 en 2010 was mijn speerpunt voor de gemeente De Bilt: invloed van de 

burgers in de gemeentelijke besluitvorming versterken en daarmee samenhangend 

de kwaliteit van het gemeentebestuur verbeteren. Dat blijft ook in 2014 mijn speer-

punt.  Ik ben in tal van organisaties in De Bilt actief om een brug tussen gemeente 

en burgers en bedrijven te slaan. In de gemeenteraad ben ik een voorvechter van 

burgerparticipatie en een beter inancieel beleid. Burgers moeten gehoord worden. 

Dat de gemeente lijdt 17 miljoen verlies en 2,5 miljoen per jaar aan rente betalen 

is onacceptabel.

Volksvertegenwoordiger en voorzitter

In 2010 werd ik als fractievoorzitter uitgeroepen tot de winnaar van de verkiezingen. De zittende partijen van VVD,

de vorming van het nieuwe College van B&W te betrekken. Ik ben uit Bilts Belang gestapt omdat ik mijn beloftes aan de kiezer v

nieuwe politiek-maatschappelijke organisatie Beter De Bilt opgericht. Vele burgers wisten mij in toenemende mate 

van de raadscommissie Burger en Bestuur geweest om te laten  zien hoe B&W, de coalitiepartijen én de oppositiepar

burgers kunnen worden betrokken. Ik heb  als voorzitter veel waardering gekregen.  Over De Kwinkelier, De Leijen Zuid en de bunk

onderzoek gewezen op onnodige miljoenen verliezen. In 2011 heb ik de Gemeenteraad gewaarschuwd voor een langdurig

gemeentebestuur haar fouten erkent en volledige verantwoording alegt. Daarin  maak ik als raadslid zeker vordering

Bilts Belang was in de periode 2004-2006 één van de college-ondersteunende partijen. 

Bilts Belang is niet weggelopen voor zijn verantwoordelijkheid en heeft de moed gehad om 

voor 13,6 miljoen ombuigingen door te voeren. Daarnaast zijn in die periode vele projecten 

op de rails gezet, zoals het Cultuurhuis, renovatie van de Kwinkelier, herinrichting van Juliana-

laan/Vinkenplein, spoortunnels bij Soestdijkseweg en Leijenseweg, woningbouw gemeente-

werf Maartensdijk, herinrichting Hessing-terrein en Inventum-terrein, nieuwbouw buurthuis 

Hollandsche Rading, nieuwbouw Julianaschool, Theresiaschool en Werkplaats, herinrichting 

Hessenweg en Groenekanseweg. Het gezond houden van de inanciën en het budgettair 

neutraal afmaken van die projecten zijn sindsdien speerpunten van Bilts Belang geweest. 

We hebben helaas moeten constateren, dat het eigen vermogen van ruim 37 miljoen, dat na de sanering van de g

is opgemaakt. Gedeeltelijk is het geld met onzinnige projecten over de balk gesmeten, gedeeltelijk door verkeerde inschatting

zijn miljoenen overheidsgeld in ecologische verbindingszones gestopt, is er voor ettelijke tonnen een verzonnen 900-jarig bestaan v

€75.000 een kunstwerk neergezet. Daarnaast is veel te laat rekening gehouden met de economische crisis, waardoor er inmiddels al v

aantal grote projecten. Op die manier is het niet zo moeilijk om allerlei leuke projecten voor de eigen achterban te realiseren.

in 2014 de gemeentelijke belastingen met 5,5% omhoog gaan, terwijl vier jaar geleden aan de kiezer beloofd is,

plaats vinden. We hopen, dat we luid genoeg tegen het beleid van dit college hebben geprotesteerd en dat de burg

zal belonen bij het uitbrengen van zijn stem bij de verkiezingen van 19 maart 2014. 

CDA Drie speerpunten uit ons verkiezingsprogramma 2010: “Veiligheid op straat in De 

Bilt: blauw op straat en strak handhaven.” Ondanks de inzet van de burgemeester 

zijn politie-inzet en het handhaven van de regels nog steeds onvoldoende. “Geef De 

Kwinkelier gezelligheid en kwaliteit. De spa de grond in. “De plannen waren te groot-

schalig en niet afgestemd op het economisch tij. De rol van de gemeente vonden 

we onvoldoende stimulerend en verbindend. “Het spreekuur voor Burgemeester & 

Wethouders moet terug.” Helaas niet gebeurd. Speerpunten 2014: Een betaalbaar en 

mooi zwembad in Bilthoven/De Bilt, het servicepunt Maartensdijk open en klantge-

richte, laagdrempelige voorzieningen voor ouderen.

We beginnen positief: wij hebben mede het initiatief genomen de o zo waardevolle bibliotheek in Maartensdijk open te houden en dat is tot nu toe g

om de buurtbemiddeling te behouden heeft het vorige maand gelukkig ook gehaald. Het CDA heeft een actieve politiek g

is veel gebeurd wat we van harte hebben ondersteund. 

Doordat de Collegepartijen de gelederen strak gesloten hielden, was er weinig openheid in het debat. Wij hebben g

van Bilthoven. De plannen waren te grootschalig. We hebben actie gevoerd voor het behoud van het servicecentr

We hebben tevergeefs gepleit voor strakkere handhaving in het verkeer bij sluipverkeer. We hebben keer op keer aan de orde g

veel te lang op hun dorpshuis moesten wachten. Wij hebben een motie ingediend voor aanleg van een tijdelijke ov

aldaar. Die wijk is anders te lang te weinig toegankelijk. Wij hebben regelmatig vragen gesteld over de slechte staat v

het dure, risicovolle sport-zalen-zwembadcomplex. 

2010 Speciale aandacht voor:

• Jeugd en gezin, veilige leefomgeving, alcohol- en drugspreventieprojecten onder 
jongeren en hulp gecoördineerd aanbieden • De (kleine) ondernemer en de zondags-

rust • aanleggen van goede, veilige ietspaden in en tussen alle kernen, het ontwik-

kelen van een goed openbaar vervoer vanuit de kleinere kernen. • Leefbaarheid in de 
wijken en kernen. Door de inzet van buurtcoach’s, wijkteams, bureau Halt en Hulpver-

lening vanuit het CJG minder problemen en een veiliger gevoel. Meer mensen op de 

iets, gezonder en meer vitaliteit bij ouderen. Door goedkopere woningen te bouwen 

meer kansen voor onze jeugd. Streven naar balans uitgaven en inkomsten gemeente.

2014 Speciale aandacht voor zoals ons motto zegt: Omzien naar elkaar

•  Met de verandering van de zorgtaken mogelijkheden creeren om elkaar, je buren, vrienden en waar mogelijk jouw familie te helpen.
•  Inzetten op slimme ideeën om goedkope, energiezuinige en duurzame starterswoningen te realiseren, verhuizen aantrekkelijk te maken en voldoende ontmoetingsruimte 
voor sociale en culturele uitingen om vereenzaming tegen te gaan.

•  Daar waar nodig is ondersteuning te geven voor wie dat noodzakelijk is. Te beginnen U-pas beschikbaar te stellen tot 125% van het minimumloon. 
•  Wijken en kernen leefbaar en bereikbaar te houden.
•  Rente lasten gemeente te verkleinen door minder schulden te maken.

De ChristenUnie onderscheidt zich van andere partijen door zijn Bijbelse grondslag. Dat komt tot uiting in het ondersteunen van mensen die het nodig hebben zoals het 
invoeren van een U-pas. Zorgdragen voor een veilige leefomgeving en ontwikkeling van persoonlijke gaven met cursussen. Het mogelijk maken andere te kunnen helpen of 

Het gaat de ChristenUnie om het resultaat. Een mooi De Bilt met een ijne, sociale leefomgeving. Met respect voor elkaar en dat te laten zien door daadwerkelijk “om te zien 
naar elkaar” Met alle talenten welke je van onze God gekregen hebt. Samen willen wij het verschil maken. Doe met ons mee. Geef geloof een stem bijdrage. ChristenUnie.

Speerpunten in 2010 waren: duurzaamheid, wijkgericht werken en cultuur. Door de 

inzet van D66: • Hebben inwoners meer invloed gekregen op hun leefomgeving. De 
fractieleden en wethouder zijn betrokken, zichtbaar en makkelijk te benaderen. • Is 
bij de cultureel educatief centrum het Lichtruim ook een theaterzaal gekomen • Zijn 
de gemeentelijke gebouwen en het afvaldepot duurzaam en energiezuinig ingericht. 

D66 heeft ook haar steun gegeven aan de oprichting van een lokale duurzame 

energiecoöperatie. Speerpunten voor 2014: het verkiezingsprogramma ‘Verder dan 

Vandaag’ geeft aan waar D66- De Bilt op inzet • duurzaamheid • participatie • zorg • 
Meer samenwerking met andere gemeenten • openheid.

De fractie van D66 heeft zich de afgelopen 4 jaar in de raad positief-kritisch opgesteld.

•  D66 staat voor een behoedzaam inancieel beleid. In de ranking van de provincie Utrecht over de inanciële positie van gemeenten staat De Bilt op nr 3. 
•  D66 heeft zich ingezet voor behoud van onze natuurgebieden. De Biltse Duinen hebben een monumenten status gekregen.
•  D66 heeft het cultuurbeleid van de gemeente verdedigd. Daardoor is er in het Lichtruim een theaterzaal gekomen. Ook de subsidie voor de Kunstmarkt is behouden.
•  D66 heeft het initiatief genomen om de raad nauwer te betrekken bij de invoering van de hervormingen in het sociale domein. Dit betreft overheveling van taken vanuit Den 
Haag naar gemeenten, een hervormingsproces van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de Participatie

•  D66 is duidelijk zichtbaar en benaderbaar voor vragen van burgers over hun woonomgeving. Bijvoorbeeld bij het behoud van het monumentale karakter van het Burge
meester van Heemstrakwartier en van bomen op de Bilthovenseweg. De fractie is aanwezig bij belangrijke bijeenk

•  D66 heeft bijgedragen aan veiligheid in en bereikbaarheid van de gemeente. Zij heeft onophoudelijke steun gegeven aan het realiseren van de tunnels onder het spoor.

GROEN omdat we de natuur in onze gemeente en het weidelandschap in het Noor-

derpark willen behouden, net als de groene buffer tussen Utrecht en onze kernen. We 
zetten ons ook in voor een CO2-neutraal De Bilt in 2030 en voor meer ruimte voor 

ietsers en voetgangers.

SOCIAAL wil zeggen: mensen met een uitkering aan het werk te krijgen en woonruimte 

en zorg realiseren voor ouderen en gehandicapten. Het betekent ook zorgen voor 

goede voorzieningen zoals een zwembad! Duidelijk is dat deze speerpunten in 2014 

nog steeds hoogst actueel zijn.

GroenLinks kon door de samenwerking met de PvdA met een wethouder deelnemen in het College van BenW.

terreinen die wij heel belangrijk vinden: zorg en welzijn én duurzaamheid. Daardoor hebben we veel kunnen bereik

maand is Het Lichtruim geopend, er is extra geld uitgetrokken voor onderwijshuisvesting en er zijn allerlei duurzame maatreg

gemeentehuis en straatverlichting met LED-lampen. 

Daarnaast heeft de fractie het initiatief genomen om te zorgen dat meer uitkeringsgerechtigden werk kunnen vinden.

bedrijven die mensen met een uitkering in dienst nemen. En door meer banen binnen de gemeente te realiseren v

het mogelijk gemaakt dat meer mensen met een kleine beurs de U-pas krijgen. De inzet van GroenLinks voor duurzaamheid kreeg helaas niet altijd steun van de meerder
heid van de raad, want voor veel andere fracties had dat meestal geen prioriteit. Gelukkig zijn op dat punt aller

en Transition Town De Bilt. Daar kan op den duur ook de gemeenteraad niet omheen!

In 2010 was het belangrijkste speerpunt van de PvdA om de hele zorg en welzijn 

in de gemeente aan te haken bij de stichting MENS, de organisatie voor zorg en 

welzijn in De Bilt. Daarmee kan ieder  mens in onze gemeente op een simpele manier 

aanspraak maken op maatschappelijke ondersteuning, passend onderwijs en jeugd-

zorg. In maart 2013 was het zover, de oprichting van stichting MENS was een feit. 

Onze gemeente is hiermee een landelijke “voorloper”. En door de oprichting van 

Stichting MENS is De Bilt bovendien klaar voor al de landelijke taken die vanaf 2015 

naar de gemeente worden overgeheveld.

De PvdA heeft de afgelopen periode zowel binnen als buiten de gemeenteraad het een en ander gerealiseerd en in be

in 2013 diverse zaken behandeld en tot een bevredigende afronding weten te brengen. Essentieel in al deze zak

instanties. 

Jeannette Katgert, coördinator PvdA Ombudsteam De Bilt: “Het is erg prettig dat we ons zo snel na de start in maar

bovendien aangenaam verrast door de positieve en warme reacties van Biltse maatschappelijke organisaties op ons 

In de gemeenteraad was de PvdA actief in de combinatiefractie met GroenLinks. De U-pas-grens werd op ons initiatief in mei 2013 verhoogd van 110% naar 125% van 
het minimum inkomen. Zo kunnen meer inwoners, en vooral kinderen, echt mee blijven doen, ondanks dat zij erg krap bij kas zijn k

werd met onze steun veel nieuwbouw in het basis- en voortgezet onderwijs gerealiseerd. Zo werd het Lichtruim gebouwd met nieuw

in de Bilt. 

Het motto was in 2010 ‘Als de inhoud telt’. Laat het vooral om de inhoud gaan, niet 

elkaar vliegen afvangen om allerlei kleinigheden. Het bestuurlijk klimaat was toen niet 

altijd plezierig. De SGP heeft zich daar graag buiten willen houden. De Bilt hoeft geen 

krimpgemeente te worden. We willen graag jonge mensen ‘binnenboord’ houden door 

hen bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden om met plezier in deze mooie gemeente 

te kunnen wonen. Natuurlijk hoort daar ook een positief vestigingsklimaat voor 

ondernemers bij, want er moet ook gewerkt worden. Daar heeft de SGP een concrete 

bijdrage aan geleverd en zal dat in de toekomst blijven doen.

Concrete voorbeelden van visie en duidelijkheid: unaniem aanvaardde motie om kleinschalige uitbreiding van de kleine k

De SGP-fractie heeft zich ingezet voor postervrije regelkasten langs de openbare weg. Diverse malen heeft de SGP hier aandacht v

dit overgenomen en zijn er zodanige maatregelen genomen dat het opplakken van posters niet meer mogelijk is.

drongen dat het oorspronkelijke plan om een nieuw sport- en zalencentrum met zwembad te gaan bouwen te risicovol is. Uiteindelijk heeft een meerderheid van de raad 
besloten af te zien van dit plan. De invoering van Burgernet was één van de actiepunten voor de periode 2010-2014.

op de politieke agenda gekregen. Inmiddels is Burgernet ingevoerd in onze gemeente en tot een groot succes ge

De invoering van de starterslening heeft de SGP-fractie met succes onder de aandacht gebracht. Dit kan jong

krijgen. Het kan net het duwtje zijn om een starter op de woningmarkt binnen de gemeente te houden. De gemeenteraad heeft unaniem besloten in De Bilt de mog

te bieden tot het aangaan van de starterslening.

Uit het voorgaande blijkt al dat het ook voor een kleine fractie zeer de moeite waard is deel te nemen aan het gemeentebestuur. Bij allerlei onderwerpen levert de SGP 

In 2010 ging de SP de verkiezingen in met als thema “Gebakken peren”. Wij hebben 

toen de Gebakken Peer-trofee uitgedeeld aan het project Larenstein, omdat dat het 

project was waarbij de bevolking het meeste last had van blunders in het bestuur. 

Andere kandidaten waren het zwembad en het plan Melkweg.

Ons thema voor 2014 wordt “Iedereen doet mee”, waarbij we onze pijlen richten op 

de bezuinigingen die de regering Rutte II afwentelt op de zwakkeren in de samenle-

ving. De SP staat ervoor dat iedereen moet kunnen meedoen, en dat de samenleving 

steun moet verlenen waar mensen het alleen niet redden.

De SP heeft bereikt dat er nu eindelijk een zwembad komt dat inancieel gezond is en dat gedragen wordt door een g

het college bleken steeds te stuiten op veel weerstand onder de bevolking. Ook waren ze inancieel niet haalbaar. De SP is blijv

met andere partijen ligt er nu een plan van Robert Havekotte dat wél kans van slagen heeft. We hebben ook bereikt dat de uitgifte van de U-pas verruimd is tot iedereen die 
maximaal 125% van een bijstandsuitkering te besteden heeft. Dat betekent dat meer mensen ondersteuning krijg

Ook heeft de SP er steeds voor gestreden dat WVT een onafhankelijke vereniging zou blijven. Een fusie met andere w

aanbod van WVT. Dat aanbod blijft nu behouden. Verder heeft de SP bereikt dat Parc Bloeyendael”, het “rijkenreser

ling van de SP heeft er, samen met de instortende woningmarkt, voor gezorgd dat het prestigieuze plan mislukte. De SP heeft w

komt voor de deur van de voormalige showroom. 

een ander geluid laten horen. Bijvoorbeeld bij het draagvlak voor een golfbaan in Maartensdijk was het eigen onderzoek van de SP een belangrijk tegengeluid. Uiteindelijk 
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Welke invloed heeft uw partij op het bestuur kunnen uitoefenen
en wat is er zichtbaar van geworden bij de besluitvorming.

VVD, D66 en GroenL/PvdA vonden het niet nodig mij serieus bij 

estapt omdat ik mijn beloftes aan de kiezer volledig wilde nakomen. In 2013 heb ik de 

mate te vinden voor ondersteuning. Ik ben twee jaar voorzitter 

tijen én de oppositiepartijen beter kunnen samenwerken en hoe daarbij de 

 De Leijen Zuid en de bunker heb ik als toezichthouder na dossier-

oor een langdurige economische crisis. Het is noodzakelijk dat een 

orderingen. 

Toezichthouder, bestuurder en vernieuwer

In de gemeenteraad ben ik vertegenwoordiger van burgers die mij hebben gekozen. Mijn hoofdtaak is daarnaast om toezicht te houden op het dagelijks bestuur van B&W. 

Dit  jaar heb ik de conclusie getrokken dat B&W mij als raadslid in een aantal dossiers niet volledig of onjuist heeft geïnformeerd. Dat is een doodzonde in het parlementaire 

werk. De coalitiepartijen steunen vaak kritiekloos het College. Om deze praktijk te doorbreken heb ik in 2013 een motie van afkeuring tegen wethouder Ditewig ingediend 

en heb ik tevens  het vertrouwen in het inanciële beleid van B&W opgezegd. Burgers moeten er voor 100 % op kunnen vertrouwen dat ik als raadslid of als wethouder 

misstanden wil verbeteren. Ik dien daarmee de integriteit van het gemeentebestuur.  

Aan de kiezer om daarop te reageren. Dat ik een reputatie als vernieuwer heb opgebouwd blijkt uit het feit dat ik als één van de vijf gemeenteraadsleden in het land ben 

uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het boekje ‘De gemeenteraad heeft geen toekomst, Waarom stemmen op 19 maart 2014?’Het gaat hierbij om een grondige analyse 

wat er mis is in het gemeentebestuur in Nederland én in De Bilt. En wat er aan gedaan kan worden! 

an de gemeentelijke inanciën resteerde, door dit college volledig 

eerde inschattingen bij een aantal megalomane projecten. Zo 

erzonnen 900-jarig bestaan van de gemeente gevierd en er wordt voor 

 waardoor er inmiddels al voor vele miljoenen is afgeboekt op een 

en achterban te realiseren. We hebben ook niet kunnen tegenhouden, dat 

eleden aan de kiezer beloofd is, dat slechts een verhoging gelijk aan de inlatie (1,6%) zou 

eprotesteerd en dat de burger partijen met loze beloftes zal afstraffen en Bilts Belang 

Als niet-collegepartij ben je afhankelijk van de ruimte die door de collegepartijen geboden wordt. Wij hebben geconstateerd, dat de collegepartijen (VVD, D66,  

PvdA/GroenLinks) vrijwel alle voorstellen tevoren in achterkamertjes met elkaar hadden besproken (en naar hun eigen wensen aangepast), waardoor er in de Raadsverga-

deringen geen enkele ruimte meer voor de niet-collegepartijen over bleef. Op dezelfde wijze is dit college omgegaan met burgers. Inspraak van “niet bevriende” burgers bleek 

een wassen neus. 

De eigen achterban uit Bilthoven-Noord is vrijwel overal aan het woord geweest en is op haar wenken bediend met een extra tunnel onder de Soestdijkseweg, extra miljoenen 

voor de herinrichting van het centrum en tenslotte met een al meer dan acht jaar durende inspraak bij het eigen bestemmingsplan. En dat terwijl andere wijken bestem-

mingsplannen door de strot kregen geduwd, waarin steeds minder ruimte zit voor verbouwingen aan het eigen huis en voor ondernemers. Geld genererende projecten werden 

toevallig altijd aan de zuidzijde van de spoorlijn gevonden, terwijl een in die wijk liggend bouwterrein juist omgetoverd wordt tot natuurgebiedje. Door deze feiten bij herhaling 

aan de orde te stellen hebben we in elk geval bij veel burgers de ogen geopend en het ware karakter van VVD, D66, PvdA/GroenLinks bloot gelegd.

tensdijk open te houden en dat is tot nu toe gelukt! En onze motie 

e politiek gevoerd, gericht op kwaliteit in onze woonkernen. Er 

ij hebben gepleit voor behoud van het dorpse karakter in het centrum 

vicecentrum in Maartensdijk. Met meer dan 1.500 handtekeningen! 

eer aan de orde gesteld dat de inwoners van Hollandsche Rading 

e overweg in De Leijen, tijdens de ondertunneling van het spoor 

er de slechte staat van het groenonderhoud. We hebben gewaarschuwd voor 

In de oppositie heeft het CDA weinig invloed op het bestuur kunnen uitoefenen. Resultaten bereik je alleen met openheid en samenwerking in de gemeente als geheel en 

juist in de politiek. Dat was moeilijk de afgelopen jaren. We hebben keer op keer gestaan voor een gemeente die goed luistert naar inwoners en samenwerkt met de maat-

schappelijke organisaties en ondernemers. 

Maar er zijn helaas veel klachten van organisaties gebleven over de communicatie van en samenwerking met de gemeente. Waar het CDA continu voor heeft geknokt, is een 

eerlijk inancieel beleid en transparantie over risico’s en de maatregelen om die te beheersen. Dat heeft het College helaas te laat opgepikt. Gevolg is onder andere een 

daling van onze reserves met ruim € 20.000.000. Mede daarom is door het CDA ‘nee’ gezegd tegen het nieuwe sport-zalen-zwembad-complex. 

Je merkt nu dat de sfeer verandert en dat de wind draait. De laatste tijd zien wij meer voorzichtigheid bij het College en een stabilisatie van het inanciële beleid. 

Gelukkig nemen partijen ook onze ideeën over zonder het uit te spreken. Het openen van de milieustraat op zaterdagmiddag was zo’n maatregel. Dat was jarenlang een 

CDA-punt en in 2011 gebeurde het plotseling!

• Jeugd en gezin, veilige leefomgeving, alcohol- en drugspreventieprojecten onder 
jongeren en hulp gecoördineerd aanbieden • De (kleine) ondernemer en de zondags
rust • aanleggen van goede, veilige ietspaden in en tussen alle kernen, het ontwik
kelen van een goed openbaar vervoer vanuit de kleinere kernen. • Leefbaarheid in de 

•  Met de verandering van de zorgtaken mogelijkheden creeren om elkaar, je buren, vrienden en waar mogelijk jouw familie te helpen.
•  Inzetten op slimme ideeën om goedkope, energiezuinige en duurzame starterswoningen te realiseren, verhuizen aantrekkelijk te maken en voldoende ontmoetingsruimte 

•  Daar waar nodig is ondersteuning te geven voor wie dat noodzakelijk is. Te beginnen U-pas beschikbaar te stellen tot 125% van het minimumloon. 
•  Wijken en kernen leefbaar en bereikbaar te houden.
•  Rente lasten gemeente te verkleinen door minder schulden te maken.

De ChristenUnie onderscheidt zich van andere partijen door zijn Bijbelse grondslag. Dat komt tot uiting in het ondersteunen van mensen die het nodig hebben zoals het 
invoeren van een U-pas. Zorgdragen voor een veilige leefomgeving en ontwikkeling van persoonlijke gaven met cursussen. Het mogelijk maken andere te kunnen helpen of 
te kunnen ontmoeten met een kopje kofie erbij. 

Maar ook op het gebied van duurzaamheid, goed en zuinig met onze aarde omgaan, veilige kind en voor ouderen vriendelijke ietspaden in plaats van de auto. Gebruik van 

zonnepanelen en warmte/koude opslag voor ons gemeentehuis. Het gratis kunnen laten plaatsen van vier E-laadpalen in onze gemeente. Het ondersteunen van burgeriniti-

atieven zoals Transition Town. Waarvan het energiegedeelte nu verder gedragen wordt door onze duurzame coöperatie BENG. Welke werkt, met dank aan de vele vrijwilligers, 

aan een energie neutraal de Bilt in 2030.

Het gaat de ChristenUnie om het resultaat. Een mooi De Bilt met een ijne, sociale leefomgeving. Met respect voor elkaar en dat te laten zien door daadwerkelijk “om te zien 
naar elkaar” Met alle talenten welke je van onze God gekregen hebt. Samen willen wij het verschil maken. Doe met ons mee. Geef geloof een stem bijdrage. ChristenUnie.

inzet van D66: • Hebben inwoners meer invloed gekregen op hun leefomgeving. De 
fractieleden en wethouder zijn betrokken, zichtbaar en makkelijk te benaderen. • Is 
bij de cultureel educatief centrum het Lichtruim ook een theaterzaal gekomen • Zijn 

Vandaag’ geeft aan waar D66- De Bilt op inzet • duurzaamheid • participatie • zorg • 
Meer samenwerking met andere gemeenten • openheid.

•  D66 staat voor een behoedzaam inancieel beleid. In de ranking van de provincie Utrecht over de inanciële positie van gemeenten staat De Bilt op nr 3. 
•  D66 heeft zich ingezet voor behoud van onze natuurgebieden. De Biltse Duinen hebben een monumenten status gekregen.
•  D66 heeft het cultuurbeleid van de gemeente verdedigd. Daardoor is er in het Lichtruim een theaterzaal gekomen. Ook de subsidie voor de Kunstmarkt is behouden.
•  D66 heeft het initiatief genomen om de raad nauwer te betrekken bij de invoering van de hervormingen in het sociale domein. Dit betreft overheveling van taken vanuit Den 

ticipatiewet en Jeugdzorg

•  D66 is duidelijk zichtbaar en benaderbaar voor vragen van burgers over hun woonomgeving. Bijvoorbeeld bij het behoud van het monumentale karakter van het Burge-

e bijeenkomsten in de wijken

•  D66 heeft bijgedragen aan veiligheid in en bereikbaarheid van de gemeente. Zij heeft onophoudelijke steun gegeven aan het realiseren van de tunnels onder het spoor.

Doordat D66 bij de vorige verkiezingen het vertrouwen van veel bewoners heeft gekregen heeft zij deel uit kunnen maken van de coalitie. Zij heeft afgelopen 4 jaar verant-

woordelijkheid gedragen in het gemeentelijk beleid en daardoor directe invloed uit kunnen oefenen.

Er is veel bereikt. De Bilt heeft straks 3 tunnels onder het spoor. De Bilt heeft het Lichtruim. Een prachtig nieuw cultureel en educatief centrum. Met door een motie van D66, 

ook een theaterzaal. D66 heeft zich met success ingezet voor het behoud van sport- en cultuurvoorzieningen. Door een initiatiefvoorstel van D66 worden inwoners en instel-

lingen eerder betrokken bij projecten in hun leefomgeving. Omdat D66 zichtbaar is weten de inwoners en instellingen ons makkelijk te bereiken. 

D66 voelt zich ook verantwoordelijk voor de generaties na ons. Daarom heeft zij zich ook ingezet voor een duurzaam beleid. Duurzaam m.b.t. ons leefmilieu. Denk aan de 

monumentenstatus van de Biltse Duinen.Maar ook duurzaam op social gebied. De raad wordt door de D66 motie nauw betrokken bij de omvorming op het gebied van zorg, 

werk en inkomen. Daarnaast ook duurzaam op inancieel gebied. Wij willen de problemen niet doorschuiven naar de generatie na ons.

derpark willen behouden, net als de groene buffer tussen Utrecht en onze kernen. We 
an BenW. Op die manier waren wij medeverantwoordelijk voor twee 

eel kunnen bereiken: De Bilt loopt voorop als het gaat om de WMO, deze 

lei duurzame maatregelen genomen, zoals koude-warmteopslag bij het 

erk kunnen vinden. Wij willen bijvoorbeeld meer werk uit besteden aan 

te realiseren voor mensen uit de sociale werkvoorziening. Ook hebben we 

het mogelijk gemaakt dat meer mensen met een kleine beurs de U-pas krijgen. De inzet van GroenLinks voor duurzaamheid kreeg helaas niet altijd steun van de meerder-
 Gelukkig zijn op dat punt allerlei bewonersinitiatieven, zoals de energiecoöperatie BENG! 

De afgelopen vier jaar zijn we erin geslaagd om een groen en vooral een sociaal stempel te drukken op het gemeentelijk beleid. GroenLinks/PvdA had 5 raadszetels en 

leverde een van de drie wethouders. Dat maakte het mogelijk om nog beter op te komen voor onze speerpunten. GroenLinks betreurt daarom het besluit van de PvdA om de 

samenwerking op te zeggen en alleen verder te gaan. Samenwerken levert tenslotte meer op dan gescheiden optrekken. 

Toch zien we de verkiezingen met optimisme tegemoet, ook al omdat we - zo bleek bij tussentijdse verkiezingen - weer in de lift zitten. Tel daarbij op een ijzersterk programma 

en een lijst van meer dan uitstekende kandidaten met ervaring én nauwe banden met de Biltse samenleving. Dan weet u dat uw stem op GroenLinks straks echt helpt om 

verder te bouwen aan een groen en eerlijk De Bilt. GroenLinks, Natuurlijk!

erealiseerd en in beweging gebracht. Het PvdA Ombudsteam De Bilt heeft 

 Essentieel in al deze zaken was de prettige en open samenwerking met plaatselijke 

t in maart van dit jaar al nuttig hebben kunnen maken. We zijn 

anisaties op ons initiatief om een Ombudsteam in het leven te roepen.” 

In de gemeenteraad was de PvdA actief in de combinatiefractie met GroenLinks. De U-pas-grens werd op ons initiatief in mei 2013 verhoogd van 110% naar 125% van 
 ondanks dat zij erg krap bij kas zijn komen te zitten. In de afgelopen periode 

uim gebouwd met nieuwe kansen voor educatie, kunst en cultuur 

Met de oprichting van de Stichting MENS kiest het bestuur van de gemeente De Bilt voor de opvatting dat je de mensen zelf bij elkaar moet brengen om goede maatschap-

pelijke ondersteuning te realiseren. De Stichting MENS weet samen met de vele samenwerkingspartners wat er leeft onder de bevolking en maakt het mogelijk dat iedereen 

meedoet. 

Het geven van ruimte en ondersteuning aan inwoners die met goede ideeën en initiatieven komen, op welk gebied dan ook,  is vooral te danken aan de jarenlange invloed 

die de PvdA uitoefent in de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders. 

an de kleine kernen, inclusief Maartensdijk, mogelijk te maken. 

erse malen heeft de SGP hier aandacht voor gevraagd, uiteindelijk heeft het college 

elijk is. Bij verschillende gelegenheden heeft de SGP er op aange-

drongen dat het oorspronkelijke plan om een nieuw sport- en zalencentrum met zwembad te gaan bouwen te risicovol is. Uiteindelijk heeft een meerderheid van de raad 
oor de periode 2010-2014. De SGP heeft de invoering van Burgernet, met succes, 

root succes geworden. 

 Dit kan jonge mensen helpen de inanciering van hun woning rond te 

emeenteraad heeft unaniem besloten in De Bilt de mogelijkheid 

Uit het voorgaande blijkt al dat het ook voor een kleine fractie zeer de moeite waard is deel te nemen aan het gemeentebestuur. Bij allerlei onderwerpen levert de SGP 
een bijdrage aan het besturen van deze gemeente. Neem bijvoorbeeld de inanciële positie van de gemeente. Zoals bij vele andere gemeenten in Nederland, is die niet 

rooskleurig. Het heeft dan geen zin om te zeggen dat dit allemaal de schuld van een college is en dat er geld over de balk is gegooid. De SGP kiest liever voor een andere 

route: vanuit een positief-kritische houding een bijdrage leveren om gezamenlijk tot een beter beleid te komen. Vanuit die houding heeft de SGP-fractie de achterliggende 

jaren gewerkt en wil dat ook graag blijven doen. Een houding die breed gewaardeerd wordt en regelmatig tot gevolg heeft dat de inbreng van de SGP met instemming wordt 

overgenomen en verder wordt verwerkt in het beleid. Natuurlijk is het werk nog niet af, daarom wil de SGP graag verder. De SGP rekent erop dat u, als kiezer, dit ook bij leven 

en welzijn voor de komende 4 jaar mogelijk maakt. Dit kan door te kiezen voor daadkrachtige, weloverwogen, realistische en principiële politiek. Dat is SGP.

ordt door een groot deel van de Biltse samenleving. Eerdere plannen van 

 Ook waren ze inancieel niet haalbaar. De SP is blijven zoeken naar een beter alternatief. in overleg 

met andere partijen ligt er nu een plan van Robert Havekotte dat wél kans van slagen heeft. We hebben ook bereikt dat de uitgifte van de U-pas verruimd is tot iedereen die 
ent dat meer mensen ondersteuning krijgen bij maatschappelijke en culturele activiteiten.

 Een fusie met andere welzijnsorganisaties zou verlies betekenen van het unieke 

enreservaat” van Frits Hessing, er niet komt. De kritische opstel-

ezorgd dat het prestigieuze plan mislukte. De SP heeft wel voor elkaar gekregen dat er een wildtunnel 

De SP heeft zich vooral ingezet voor een luidere stem van de inwoners in De Bilt. Dat geldt bijvoorbeeld bij de discussie over de bunker bij Larenstein, de vele zwembad-

plannen, de verbreding van de A27 en de peuterspeelzalen. De SP heeft zich er steeds voor ingezet dat er rondetafelgesprekken en inspraakavonden kwamen waar de 

betrokkenen luid en duidelijk hun mening konden verkondigen. Dat had tot gevolg dat de discussie veel meer op feiten gevoerd werd. Bovendien werd de gemeenteraad 

gedwongen zich meer op te stellen als een volksvertegenwoordiging dan als een applausmachine voor het college. 

De SP vervulde verder de rol van een luis in de pels. Door zelf op onderzoek uit te gaan en niet alleen maar de raadsstukken te lezen die het college opstelde, konden we vaak 

een ander geluid laten horen. Bijvoorbeeld bij het draagvlak voor een golfbaan in Maartensdijk was het eigen onderzoek van de SP een belangrijk tegengeluid. Uiteindelijk 
is de golfbaan er ook niet gekomen. Ook het aantal communicatiemedewerkers in De Bilt bleek erg hoog te zijn toen de SP onderzoek deed in vergelijkbare gemeenten. De 

SP blijft aandringen op bezuiniging tot een aantal dat past bij de krappe inanciële situatie van De Bilt.

kiezingsspecial 15 27 november 2013
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 Bundel het verzet ! 
Bilts Belang is in 1997 onder de naam ABBB opgericht 

door ontevreden (raads)leden van de VVD, waaronder 

het huidige raadslid Tiny Middleton. Zij vinden, dat de 

VVD zich teveel richt op de belangenbehartiging van 

Bilthoven-Noord en te weinig oog heeft voor de belangen 

van de rest van de gemeente. Sindsdien is Bilts Belang 

als lokale partij een betrouwbare factor gebleken in de 

Biltse politiek. In 2004 werd Bilts Belang zelfs gevraagd 

om samen met drie andere kleine partijen een wethouder 

te leveren in het college dat tot taak had om de financiën 

van de gemeente weer gezond te maken. Bij de 

verkiezingen van 2006 werd Bilts Belang daarvoor bijna met een tweede zetel beloond.  

In 2009 stapte Han IJssennagger, die als wethouder in 2004-2006 de financiën van de 

gemeente op orde had gebracht, over naar Bilts Belang. In 2010 was Bilts Belang met 

vier zetels de grote winnaar van de verkiezingen, maar werd door de zittende 

collegepartijen VVD, D66 en PvdA/GroenLinks uit het college gehouden.  

Nu steeds meer kiezers zich afkeren van de landelijke politieke partijen, is de tijd rijp 

voor Bilts Belang om verder te groeien. Tenzij de Raad verder versnipperd raakt door 

(nieuwe)splinterpartijtjes, zal het onmogelijk zijn om Bilts Belang nóg een keer te 

negeren. Bundel het verzet! Stem daarom nu lijst 3! Want De Bilt gaat met dank aan 

VVD, D66, PvdA en GroenLinks wederom financieel moeilijke tijden tegemoet!  

Bilts Belang: al 16 jaar een betrouwbare lokale partij! 

 

Bilts Belang
Het verkiezingsprogramma van Bilts Belang wordt op 27 november vastgesteld. Dan wordt 

ook beslist over de kandidatenlijst. Han IJssennagger is de kandidaat voor het lijsttrek-

kerschap. ‘Centraal in onze campagne staat het weer gezond maken van de inanciën van 

De Bilt’, aldus Han IJssennagger. ‘Wij willen daarbij zoveel mogelijk voorkomen, dat de 

gemeentelijke belastingen voor de burgers te veel omhoog moeten gaan. Zeker niet zo 

lang de gemeente nog geld uitgeeft aan onzinnige zaken.’ 

Bilts Belang staat voor een maatschappij waarin burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun 

eigen welzijn en de overheid slechts daar ingrijpt waar burgers zich beslist niet zelf kunnen 

redden. De partij vindt dat de gemeente zich moet bezighouden met veiligheid, onderwijs, 

wegen en onderhoud van de openbare ruimte. Bilts Belang zal tijdens de campagne vooral 

te vinden zijn in de winkelcentra. ‘We gaan ook onze folder huis aan huis verspreiden.’ De 

partij heeft bij de verkiezingen lijst 3. Op dit moment telt de fractie drie leden. ‘Maar we 

gaan voor vijf zetels.’ [GG]

V.l.n.r. Hans Brilleman, Tiny Middleton-Heijlen en Han IJssennagger.

Natuurlijk!

GroenLinks
De leden van Groenlinks stelden op 19 november het verkiezingsprogramma en de kandi-

datenlijst vast. Anne de Boer werd aangewezen als lijsttrekker. Nummer twee op de lijst 

is Henk Zandvliet die actief is in het Biltse verenigingsleven. Hij is onder andere voorzitter 

van de werkgroep Fairtrade. De partij gaat zich de komende vier jaar sterk maken voor 

haar kernthema’s, Groen en Sociaal. De speerpunten uit het programma zijn: behoud en 

versterking van werkgelegenheid, zorg op maat, natuurbehoud en overgang naar schone 

energie.

Het campagneplan is in ontwikkeling. ‘GroenLinks kandidaten staan tussen de mensen en 

zijn actief in het verenigingsleven’, aldus Anne de Boer. Tijdens de campagne gaan bewo-

ners mensen van GroenLinks tegenkomen op straat, aan de deur, in de pers, met folders 

en op internet. De Boer vindt de campagne ook een mooie gelegenheid om landelijke en 

Europese politici te confronteren met de lokale praktijk. Hij noemt dat een voordeel van 

het deel uitmaken van een landelijke partij. GroenLinks heeft Europarlementariër Bas Eick-

hout uitgenodigd naar De Bilt te komen. Het lijstnummer van GroenLinks wordt 7 februari 

bekend. De partij gaat voor twee of drie zetels. [GG]

V.l.n.r. Tanja van Ditzhuijzen, Anne de Boer, Carla Weijers, Henk Zandvliet en Eveline van der Aa.
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Twiter	 :	@d66debilt
Facebook	 :	www.facebook.com/D66DeBilt
Website	 :	d66debilt.nl

D66
Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van D66 worden op woensdag 27 

november door de leden vastgesteld. Kandidaat voor het lijsttrekkerschap is de huidige 

fractievoorzitter in de raad Frans Poot. Speerpunten uit het programma zijn: samenwer-

king, openheid en transparantie, duurzaamheid, participatie en zorg. De slogan waarmee 

D66 campagne gaat voeren is net als de titel van het verkiezingsprogramma: Verder dan 

Vandaag. De partij wil het behoedzame inancieel beleid van de afgelopen vier jaar voort-

zetten.

De verkiezingscommissie gaat op 27 november de vorm en inhoud van de campagne 

presenteren. Het is de bedoeling tijdens de campagne een landelijk kopstuk van D66 naar 

De Bilt te halen. D66 gaat de verkiezingen in met lijst 2. De partij heeft nu vijf zetels in de 

raad. ‘Dat aantal hopen we dit keer minstens ook te halen, maar als het zes worden zijn 

we heel erg tevreden’, aldus Frans Poot. [GG]

Een aantal kandidaten van D66. V.l.n.r. Michiel van Weele, Marieke van den Akker,  

Frans Poot, Vanetta Smit, Bertus Voortman en Dolf Smolenaers. 

Trots op:

natuur, verzorging, kerk, 

omgeving, productie, middenstand, 

huisvesting, openbare ruimte.

ChristenUnie
De ChristenUnie stelde op 19 november het programma en de kandidatenlijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen vast. ‘Het programma heeft als titel Omzien naar elkaar’, 

aldus Nico Jansen die tot lijsttrekker werd gekozen. ‘Het is een titel die we vanuit onze 

geloofsovertuiging inhoud willen geven. De ondertitel is daarom: Geef geloof een stem.’ 

De partij gaat met lijstnummer 7 de verkiezingen in.

Een team vanuit het bestuur is inmiddels begonnen de campagne voor te bereiden. ‘Die 

zal zich voornamelijk toespitsen op de vier zaterdagen voor de verkiezingen. We willen 

ons dan op zoveel mogelijk plaatsen presenteren.’ De ChristenUnie probeert tijdens de 

campagne de Tweede Kamerleden Carla Dik of Joël Voordewind naar De Bilt te halen. De 

partij heeft nu één zetel in de raad. ‘Maar mensen blijken het te waarderen dat we lande-

lijk ook verantwoordelijkheid willen nemen, dus hopen we er een zetel bij te krijgen.’ [GG]

Kandidaat Theo Aalbers (links) met lijsttrekker Nico Jansen. 
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Madeleine Bakker:
CDA Dichtbij!
 

Madeleine Bakker (51) is de CDA-lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Ze groeide 

op in Heerlen, is getrouwd, moeder van 3 kinderen en woont sinds 2000 in Bilthoven. 

Madeleine werkte bijna twintig jaar als bedrijfsjurist. Ze was zes jaar met veel plezier 

voorzitter van de Bilthovense hockeyvereniging SCHC en is sinds 2012 bestuurslid van 

de KNHB, de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Verder is ze in diverse vrijwilligers-

organisaties actief.

 

Madeleine: “Het CDA De Bilt- Maartensdijk gaat de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

in met het thema: Dichtbij! Eén van de voorzieningen die het CDA dichtbij haar inwo-

ners wil aanbieden, is een zwembad. Het CDA is voorstander van het behoud van een 

zwembad op de huidige locatie zodat inwoners binnen onze gemeentegrenzen kunnen 

zwemmen. Niet alleen is bewegen 

gezond, maar ook beleeft de 

zwemmer veel plezier. De CDA-

fractie zag de komst van een 

nieuw mega centrum met een 

zeer groot zwembad, met sporthal 

en vergaderzalen niet als een 

haalbare kaart. Wel ziet het CDA 

mogelijkheden voor een bad met 

mate(n) passend binnen de tijd, 

inanciële mogelijkheden en reële 

behoeften. 

In de vorige raadsvergadering 

haalde helaas een motie van het 

CDA om een inanciële post in de 

begroting te laten voor een nieuw 

zwembad het niet. Het CDA zal er 

evenwel alles aan blijven doen om 

deze belangrijke recreatie faciliteit 

en gezonde sportaccommodatie 

voor Bilthoven te behouden. Het 

behoud van een zwembad in Bilt-

hoven is een belangrijk speerpunt 

bij de komende verkiezingen voor 

het CDA. Dichtbij de inwoners. 

CDA Dichtbij!”

Weten wat er speelt

en doen wat nodig is!
De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zijn voor iedereen in Nederland en 

voor de inwoners van De Bilt in het bijzonder, van groot belang. De uitslag zal bepalend 

zijn of we Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandse Rading, Maartensdijk en Westbroek 

sterker en socialer kunnen maken.

Zwembad Brandenburg, 

de Kwinkelier en de Vierstee 

hoog op zorgenlijstje

De afgelopen jaren hebben we elke 

twee maanden een wijk of dorps-

kern in onze gemeente bezocht. 

Ons verkiezingsprogramma voor 

2014 - 2018 is gemaakt met de 

vele suggesties die we tijdens 

deze bezoeken hebben gekregen. 

Het zal niemand verbazen dat 

zwembad Brandenburg, winkel-

centrum de Kwinkelier en sport- 

en cultureel centrum de Vierstee 

hoog op het zorgenlijstje van onze 

inwoners staan.

PvdA Ombudsteam 

Het PvdA ombudswerk is er voor 

alle individuele inwoners van 

Bilthoven, De Bilt, Groenekan, 

Hollandse Rading, Maartensdijk 

en Westbroek, ongeacht politieke kleur. We kunnen een steuntje in de rug geven voor als u 

vastloopt in de wirwar van regels. In de komende raadsperiode gaan we naast ons werk in 

de gemeenteraad zeker door met het bezoeken van wijken en met het PvdA Ombudsteam 

voor iedereen. Maak ons sterk en kom 19 maart 2014 stemmen!

Jeannette Katgert, PvdA Ombudsteam, en Krischan 

Hagedoorn, PvdA wijkbezoeken, op de markt bij de 

Planetenbaan. Foto: PvdA De Bilt

PvdA
De leden van de PvdA stellen op 27 november het programma voor de komende vier jaar 

vast. Ook de kandidatenlijst wordt dan vastgesteld. ‘In het ontwerpprogramma staat een 

aantal speerpunten. Bovenaan staat de wijk- en buurtgerichte aanpak. De partij gaat zich 

verder hard maken voor laagdrempelige sport- en recreatievoorzieningen, zoals een eigen 

zwembad. Het creëren van meer werk in de gemeente De Bilt is eveneens een speerpunt. 

‘Met welke leus de PvdA campagne gaat voeren blijft vooralsnog een verrassing’, aldus 

bestuurlid Geert Slot. Het lijstnummer van de PvdA wordt op 7 februari bekend.

De bewoners zullen de PvdA tijdens de campagne vooral tegenkomen in buurten en wijken. 

Landelijke PvdA kopstukken hebben laten weten graag naar De Bilt te komen. ‘Dat zal dus 

zeker gebeuren’, aldus Slot. ‘Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2012 haalde de 

PvdA in De Bilt ruim twintig procent van de stemmen. We hebben de ambitie om daar weer 

net even boven te komen. Dat is belangrijk, want met vier of vijf zetels heb je veel meer 

mogelijkheden om je plannen waar maken.’ [GG]

De PvdA voert het hele jaar door campagne, hier in Maartensdijk. 

CDA
Het verkiezingsprogramma van het CDA is op 13 november tijdens de algemene leden-

vergadering vastgesteld. De partij gaat met lijst 4 de verkiezingen in met de slogan CDA 

Dichtbij!. ‘Dichtbij staat voor een aantal verschillende aspecten’, aldus lijsttrekker Made-

leine Bakker. ‘Wij willen dat faciliteiten dichtbij de burger zijn, dat de gemeente laagdrem-

pelig toegankelijk is en dat de mensen dichtbij elkaar zijn, want wij geloven nog steeds dat 

samen beter is dan individueel.’

‘Een campagnecommissie heeft een campagneplan ontwikkeld. Dat gaan we de komende 

maanden uitrollen waarbij de nadruk wel in 2014 ligt. De burgers gaan ons overal in de 

gemeente zien en we gaan ook, ons thema zegt het al, naar de mensen toe. We willen 

niet alleen met het woord laagdrempelig zijn, maar ook in gedaante.’ Het CDA heeft drie 

zetels in de raad. ‘Dat willen we minstens evenaren, maar we hangen de vlag uit als we 

er meer halen.’ [GG]

De eerste vijf kandidaten van de CDA-lijst. V.l.n.r. Werner de Groot, Gitta van Eick, Madeleine 

Bakker, Martijn Koren en Cees Beringen.
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Dit 

beeld schijnt vijf-  

en-zeventigduizend euro  

gekost te hebben! De Bilt 

zwemt blijkbaar in het     

        geld…

tja, 

waar zouden ze 

        anders nog in   

            moeten 

           zwemmen?

Het zwembad dicht, maar wel € 75.000,- uitgeven voor een ambitieus kunstwerk is vele partijen een doorn in het oog. Met de gemeenteraadsverkiezingen 

in zicht worden de iguurlijke messen geslepen en de standpunten opgepoetst. De Vierklanklezer zit wat dat betreft op de eerste rij.

SGP

Beste vriend(in), in het geld zwemt gemeente De Bilt zeker niet. Een 
meerderheid van de raad was blijk-
baar even het contact met de werke-lijkheid verloren. Voor een zwem-
bad is nauwelijks geld beschikbaar, 
dan zeker niet voor een kunstwerk 
met zwemmer!

CDA

De kunst is juist om ook een mooi 

en betaalbaar zwembad te behou-

den. Heerlijk en gezond zwemmen 

voor ons allemaal zonder dat we 

als gemeente zwemmen in het geld. 

Dat kan. Het CDA gaat dat kunstje 

likken!

CHRISTEN UNIE

Betaalbaar zwembad. Fijne, veilige 
leefbare wijken en kernen. Starters-
woningen voor € 175.000. Zorg-
taken (groot)ouders en kinderen 
moeten mogelijk zijn. Geen volge-
bouwde speelveldjes. Ontmoetings-
plekken, warme maaltijdvoorzie-
ning tegen vereenzaming.

D66

D66 wil graag een duurzaam 
nieuw zwembad in de ge-
meente, maar alleen als dat 
inancieel past.

D66

D66 wil graag een duurzaam 
nieuw zwembad in de ge-
meente, maar alleen als dat 
inancieel past.

GROEN LINKS

Een meerderheid vinden voor een 
zwembad: dat is pas een kunst! 

Alleen GroenLinks/PvdA stemde 

voor een goed plan, de rest vond 

het te duur. Maar het alternatief 
komt eraan, dus maak je borst 

maar nat! 

SP

Dit kunstwerk moet de loftrompet te 
steken over de prestaties van het col-

lege. Eigen roem stinkt, helemaal om-

dat het RIVM vertrekt uit De Bilt. De 
SP vindt kunst belangrijk en daar mag 
best geld naartoe. Maar DIT geld is 
veel beter besteed aan zorg.

BILTS BELANG

College akkoord met € 75.000 krediet

voor een kunstwerk, hoe hypocriet!

De voedselbank kon dat ook gebruiken

maar mocht er slechts aan ruiken

Ook voor ‘n zwembad was geen poen

We moeten ‘t maar zonder doen!

Is dat in Uw Belang?

Stem dus Lijst 3: Bilts Belang!

BETER DE BILT

Geld uitgeven is geen kunst

Voor het zwemmen is er één voordeel:
Verdrinken in het geld kan niet meer
Want de gemeentekas is bijna leeg

Beter De Bilt maakte een toepasselijk 
lied op melodie van ‘Wie zal dat 

betalen’. Kijk voor het lied over

‘de zoekgeraakte miljoenen’

op www.beterdebilt.nl

Vierklank  
Verkiezingspagina

Speciaal voor deze verkiezingsspecial werd een actueel thema door onze cartoonist in beeld gebracht. De deelnemers aan deze special mochten daar kort op reageren.
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Ebbe Rost van Tonningen bij Radio 1
Woensdag 19 november was Beter De Bilt-raadslid Ebbe Rost van Tonningen een half uur 

lang te gast bij Radio 1. Hij werd geïnterviewd over het zojuist verschenen boekje 

De gemeenteraad heeft geen toekomst, waaraan Rost van Tonningen een bijdrage 

heeft geleverd. Het gesprek vond plaats in een grote gele bus, die voor de uitzending 

van het  programma Lijn 1 pal voor het gemeentehuis stond opgesteld.

Kern van het betoog van Rost van 

Tonningen was, dat de gemeente-

raad alleen toekomst heeft indien 

de Raad versterkt wordt in zijn 

drie belangrijkste rollen: volks-

vertegenwoordiger, controleur van 

het College van Burgemeester en 

Wethouders en het uitzetten van de 

grote beleidslijnen. Rost van Ton-

ningen betoogde, dat deze rollen op 

dit moment volstrekt onvoldoende 

worden waargemaakt en dat hij dat 

onder andere door middel van zijn 

(nieuwe) partij Beter De Bilt wil 

proberen te veranderen. 

Ook wil hij met Beter De Bilt 

een brug slaan tussen bestuur en 

burger, die zich momenteel soms 

niet of slecht gehoord voelt, of 

soms ronduit in de kou staat. Al-

leen wanneer de gemeenteraad 

die taak weer met nieuw elan kan 

uitvoeren, zal de lokale democra-

tie toekomst hebben. Het interview 

is terug te luisteren op de site van 

www.beterdebilt.nl

Er was grote belangstelling voor de bijeenkomst met als thema 

‘Schaliegas’.

Debatavond met 
Thomas von der Dunk

 Heeft de gemeenteraad nog toekomst?

Woensdag 11 december is in het H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein 

4 in De Bilt een door Beter De Bilt georganiseerd debat over de toe-

komst van de gemeenteraad. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is 

gratis. Inleiders zijn achtereenvolgens auteur, historicus en raadskenner 

Jasper Loots, cultuurhistoricus en publicist Thomas von der Dunk en 

raadslid Ebbe Rost van Tonningen.  De avond staat open voor belang-

stellenden, ook van andere politieke partijen. 

Die avond staat het actuele boekje met de uitdagende titel ‘De gemeen-

teraad heeft geen toekomst’, dat 19 november jl. is uitgekomen centraal. 

Het boek is mede onder redactie van Jasper Loots tot stand is gekomen. 

Hij is historicus en heeft als wetenschappelijk onderzoeker naam ge-

maakt en ook als directeur en adviseur van een bekend adviesbureau 

voor overheden. In het boek geven vooraanstaande deskundigen hun 

mening. Er zijn vijf raadsleden uit verschillende gemeenten geïnter-

viewd waaronder Ebbe Rost van Tonningen.

Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus en publicist, die opgroeide in 

Bilthoven, schreef op 1 april 2000 in NRC Handelsblad een smaakma-

kend artikel ‘Democratie gaat zonder debat failliet. Hij gaf daarin zijn 

mening dat ons land het karakter heeft van een eenpartijstaat. ‘Als politi-

ci voortdurend maar één weg openlaten, is van echte medezeggenschap 

geen sprake’, is een van zijn uitspraken. 

Ebbe Rost van Tonningen, econoom, 20 jaar lang interim bestuurder en 

docent, is de oprichter van de nieuwe maatschappelijk-politieke organi-

satie Beter De Bilt. Zijn ambitie is een andere bestuurscultuur te ontwik-

kelen, waar in fouten worden erkend om er van te leren. Hij wil een brug 

slaan tussen gemeente en particulier initiatief. Hij heeft diverse malen in 

de gemeenteraad in De Bilt aangedrongen op een meer strategische rol 

van de gemeenteraad, die de grote lijnen zou moeten vaststellen. 

Schaliegas een hype?
door Henk van de Bunt

Veel gemeenten zijn in rep en roer over de plannen om proefboringen te doen naar schaliegas, maar 

in de gemeente De Bilt is het nog stil. Toch zit er volgens GroenLinks in De Bilt ook steenkoolgas in 

de bodem, met name in het weidegebied van het Noorderpark en op andere plaatsen.

GroenLinks De Bilt wilde van er-

kende deskundigen horen wat de 

effecten zijn voor bodem, water en 

landschap en voor de overgang naar 

een schone energievoorziening. 

Op woensdag 20 november orga-

niseerde zij daarom een openbare 

bijeenkomst in het gebouw van de 

WVT. Sprekers waren Peter Polder, 

een van de oprichters van Transi-

tion Towns, en hoogleraar Klaas van 

Egmond, een van de 50 prominente 

wetenschappers die zich onlangs uit-

spraken tegen de winning van scha-

liegas.

Sceptisch

‘Boringen naar schaliegas hebben 

veel aandacht getrokken’, vertelt 

Anne de Boer, raadslid voor Groen-

Links/PvdA en toekomstig lijsttrek-

ker voor GroenLinks. ‘Het opraken 

van de fossiele brandstoffen, olie en 

aardgas, noodzaakt tot het zoeken 

naar nieuwe energiebronnen’. Peter 

Polder, die als zelfstandig onderne-

mer, onderzoek doet naar de ein-

digheid van fossiele brandstoffen, 

vertelt hoe het boren naar schaliegas 

in zijn werk gaat en geeft inzicht in 

de risico’s hiervan. Met name deze 

risico’s hebben inmiddels 115 ge-

meenten en 4 provincies in Neder-

land doen besluiten zich schaliegas-

vrij te verklaren. Als risico’s worden 

genoemd: vervuiling van waterbron-

nen, grootschalig waterverbruik, 

inbreuk op landschap en natuur, 

ongevallen, seismische effecten, kli-

maatverandering en overheidssubsi-

dies in deze omstreden bedrijfstak. 

Polder is van het begin af aan be-

trokken bij de anti-schaliegas-cam-

pagne en maakt duidelijk dat de situ-

atie in de VS wel wat anders is dan 

in Europa. Er zijn in Nederland wel-

iswaar strengere milieuwetten, maar 

ook de olie- en gaswinningbedrijven 

zijn sceptischer. Het is ook voor hun 

duidelijk dat er maatschappelijk veel 

weerstand aan het ontstaan is en dat 

de kosten/baten analyse negatief uit-

valt.

Aansluiten

Klaas van Egmond, hoogleraar Mi-

lieukunde en Duurzaamheid aan de 

Universiteit van Utrecht, sluit zich 

aan bij de door Polder genoemde 

risico’s. Van Egmond benadrukt 

dat Nederland en de wereld, vooral 

zou moeten investeren in duurzame 

energie, wind- en zonne-energie en 

biomassa. Waarbij zonne-energie 

beter is dan windenergie. Biomassa 

heeft het nadeel, dat het van-over de 

hele wereld moet worden gesleept. 

Hij geeft aan, het volledig bedek-

ken van Nederland met zonnecel-

len, voldoende is voor de elektrici-

teitsvoorziening van de wereld en 

als dat in Frankrijk zou gebeuren, 

aan de totale energiebehoefte van de 

hele wereld zou kunnen voldoen. De 

opbrengst van de schaliegaswinning 

is klein. Van Egmond maakt duide-

lijk dat de effecten van de inanciële 
crisis en de energiecrisis niet los van 

elkaar moeten worden gezien. De sa-

menhang moet veel meer benadrukt 

worden. Volgens van Egmond is er 

toch wel een beetje sprake van een 

hype. Diverse wetenschappelijke on-

derzoeken hebben al aangetoond dat 

de kosten niet tegen de baten zullen 

opwegen, niet qua energieopbrengst, 

niet qua schade voor milieu, maar 

ook niet voor de energiebedrijven.

Politiek

De politiek zit niet stil. Minister 

Kamp heeft in september 2013 be-

sloten eerst zelf onderzoek te doen 

naar mogelijke locaties voor proef-

boringen, in plaats van dit aan de 

gasindustrie over te laten. Dit gaat 

een jaar tot anderhalf jaar duren. Er 

is dus geen sprake van afstel van 

boringen naar schaliegas. Een on-

derzoek naar milieu en veiligheids-

aspecten uit 2013 was niet overtui-

gend ten opzichte van de veiligheid 

van schaliegaswinning voor het mi-

lieu. De gemeenteraad van de Bilt is 

er nog niet uit. In Bilthoven Noord 

is een kleine plek waar schaliegas in 

de bodem kan worden aangetroffen. 

Mogelijk dat dit de gemeenteraad 

aanleiding gaat geven De Bilt tot 

een schaliegasvrije gemeente uit te 

roepen.

Gemeentepolitiek op Regio TV De Bilt
Regio TV De Bilt, het lokale televisiekanaal uit De 

Bilt, zendt iedere laatste donderdag van de maand de 

gemeenteraadsvergadering van de gemeente De Bilt 

live uit op televisie. Gerrit Bakker, voorzitter Stich-

ting Lokale Omroep De Bilt zegt hier over: ‘Als lo-

kale omroep richten wij ons op het nieuws wat de 

inwoners van de gemeente De Bilt bezighoudt, waar 

men op straat over praat. De lokale politiek is daar 

een belangrijk onderdeel van. Besluiten over een 

nieuw zwembad, de begroting of plannen voor de re-

novatie van een winkelcentrum of winkelgebied zijn 

zaken die iedereen aangaan en waar iedereen over 

geïnformeerd moet worden. Daarom hebben wij be-

sloten om de gemeenteraadsvergadering maandelijks 

uit te zenden op televisie omdat niet iedereen in staat 

is om bij de vergadering aanwezig te zijn of om het 

via internet te volgen.’

Regio TV De Bilt is te ontvangen in de gemeente 

De Bilt via de analoge kabel op kanaal 45 en via 

de digitale kabel van Ziggo op kanaal 43 

Zwembad en Kwinkelier 

bovenaan zorgenlijstje
Zwembad Brandenburg en de Kwinkelier werden het meest genoemd 

als onderwerpen waar men zich zorgen over maakt bij de bezoeken van 

de PvdA aan het Burgemeester Fabiuspark, Tuindorp en de markt op de 

Planetenbaan. In deze buurten is men tevreden over het woonklimaat. 

De mensen kennen elkaar en hebben iets voor elkaar over.

Het PvdA team legde de afgelopen weken bezoeken af op zoek naar fei-

ten en meningen over het wonen in gemeente De Bilt. Wat de mensen 

echt aan het hart gaat is de toekomst van de Kwinkelier en die van het 

zwembad. De bewoners willen deze voorzieningen niet missen. Deze 

twee onderwerpen werden aan de deur in bijna 70 % van de gesprekken 

spontaan genoemd. De inwoners begrijpen niet dat een basisvoorzie-

ning zoals een zwembad zo maar zou kunnen verdwijnen en men is ver-

baasd over de staat waarin de Kwinkelier zich bevindt. Men vraagt zich 

af hoe het zover heeft kunnen komen. Iedereen hoopt dan ook dat het 

aangekondigde renovatieplan voor de Kwinkelier door gaat en dat De 

Bilt een eigen zwembad zal behouden. Als het over de eigen wijk gaat, 

hebben de inwoners ook nog wel wat te wensen. Graag zou men een 

deel van het groen in de wijk zelf bij willen houden. Met name oudere 

bewoners vinden het ijn als het groen niet te hoog wordt zodat ze uit 
hun huis de straat kunnen zien. Ook is er een burgerinitiatief ingediend 

bij de gemeente om het speeltuintje op het woonerf in Tuindorp zelf te 

mogen renoveren. Deze speeltuin is destijds aangelegd voor en door 

de buurt. Er is jarenlang één gulden extra per maand bovenop de huur 

betaald voor deze voorziening. 

Ebbe Rost van Tonningen met Radio 1-presentator Jeroen Wielaert.
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Rianne Ruiter maakt schone start 
Rianne Ruiter heeft weer volop zin in ondernemen. Dat was een half jaar geleden wel anders. 

Toen moest ze gedwongen door gevolgen van de economische crisis haar dierbare Boutique 

Rianne aan de Biltse Looydijk sluiten. Haar kledingzaak met topmerken voor ‘een maatje 

meer’, kon de gevolgen van de economische crisis niet langer doorstaan.

Make-upadviseuse en vriendin Ta-

mar, die met haar samenwerkte in 

de boetiek, heeft haar op het spoor 

gebracht van Amway. Ruiter werkt 

nu vanuit huis, binnen een regi-

onaal verkoopteam, om de regio 

te winnen voor dit van oorsprong 

Amerikaanse product. Het Lim-

burgse Venlo is distributiecentrum 

voor Nederland en België en de rest 

van Europa en Rusland.

Diversiteit

‘Mijn man was aanvankelijk een 

beetje terughoudend, maar nu is 

hij even enthousiast als ik’, vertelt 

een vrolijke Rianne Ruiter. ‘Want 

we zijn het erover eens dat deze 

producten kwalitatief goed zijn en 

vooral duurzaam. Daarom hebben 

we ervoor gekozen om Business 

Owners te worden. We werken zo-

wel met de schoonmaak- als huid-

verzorgingsmerken’. Ruiter werkt 

ook met een uitgebreid assortiment 

hoogwaardige vitaminen, minera-

len en voedingssupplementen. De 

ingrediënten zijn afkomstig van 

duurzaam producerende agrarische 

bedrijven. Tijdens haar verkoop-

presentaties komen de verschillen-

de productlijnen aan bod.

Garantie

Ruiter heeft de producten binnen 

haar gezin van vijf personen uitge-

breid getest. En is zeer enthousi-

ast over de duurzame kwaliteit. De 

meeste producten zijn niet alleen 

‘volledig biologisch’ afbreekbaar, 

maar ook heel zuinig. ‘De hele voor-

raad schoonmaakmiddelen onder 

mijn aanrechtkastje heb ik naar de 

Voedselbank kunnen brengen.’ Ga-

rantie durft ze best te geven, want 

bevalt het middel niet, dan krijgt de 

klant tot drie maanden na aankoop 

het bedrag volledig terug. De pro-

ducten worden ook niet op dieren 

getest. Daarnaast is Amway actief 

betrokken bij initiatieven om alter-

natieve testmethodes te onderzoeken 

en te stimuleren.’

Duur of duurzaam

‘Mensen zijn geneigd om bij een 

prijsvergelijking uitsluitend naar 

hoeveelheid of inhoud te kijken. Ik 

adviseer om naar verbruik te kijken 

en te denken aan het milieu. Op 

beide punten scoren deze producten 

hoge punten. En voor de rest moet 

je het ervaren. Mijn oudste dochter 

had de foundation en poeder op naar 

school. ’s Middags zat die nog even 

goed als in de ochtend. Toen kreeg 

ze meteen de vraag van vriendinnen 

waar ze dié vandaan had? Kijk dat is 

mond-tot-mondreclame. Betere re-

clame kan ik me niet wensen’ 

Rianne Ruiter is helemaal 

enthousiast over zowel 

de schoonmaak- als 

huidverzorgingslijn van Amway.

Marcel Jeths overhandigt Joost de Rooij de sleutel van de nieuwe ruimte.

Verkiezing De Biltse 
Ondernemer 2013

Voor de vierde keer organiseren gemeente De Bilt, de Lions 

Club De Bilt-Bilthoven en de Biltse Ondernemers Federatie 

(BOF) de verkiezing ‘De Biltse ondernemer van het jaar’. 

Ruim 120 bedrijven en winkels zijn voorgedragen voor de verkiezing 

‘Biltse Ondernemer van het Jaar’. Er worden winnaars gekozen in 

de categorieën winkels, bedrijven en starters. Bij de winkels zijn de 

drie genomineerden: Top’s Edelgebak, de Bilthovense Boekhandel en 

 Theaterkoffer Bilthoven. 

In de categorie bedrijven zijn de drie potentiële winnaars: G.J. Fabrics, 

Carwash Larenstein en Multi Pilot Simulations. 

In de categorie starters dingen het borstkankerziekenhuis Alexander 

Monro, Styled by Juuls en www.hiistereo.nl om de hoogste eer. 

De verkiezing van De Biltse Ondernemer van het Jaar 2013 op woens-

dag 27 november kent dit keer een uniek element. Direct voorafgaand 

aan de verkiezing in de Mathildezaal van het gemeentehuis zullen Mart 

Smeets en Maarten Ducrot, doorgewinterde sportcommentatoren van 

TV en radio gedurende een uur weten te boeien en handvatten aanrei-

ken voor succesvol ondernemerschap. De presentatie start om 17.00 uur 

precies. De zaal is open vanaf 16.30 uur. 

Programma

Het eigenlijke programma wordt om 18.00 uur geopend door burge-

meester Arjen Gerritsen, gevolgd door inleidingen van BOF-voorzitter 

Theo van der Lugt en President Lions Lars Rikze.  Tevens komen 

de winnaars van 2011 aan het woord. Om  18.30 uur zal de bekend-

making van de winnaars van De Biltse Ondernemer van het jaar 2013 

door wethouder en juryvoorzitter Arie-Jan Ditewig plaatsvinden.

Atlas Sports Maartensdijk ontvangt 
sleutel van Woonstichting SSW

door Marijke Drieenhuizen

Vorige week heeft Joost de Rooij, 

mede-eigenaar van Atlas Sports, 

de sleutel in ontvangst genomen 

van Marcel Jeths namens Woon-

stichting SSW. Atlas Sports heeft 

daarmee een extra ruimte van 100 

m2 in het Gezondheidscentrum 

Maartensdijk. Deze extra ruimte 

was zeer gewenst vanwege de uit-

breiding met  groepslessen en de 

samenwerking met Jimi Ziermans 

van Odaijini Defence.

Odaijini Defence betekent zorg 

voor jezelf en richt zich in tegen-

stelling tot andere vechtsportver-

enigingen op het versterken van 

de weerbaarheid en het zelfver-

trouwen. De sport en het vechten 

zijn van ondergeschikt belang. 

Bij Odaijini Defence gaat het om 

praktische zelfverdediging waarbij 

gebruik gemaakt wordt van mak-

kelijk te leren combinaties die ef-

fectief en eficiënt zijn.

Groot aanbod

Joost de Rooij is blij met de sa-

menwerking met Jimi Ziers. 

‘Naast de nieuwe groepslessen is 

dit een goede aanvulling op ons 

aanbod’. Met het ingebruik ne-

men van de ruimte wordt nu ook 

gestart met Teaki, Taekwon-do en 

Kids Streetdefence. Jimi Ziers is 

internationaal erkent Teakwon-do 

instructeur, instructeur Tkd tigers 

waar Teaki onder valt en instruc-

teur level 5 Kids Streetdefence. 

Het aanbod is geschikt voor kinde-

ren vanaf 3 jaar tot alle leeftijden 

voor volwassenen.

Meer informatie

Meer telefonische informatie in-

formatie over Atlas Sports Maar-

tensdijk via telefoonnummer 

0346210592. Informatie over Oda-

ijini Defence via www.odaijni.nl 

of 06 24683597.  

GroenRĳ k Hollandsche Rading

Tolakkerweg 138 • 035-5771425

www.groenrĳ k.nl

Dwergspar

Picea glauca ‘Conica’

in pot.

Hoogte 80-90 cm.

Potmaat 21 cm.

van 9,99Dvoor

7,99

wk 48. Geldig van 28-11 t/m 04-12. OP=OP

advertentieNieuwe Prinsen 
Henny van Bruggen is nieuwe 

Prins bij de Weergodden. Hij zal 

regeren onder de naam Prins Helios 

X en zijn partner Attie zal hem als 

Hofdame terzijde staan. William 

Brons (10 jaar) is de nieuwe Jeugd-

prins Barn XL111, 

die samen met zijn 

page Lieke (7 jaar) de 

jeugd zal voorgaan in 

de carnavalsvreugde. 

Henny van Bruggen 

is de 45 e Prins van 

De Weergodden. Hij 

is ondernemer en zal 

regeren met de leus: 

‘Respect is de basis 

voor Vrede en Geluk 

voor iedereen’.

De Jeugdprins zal 

regeren met de 

leus:’Met Prins Barn 

XL111 en page Lieke 

aan zijn zij, zijn zij 

op elk feestje van de 

partij’.

a.s. zondag open
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Creatieve 
activiteitenmarkt

Op zaterdag 30 november organiseren ouders van het 

Zonnewiel, vrijeschool De Bilt de jaarlijkse adventsmarkt. De 

dag erna begint de adventstijd. Wie op eenvoudige wijze mooie 

dingen wil maken die bij deze tijd passen, is van harte welkom. 

De activiteiten op de markt zijn gericht op kinderen, maar 

menig (groot-)ouder komt elk jaar een kunstwerkje maken.

De klaslokalen zijn die dag omgeto-

verd tot ateliers waar de bezoekers 

naar hartelust kunnen knippen, naai-

en, zagen, rijgen, bakken, vlechten en 

dopen om ’s middags met een tas vol 

mooie werkjes naar huis te gaan: kun-

stige transparanten voor aan het raam, 

kaarsen van heerlijk geurende bijen-

was, engelen voor in de kerstboom, 

zelfgemaakte pepernoten, een kerst-

krans met echte dennentakken, een 

houten vogelhuisje en nog veel meer. 

De leerlingen verkopen in het restau-

rant lekkere broodjes en taart en een 

koortje zingt toepasselijke muziek. 

Wie de gezellige sfeer van noeste en 

verwachtingsvolle arbeid wil ervaren 

en zelf met mooie knutsels naar huis 

wil gaan, is van harte welkom bij Het 

Zonnewiel, Weltevreden 6, De Bilt op 

zaterdag 30 november van 11.00 tot 

14.30 uur. Entreekosten kinderen 3 

euro, volwassenen 2 euro en gezins-

prijs 10 euro. 

Zie www.zonnewieldebilt.nl

Gratis proefbehandelingen in 
Gezondheidscentrum Botanica

Acupunctuur? Shiatsu? Focus-

therapie? Voetrelexologie? 

We hebben er allemaal weleens 

van gehoord, maar wat is het nou 

eigenlijk? Om inwoners uit onze 

gemeente te laten kennismaken 

met deze behandelingen, biedt 

Gezondheidscentrum Botanica in 

de maand december gratis proef-

behandelingen aan.

Complementair Gezondheidscen-

trum Botanica is een kleinscha-

lig centrum voor aanvullende 

gezondheidszorg in Bilthoven 

Noord. De praktijk ligt verscholen 

in een prachtige botanische tuin, 

en ademt rust en ontspanning. 

Vier enthousiaste therapeuten 

bieden er behandelingen aan die 

gericht zijn op het herstel van de 

balans tussen lichaam en geest.

Frank van Haaren is Shiatsu-the-

rapeut, Janine Verlinden is acu-

puncturist en Qigong instructeur, 

Edwine Berendse geeft massage-

therapie en voetrelexologie en 
Alex van Cappelle is Focusthera-

peut en GZ-psycholoog.

In december zet Botanica de deu-

ren open om belangstellenden 

gratis te laten kennismaken met 

de verschillende behandelwijzen. 

U kunt zich hiervoor opgeven 

door naar de website te gaan www.

gezondheidscentrumbotanica.nl . 

Daar kiest u de behandeling die u 

graag wilt uitproberen, en stuurt 

een mail naar de betreffende the-

rapeut. Die neemt dan contact met 

u op om een afspraak te maken. 

Telefonisch reserveren kan ook; 

telefoonnummers van de thera-

peuten staan ook op de site.

Gezondheidscentrum Botanica, Gerard Doulaan 25, 

3723 GW  Bilthoven, www.gezondheidscentrumbotanica.nl

advertorial

Proefbehandelingen

Atlas Sports | Tolakkerweg 217 | 3738 JM Maartensdijk
0346-210592 | info@atlasfysio.nl - www.atlasfysio.nl

NIEUWE 

GROEPSLESSEN 

VANAF

NOVEMBER

2013

Pilates Cross-itBoks-it
YogaKettlebel Bodyattack

BootcampFitness

Kerstdiner 2013
1e Kerstdag geopend

Amuse proeverij:
Bitterbal van ree, eenden mousse en krabtartaar

of

Bitterbal van geitenkaas, gevulde dadel
en tartaar van bospaddenstoelen

~~~~~
Salade van spinazie, wildzwijn coppa en truffelmayonaise

of

Salade van pompoen, stiltonkaas en appelstroop
~~~~~

Kreeftensoepje met room en zalmkaviaar
of

Spinaziesoepje met ei en crouton
~~~~~

Hazenrug� let met gevulde goudrenet en vossenbessen compote 
of

Gebakken griet� let, sabayon van Pernod en aardappelgratin
of

Gebakken brie, envelopje van bladerdeeg met kruimgehakt
~~~~~

Parfait van hazelnoot met oubliehoorn gevuld met rumpudding

Prijs € 49,50 p.p.
Bijpassend wijnarrangement € 19,50 p.p.

U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom.
Reserveren kunt u heel gemakkelijk via onze website 

of per telefoon: 0346-218821/06-12368755

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur 
en zaterdag van 10.00 uur-16.00 uur

Betaalbare
kadootjes 
voor gezellige
dagen

• Poncho’s
• Shawls
• Tassen
• Riemen
• Stropdassen
• Portemonnees

Prachtige, wollen shawls, 
lederen portemonnees, een 

groot aanbod fraaie 
stropdassen.

Kortom: Kom langs!

Groot assortiment
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Fietsverlichtingsactie op Martin 
Luther King-school

De Maartensdijkse Martin Luther Kingschool deed op 21 november jl. mee aan de ANWB 

ietsverlichtingsactie Lightwise. In dit speciale programma voor basisscholen staat een veilige 
ietsverlichting voor leerlingen centraal. De Martin Luther Kingschool vindt het belangrijk dat haar 
leerlingen met een veilige en goed verlichte iets naar school gaan, zeker nu de dagen korter worden. 

ANWB Lightwise bestaat uit een 

digitaal lespakket en een toolkit. 

Eerst bespreken de leerlingen in een 

speciale les de noodzaak van goede 

zichtbaarheid in het verkeer. Daarna 

controleren ze samen met de vrijwil-

ligers hun ietsen op 15 belangrijke 
punten met behulp van de Lightwise 

gereedschapskoffer met daarin alle 

benodigdheden voor een veilige en 

verlichte iets. In november organi-
seren 1000 basisscholen in het land 

ANWB Lightwise, waardoor ruim 

250.000 ietsen gecontroleerd op 
veiligheid en zichtbaarheid. [HvdB]

Fietsen worden op 15 punten 

met betrekking tot verlichting 

gecontroleerd, waarna een 

keurmerkzegel wordt afgegeven.

Bericht van Sint en zijn 
Pieten voor Groenekan

Lieve mensen uit de buurt,

Jaja, ook dit jaar staat jullie weer een bezoek te wachten, 

Waarschijnlijk staat de datum nog wel in jullie gedachten!

Net als ieder jaar, verschijnen we het laatste weekend in november,

Maar ter herinnering hierbij nog een ‘remember’. 

Hierbij zelfs een Engels woordje tussendoor,

Dat is weer eens wat anders dan het Spaans in koor!

Nu ik over een koor spreek,

We hopen weer veel mensen te zien deze week!

Niet alleen kinderen en ouders, maar iedereen is welkom,

Want ook voor ouderen, jongeren en anderen draaien we ons om.

De eerste keer is vrijdagavond 29 november, start om half zeven,

Ja, samen met de staf- en de verhaaltjespiet, zul je wat beleven!

In Groenekan is het namelijk altijd weer raak,
Want naast ons Pieten is er ook wat vermaak

Want in de Groene Daan zet je je schoen met gemak,
Doe wel je naam en leeftijd erin, alles bij elkaar scheelt ons klimmen 

op het dak!

Daarnaast liggen er grote taaipoppen klaar voor een nieuw ‘jasje’,

Hopelijk zijn jullie er allen en is het geen klein kinderklasje!

We hopen op versieringen met lekkers in mooie kleuren,

In de zaal hangen dan snel, vele zoete geuren!
Om half 8 nemen we weer afscheid,

Om de volgende dag it te zijn, is het dan wel bedtijd!

Zaterdag 30 november start om 13.45 uur de optocht op de Oranjelaan 
in Groenekan, 
Na een heerlijke wandeling, maken we er in de Groene Daan opnieuw 
een feestje van! 

We hopen dat veel van jullie met ons mee willen lopen,

Want veel gezelligheid en veel mensen is waar we op hopen!

In de Groene Daan aangekomen, stapt Sint op zijn stoel, 
En ja, daar vertelt hij iedereen weer een heleboel!

Via de Luisterpiet kregen we al veel nieuws te horen vanuit Nederland,

Maar wat was er met al die pakjes aan de hand???

We hopen dat veel van jullie dit feestje met ons willen beleven, 

Maar als laatste zeg ik jullie nog even:

Schrijf de data nu meteen op,

Want zonder jullie aanwezigheid is het ook voor ons niet top!

Groetjes Sint en zijn Pieten!

Basisschool de Nijepoort maakt zich 
sterk voor de Filipijnen

Dankzij Anne (11) die via haar Filipijnse au pair hoorde over de ramp in de Filipijnen, 
haalde de Nijepoort op donderdagavond groot geld op voor giro 555. Tijdens een wervelende 

‘Nijepoort’s got Talent’- show toonde een groot aantal leerlingen én ouders hun talenten aan het 
dorp. In totaal werd er 2000 euro ingezameld.

Dat de broer van haar au pair was 

vermist (maar nu gelukkig weer 

terecht is), en haar oma nu zonder 

huis zit, maakte zoveel indruk op 

Anne dat ze direct in actie kwam. 

Ze organiseerde samen met de di-

recteur van de school een talenten-

show en nodigde alle leerlingen en 

ouders uit om hun kunsten te verto-

nen. Binnen een week oefende het 

halve dorp in grote en kleine gezel-

schappen hun acts. En donderdag-

avond 21 november om 18.30 uur 

was de spanning te snijden.

De avond bracht veel dans, zang 

en muziek. Na een heus opera stuk, 

volgde Kabouter Plop en een viool-

optreden. Kinderen voor Kinderens 

‘Klaar voor de Start’ werd vertolkt 

en Pieten zongen een Sinterklaas-

lied. Er was breakdance, een echte 

DJ en een prachtig koor. De in-

komsten zijn bijeengebracht door 

de toegangskaartjes en de barop-

brengst. Ook sponsors als Spot & 

Speaker BV, Bladt Onroerend Goed 
BV, Naast de Buren, Albert He-

ijn, Coop en Dirk vd Broek gaven 

gul. De Groene Daan werd geheel 
kosteloos ter beschikking gesteld 

en Firma van der Neut maakte een 

gulle gift over. 

Kinder Natuur 
Activiteiten 

Woensdag 4 december kun je van 14.00 tot 16.00 uur knutselen 

met de natuur. Na informatie over het onderwerp gaan de kinderen 

het bos in voor ongeveer drie kwartier. Bij terugkomst krijgen de 

kinderen wat te drinken met iets lekkers wordt er nog iets gemaakt.

Deelname voor kinderen van 6 t/m 10 jaar:€ 3,50 per kind: met U-
pas of beschermerspas € 2,50. Aanmelden kan alleen per e-mail tot 
zondag 1 december: KinderNatuurActiviteiten@gmail.com. Maxi-

maal 10 kinderen per middag. Bij minder dan 4 aanmeldingen gaat 

de middag niet door. Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6, De 

Bilt, tel. 030 220 53 40.

Op ’t bankje
Ontwikkelingen rond Sinterklaas hebben me een 

beetje nerveus gemaakt. Allerlei geruchten doen de 

ronde. Zo hoorde ik bijvoorbeeld dat een heleboel 

zwartepieten vanwege de discussie over hun kleur 

ontslag hadden genomen. Daardoor zou het schema 

van de goedheiligman helemaal overhoop gehaald 

zijn. Ik maak me echt zorgen, want de traditie dat 
hij mij bij het bankje komt opzoeken zou er wel eens 

door in gevaar kunnen komen. Vorige keer stuurde 

Sint mij een sms’je om zijn bezoek aan te kondigen, 

maar tot nu toe heb ik nog niets ontvangen. Ik had 
nog wel zo graag uit de mond van Sint zelf willen 

horen hoe het nou precies zat. Ik overweeg allerlei 
scenario’s. Zal ik gewoon op het bankje gaan zit-

ten en maar zien of hij komt, of wacht ik thuis een 

sms’je af. Ik ken niemand die me goede raad kan 
geven en besluit uiteindelijk maar naar het bankje te 

gaan om af te wachten wat er gaat gebeuren. Het is 

behoorlijk fris en dat maakt het wachten er niet pret-

tiger op. Ik kijk af en toe op mijn mobieltje of ik niet 
een bericht gemist heb. Onzin natuurlijk, want een 

bericht is altijd heel goed te horen. Als ik kleumend 

een kwartiertje onrustig heb gezeten klinkt er opeens 

een toontje van een sms. Ik durf bijna niet te kijken. 
Zou Sint….. Toch mijn grote opluchting zie ik dat het 

sms’je inderdaad van de Sint zelf is. Er staat: Ik had 
je eerder willen mailen, maar ik was nog druk met 

delen, suikergoed en marsepein, maar ik zal gauw 

bij je zijn. Ik voel me alsof er een blok beton van me 
afglijdt. Sint komt er aan, wat voel ik me gelukkig. 

Zenuwachtig wacht ik zijn komst af. Al gauw hoor ik 

in de verte het vertrouwde geluid van de hoeven van 

de schimmel. Ik neurie met een blij gevoel: zacht-
jes gaan de paardenvoetjes…. trippel trappel trip-

pel trap….Vanuit 

de lichte mist zie ik 

hem op zijn schim-

mel opdoemen. Een 

gelukzalig gevoel 

gaat door mij heen. 

Behendig stijgt Sint 

van het paard, strijkt 

zijn tabbert glad en komt bij me zitten. ‘Mijn bes-

te Maerten wat is het ijn, om bij dit bankje weer 
te zijn. Elk jaar na een dag hard zwoegen, is onze 

ontmoeting mij een genoegen.’ Glunderend kijk ik 
naar de Sint die in al die jaren geen spat veranderd 

is. Hij ziet er zelfs wat jonger uit. Hij zal toch geen 

botoxbehandeling hebben gehad… Ik voel dat ik ga 
blozen, want hoe durf ik dat van Sint te denken. Ik 
probeer te bedenken op welke wijze ik de discussie 

over zwartepiet ter sprake zal brengen, maar het is 

altijd net of Sint gedachten kan lezen, want hij be-

gint er zelf al over. ‘Je ziet ik ben nu hier alleen en 

heb geen pieten om mij heen. Die zijn nu al vanaf 

vanmorgen, veel cadeautjes aan het bezorgen. Om-

dat het er veel zijn in deze buurt, heb ik extra pieten 

ingehuurd. Het uitzendbureau levert mij te kust en 

te keur, pieten af in elke kleur.’ Het is me duidelijk 

dat Sint het pietenprobleem onder controle heeft. ‘Je 

moet ook niet gek op gaan kijken, als sommige pie-

ten Polen blijken, dat is voor mij totaal egaal, want 

Sint is internationaal.’ Ik ben erg opgelucht dat Sint 
zijn bedrijf helemaal op orde heeft en er dus geen 

kinderen teleurgesteld gaan worden. Soepel bestijgt 

Sint de schimmel weer en verdwijnt in de duisternis. 

Dan pas zie ik dat hij voor mij een pakje heeft ach-

tergelaten. Ik ben heel erg nieuwsgierig, maar besluit 
het pas op 5 december open te maken.

Maerten

Sterren in de dop bij Nijepoort’s got Talent.



Tal van winkeliers slijten er al-

lerhande waar, van kerststukje tot 

ansichtkaart tot professionele cho-

colade kunstwerkjes. Om de 3 of 

4 dagen komen er in de winkeltjes 

nieuwe winkeliers. 

Naast het Anton Pieckdorp is er 

vertier in overvloed. De levende 

Kerststal bijvoorbeeld, die is al 

tientallen jaren wereldberoemd in 

Midden Nederland en trekt zeer 

veel publiek. Zou zo maar in een 

oud prentenboek kunnen staan. 

Het vee in de stal is van een groot 

aaigehalte, zeker de konijntjes, 

kuikentjes enz.

Midden op het Anton Pieckplein 

staat de boshut van Henk de Hout-

hakker. Een vriendelijke reus bij 

wie de kinderen broodjes mogen 

bakken in het vuur en houten 

kerstartikelen kunnen beschilde-

ren. Er is op gezette tijden nog 

veel meer te doen voor de kinde-

ren, zelf kaarsen maken en crea-

tieve avonturen in het Doehuis.

Op het Smulplein staan tal van 

winkeltjes met allerhande winterse 

versnaperingen. Recht tegenover 

dit luilekkerland is het muziekthe-

ater. Een podium waar verschil-

lende artiesten, koren en bands 

de sfeer nog verder zullen verho-

gen. Zie voor de complete agen-

da van optredens en activiteiten  

www.warmewittewinterweken.nl

Brug tussen
school en het echte leven

‘Een symposium als dit, slaat de brug tussen school en het echte leven’, betoogde rector 

Henk Zijlstra bij de opening 12 november van het Gamma Symposium op de Werkplaats 

Kindergemeenschap. In navolging van het succesvolle béta symposium in maart van dit 

jaar stonden nu de gamma vakken in het zonnetje.

Medewerker Thimo Jansen en de 

leerlingen Tessa van de Geer en 

Olivier Croll organiseerden een 

perfecte avond waaraan door ruim 

honderd leerlingen met een enorm 

enthousiasme werd deelgenomen. 

Nieuw daarbij was dat ook een 

groep leerlingen met docenten van 

het Amersfoortse Johan van Olden-

barnevelt gymnasium aan het sym-

posium deelnam. Het Johan van 

Oldenbarnevelt gymnasium en de 

Werkplaats zijn partnerscholen op 

het gebied van talentontwikkeling 

en zijn van plan meer symposia te 

organiseren. Jeroen Torenbeek (op-

richter en directeur van de Utrecht 

Summer School) betoogde dat een 

carrière niet zozeer te danken is 

aan een excellente aanleg voor iets 

maar juist aan de unieke combinatie 

van verschillende kwaliteiten en de 

vaardigheid op het juiste moment 

geboden kansen te benutten. Joris 

Backer (lid 1e kamer - D66) legde 

voor een ademloze zaal de kneepjes 

van het politieke vak uit. 

Zelf vernieuwen

In de workshoprondes onderzoch-

ten de leerlingen bij Kees van der 

Geer, oprichter en directeur van 

IG&H Consulting & Interim of ook 

in hen een ondernemer schuilt en 

wat dat is, willen ondernemen. En 

ze luisterden naar Thijs Smit, die 

als beleidsmedewerker bij de IND 

met de leerlingen nadacht over het 

asielbeleid. En ze keken met Jurri-

aan Cals door verschillende brillen 

naar de werkelijkheid. Casper ten 

Dam sprak over terrorisme, Marc 

Leenders gaf inzicht in de proble-

men die komen kijken bij het om-

zetten van klimaatdoelstellingen in 

praktische maatregelen. De arabist 

Jan Jaap de Ruiter en Danielle Zan-

dee, hoogleraar Duurzame Orga-

nisatieontwikkeling en dr. Nienke 

Endenburg GZ psycholoog, Facul-

teit Diergeneeskunde, Universiteit 

Utrecht hadden allen een enthousi-

ast gehoor dat zich weinig aantrok 

van de eindtijd. Het was inspire-

rend. En dat twee scholen hierbij 

samen optrekken geeft aan dat men 

in Den Haag vernieuwing van on-

derwijs heel goed aan scholen zelf 

kan overlaten. 

(Marijn Backer, Teamleider VWO)

Tijdens het symposium was er ook tijd voor de inwendige mens.

4-weeks winterfestijn in Soest

De Warme Witte Winter Weken
Tot en met zondag 22 december a.s. kunt u elke dag (ook zondags) met de hele familie terecht 

voor een sprookjesachtig gezinsuitje bij de Warme Witte Winter weken in Soest.

Het gehele terrein van tuincentrum ‘t Vaarderhoogt is uitgeruimd om plaats te maken voor een 

nostalgisch Anton Pieckdorpje vol winkeltjes met geveltjes in de stijl van de beroemde tekenaar.

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)

feliciteert

met de nieuwe ruimte
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Jury Bilts Sportgala 
moet dit keer meer kiezen

door Ingrid van der Elst

De toevoeging van een vijfde categorie voor het vijfde Biltse Sportgala geeft de zeskoppige jury 

meer werk. Immers, in de voorgaande vier jaren was er slechts één teamcategorie, voor jeugd 

en senioren gezamenlijk. Nu is dat gesplitst: er wordt nu ook een jeugdsportploeg gekozen.

Niet dat dit de jury erg zal ver-

ontrusten. In de voorgaande jaren, 

eerst onder voorzitterschap van 

Ron Groenewoud en nu Erik Ver-

snel, buigen de leden zich met volle 

overgave over de voordrachten. Er 

komen dan per categorie drie geno-

mineerden uit, waaruit de winnaar 

voortkomt. Hoe dat in zijn werk 

gaat is tot nu toe wat ‘geheimzin-

nig’ geweest. Wie zijn deze juryle-

den, hebben ze voldoende kennis, 

hoe beoordelen ze de voordrach-

ten en maken ze hun keuzes? Bij 

het zien van de namen (zie kader) 

is het duidelijk dat de jury, één lid 

per Biltse woonkern vandaar zes le-

den, een meer dan ruime en diverse 

sportachtergrond heeft; de jury 

bestaat uit topsporters uit verschil-

lende sporten, die tevens coaches 

zijn of managers van topteams zijn 

(geweest), en vaak daarnaast de no-

dige bestuurlijke ervaring hebben.

Werkwijze

De werkwijze is simpel en doeltref-

fend: ieder jurylid neemt de voor-

drachten thuis minutieus door en 

zoekt extra informatie op. In een 

bijeenkomst neemt de jury als ge-

heel de voordrachten met elkaar 

door. Ze vullen elkaar aan met vra-

gen en informatie over speciieke 
sporten. Per categorie geeft ieder 

jurylid dan 1, 2 of 3 punten – drie 

uiteraard voor de in hun ogen beste 

kandidaat. Per categorie ontstaat er 

een ranglijst van drie genomineer-

den, waarvan degene met de meeste 

punten de winnaar is. Aan het einde 

van deze procedure controleren de 

juryleden als geheel nogmaals of 

zij zich allemaal herkennen in de 

volgorde en de keuzes. De presta-

ties worden afgemeten aan: 

a)  het niveau (Wereld/Europees/

Nederlands/districtskampioen)

b)  de breedte van de sport

c)  de uniekheid van de geleverde 

prestaties

d)  de mate van constantheid in de 

afgelopen jaren

e)  en de inzet voor de sport(club) 

naast de prestaties

Hockey

Het moge duidelijk zijn dat indien 

een jurylid direct betrokken is bij 

een voordracht, zoals Erik Versnel 

als lid van het Europese hockeyve-

teranen kampioensteam van Voor-

daan, of een kind van een van de 

juryleden, dat deze daarover niet 

meestemt Voorzitter Versnel: “In 

2013, met de verkiezingen over 

het Olympische jaar, kon je zien 

dat De Bilt een enorm grote hoc-

keygemeenschap kent met hoc-

keywinnaars. Maar als je naar de 

voorgaande jaren kijkt, zul je zien 

dat veel sporters uit verschillende 

sporten aan bod zijn gekomen bij 

de drie genomineerden. Zoals voet-

bal, korfbal, softbal, waterpolo, 

schaatsen, judo en andere vecht- en 

verdedigingssporten, atletiek, wiel-

rennen. Hoewel niet altijd bekend, 

kent onze gemeente veel topspor-

ters in individuele sporten. Het is 

dan ook nodig dat zo veel moge-

lijk kandidaten voor de individu-

ele prijzen worden aangemeld door 

familie of vrienden”. Voor sporten 

als wielrennen, zwemmen en atle-

tiek moeten inwoners van De Bilt 

immers uitwijken naar omliggende 

plaatsen. 

Aanmelden

De gemeente De Bilt is een echte 

teamsportgemeente. Er zullen voor 

de toegevoegde, categorie ‘Jeugd-

team van het jaar’ ongetwijfeld 

voldoende aanmeldingen komen; 

momenteel staat de teller pas op 

drie. Aanmelden van voordrachten 

kan nog steeds, tot 15 december, 

via de website van de Biltse Sport 

federatie: www.bsfnet.nl. De lus-

trumeditie van het Sportgala vindt 

plaats op vrijdag 31 januari 2014. 

De organisatie wil dit keer graag 

ook bewegende beelden van de ge-

nomineerden tonen.

Communiceren met pubers 
kun je leren

door Floris Bijlsma

Ruim 80 mensen kwamen af op de interactieve avond in de theaterzaal van Het Lichtruim 

die Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) De Bilt op donderdag 21 november organiseerde 

met theatergroep PlayBack. Na het spelen en bespreken van vijf ictieve situaties bleek: 
communiceren met pubers kan lastig zijn, maar het is te leren.

Zoon Bas (acteur Wouter van El-

deren) zit op zijn kamer verbeten 

achter de computer. Samengeperste 

lippen. Vingers verkrampt op het 

toetsenbord. Blik continu op de 

monitor. Zijn moeder Leonie (ac-

trice Lis de Kort) maakt zich zorgen 

om hem. Bas ziet nog maar weinig 

schoolvrienden en zijn schoolpresta-

ties gaan achteruit. Leonie wil daar-

over in gesprek met Bas. Zij klopt 

op zijn kamerdeur en komt binnen. 

Ze blijft achter hem staan en spreekt 

hem zo aan. Ondanks de wat pinnige 

toon begint ze nog liefjes: gaat hij 

niet naar het schoolfeest vanavond? 

Bas reageert nauwelijks en de non-

verbale boodschap is in elk geval 

‘nee’ en ‘ga weg, ik ben aan het ga-

men’. De irritatie neemt snel toe bij 

Leonie. ‘Hou nou even op met die 

computer. Het is maar een spelletje.’ 

Weer geen reactie. Dan schreeuwt 

Leonie het uit: ben je soms compu-

terverslaafd? Radeloos stampt zij 

zijn kamer uit. Einde situatie.

Discussie

Gespreksleidster Eva Schmetz van 

de enthousiaste en getalenteerde 

theatergroep PlayBack peilt reac-

ties in de zaal. Is dit herkenbaar? 

Er gaat een zucht door het publiek: 

ja! Hoe deed moeder Leonie het in 

dit gesprek? Er komt meteen reactie 

uit de zaal. Waarom bleef Leonie 

achter Bas staan? Zo heb je geen 

contact met je kind. Leonie leek het 

belang van het spel voor Bas totaal 

te negeren. Schmetz nodigt een van 

de ouders in de zaal uit om de si-

tuatie opnieuw te spelen in de rol 

van Leonie, maar dan op een andere 

manier. Meer ouders doen dat. Zo 

worden verschillende alternatieven 

zichtbaar voor hoe moeder Leonie 

het gesprek aanpakte. Een ouder 

oppert dat Leonie beter vóór Bas 

had kunnen gaan staan. Van El-

deren reageert in zijn rol van Bas: 

‘Dacht je dat ik haar vóór mijn 

monitor zou dulden?’ Het publiek 

lacht. Om de grap, maar deels ook 

uit machteloosheid. Want hoe voer 

je zo’n gesprek dan wél? 

Tips

Een pasklaar antwoord is er niet. 

Elke puber is anders en de omgang 

met hem zal mee moeten verande-

ren bij het opgroeien. Toch komen 

bruikbare tips naar voren. Maak 

contact met je kind. Ga bij hem zit-

ten zodat je elkaar kan aankijken. 

Toon interesse. Wees jezelf, au-

thentiek. Stel vragen en doe geen 

aannames. Maak pas een afspraak 

als je het allebei eens bent met die 

afspraak. Dus niet: ‘Ik spreek met 

jou af…’. Als er geen afspraak 

te maken is, wees dan duidelijk 

en deel een regel mee: ‘Ik wil dat 

jij…’. Wees consequent in de toe-

passing van die regel. Zorg dat 

je als ouders op één lijn zit, want 

dat vergroot de duidelijkheid. De 

combinatie tussen aandacht voor 

een puber en duidelijk en zo nodig 

streng zijn lijkt het beste. Tot slot: 

ruzie met een puber hoort er soms 

bij. Hij onderzoekt grenzen en tast 

deze af. Het conlict aangaan met 
een puber is een normaal deel van 

zijn opvoeding. Schrik daar niet 

voor terug.

Meer informatie staat op de web-

sites van Centrum voor Jeugd en 

Gezin De Bilt www.cjgdebilt.nl en 

van Theatergroep PlayBack www.

tgplayback.nl.

De mensen van PlayBack v.l.n.r. 

actrice Lis de Kort, gespreksleidster 

Eva Schmetz en acteur Wouter van 

Elderen.

Erik Versnel tijdens het Sportgala 2013. [foto Henk van de Bunt]

Jury Sportgala 2014
Koos van Tamelen (Bilthoven): oud-profvoetballer, voormalig Hoofd 

Opleiding FC Utrecht, technisch jeugdcoördinator FC De Bilt en coör-

dinator/veldtrainer Voetbalschool Regio Utrecht.

Ellis Aantjes (De Bilt): oud- topwaterpolospeelster bij de BZC Bran-

denburg, ook actief als trainer en coach.

Wilco de Rooij (Westbroek): járenlang speler van het eerste team van 

DOS korfbal in Westbroek, ook trainer/coach in deze sport.

Kirsten Szameitat (Hollandsche Rading): oud-hockeyster en jaren-

lange bestuurlijke ervaring bij hockeyclub SCHC, bestuurslid TV Hol-

landsche Rading.

Jan Hoppenbrouwers (Maartensdijk): lid van volleybalvereniging 

Salvo’68 in allerlei uiteenlopende functies (speler / coach D1 en H1), 

voormalig bestuurslid softbalclub VIPS, tennisser en voorzitter TV 

Tautenburg, fervent skiër en schaatser.

Erik Versnel (Groenekan): oud-tophockeyer van Voordaan en Kam-

pong, lid van het succesvolle Voordaan veteranenteam, veel organisa-

torische en bestuurlijke ervaring.

Duidelijke overwinning DOS

Zaterdag boekte DOS in de derde zaalwedstrijd de eerste 

overwinning. In een wedstrijd waarin zij van begin tot eind 

sterker was dan tegenstander DWS (Kootwijkerbroek) kwam 

de overwinning vooral na rust tot stand. 

De eerste helft was het spel van DOS veel te onrustig. Dit kwam met 

name tot uiting in te veel foutieve passes die vaak net niet aankwamen. 

Toch had DOS in dit belangrijke duel het initiatief. Geen enkel moment 

in de wedstrijd wist DWS op voorsprong te komen en slechts bij 1-1 

en 2-2 op gelijke hoogte met de thuisploeg te komen. Bij 8-5 en 9-6 

dacht DOS richting einde van de 1e helft met een mooie voorsprong 

te kunnen gaan rusten, maar twee strafworpen brachten DWS de aan-

sluiting. Deze strafworpen waren exemplarisch voor het onrustige spel 

van DOS.

De eerste twee competitiewedstrijden liet DOS het na rust liggen, maar 

nu speelden de oranje hemden juist beter na de pauze en met name 

een stuk gedisciplineerder. De mindere momenten in de ploeg van voor 

rust, kwamen in het tweede deel van de wedstrijd minder voor. In de 

verdediging werden veel minder fouten gemaakt, terwijl in de aanval 

vooral de rebound stukken beter was verzorgd. Binnen enkele minuten 

had DOS de voorsprong weer uitgebreid naar drie doelpunten verschil 

bij 11-8 en hierna liep DOS met goed gevarieerd aanvalsspel uit naar 

een 19-10 voorsprong. Deze wedstrijd bleek ook weer eens de kracht 

van de ploeg, want alle acht de spelers kwamen tot scoren. Uiteindelijk 

loot de goed leidende scheidsrechter af bij een 22-14 eindstand.



Nootjes
Te koop aangeboden

MUTSEN, handschoenen en 

sjaals voor jong en oud bij 

Kok stomerij & lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

Te koop tamme jonge 

KONIJNTJES van 10 weken, 

groeien op met kinderen. Tel. 

06-46603026

Mooi Sinterklaascadeau? 

Prachtige met de hand 

beschilderde BATIK(KERST)

KAARTEN uit Indonesië, 

net kleine schilderijtjes. 

Ook mooi om in te lijsten! 

Inclusief enveloppe. Kom 

gerust kijken! € 1,00 per stuk. 

(In de winkel € 2,25!). Bij 

grotere afname € 0,75. A. 

Evenhuis, Clara Peeterslaan 

27, Bilthoven, 06-51412055

SOLDATEN speelgoed en 

kleding bij Kok stomerij en 

lederwaren, Dorpsweg 46, 

Maartensdijk. Tel. 0346-

212672

Stihl ZAAGPAK. € 75,-. 

Gashaard. € 75,-. Tel. 035-

5771232

Nieuw in doos 

BLACKBERRY Curve 

9300 zwart. € 149,-. Tel. 

06-85171948

25% Korting op alle decora-

tieartikelen en divers speel-

goed. Boek- en cadeauwinkel 

Van den Berg, Pr. Irenelaan 

48, Maartensdijk

PORTEMONNEES en nog 

eens portemonnees bij Kok 

stomerij en lederwaren, 

Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672

HP 22 origineel inktpatroon 

3 kleuren (C9352AE). € 10,-. 

Tel. 0346-213204

Z.g.a.n. puzzels 1000 stukjes. 

5 stuks € 4,- p/s. Tel. 030-

2202996

Grote BK koekenpan 28cm. 

€ 10,-. Tel. 030-2202996

Nieuwe dameslaarzen leer 

d.bruin mt. 381/2-39. Van 

€ 125,- voor € 49,-. Tel. 030-

2202996

Nieuwe luxe witte lampenkap 

(hang) 46cm. hoog. € 15,-. 

Tel. 030-2202996

Als nieuw sportief waterdicht 

damesjack mt. m. € 25,-. Tel. 

030-2202996

Nieuwe fleece dekentje 

100x85cm. € 6,-. Tel. 030-

2202996

Nieuw wit gelakt houten 

tafeltje 38x38cm. € 10,-. Tel. 

030-2202996

Groot boek met ruim 300 

pagina’s met afbeeldingen 

van schilderijen van Vincent 

van Gogh. € 40,-. Tel. 0346-

211738

Donkerblauwe kinder-

wagen z.g.a.n. € 45,-. Tel. 

06-51903987 

30 x Netwerk kabel. De 

kabels zijn 7,5m per stuk 

met aan 2 kanten rj45 con-

nectoren. Allemaal nieuw en 

per stuk verpakt. € 10,-. Tel. 

06-46434216

Hoekbureau 210x193 cm. Het 

is gemaakt van hele dikke tri-

plex. € 30,-. Tel. 06-46434216

21 Inch crt monitor merk: 

Nokia. Gratis op te halen. Tel. 

06-46434216

Indesit 2-deurs koel-diep-

vriescombinatie, 1.85 m hoog. 

€ 47,50 Tel. 06-54930994

Droogmolen met (nieuwe) 

uitklapbare voet. € 30,-. Tel. 

06-54930994

Z.g.a.n. herenkostuum, zui-

ver scheerwol, maat 247, zeer 

goede kwaliteit. € 50,-. Tel. 

030-2205540

Gemakkelijke bejaarden stoel, 

hoge zit  en hoge leuning. 

€ 20,-. Tel. 030-2205540

Wit verstelbaar medisch tafel-

tje voor naast de stoel of bed. 

€ 12,50. Tel. 030-2205540

Sjoelbak met houten schijven. 

€ 12,50. Tel. 030-2205540

Nieuwe kerstboomstandaard. 

€ 5,-. Tel. 030-2205540

JVC Videorecorder met 

afstandsbediening in nieu-

we staat. € 25,-. Tel. 035-

5771465

Kersthuisjes en beeldjes. € 1,- 

p.s. Tel. 06-18667788

Polyetheen buis 32mm. 

€ 1,25 p.m. Banden met velg 

VW Caddy. € 25,-. Tel. 035-

5771232

Nordica skischoenen 

mt. 43/44. € 40,-. Tel. 

06-12167301

Elektrische haard met meta-

len ombouw. Werkt prima. 

€ 35,-. Tel. 030-2288029

Psp spellen o.a. The Godfather 

prince of peria killzone. 

€ 7,50 p.s. Tel. 06-12167301

Kinderbedje met matras en 

dekbedje + lakentjes tot 4 

jaar. € 25,-. Tel. 0346-213590 

/ 06-56618940

Bascule gewichten in overleg. 

€ 40,-. Tel. 06-22594128

Broodtrommel crème kleur 

jaren ‘40/’50. € 25,-. 1 

Hakschoffel. € 7,50. 1,5 kof-

fieloodje 50-55 jaar. € 7,50. 

Tel. 06-44420668

2 Fotoalbums van het 

koningshuis. € 20,-. Geit gete-

kend in lijst 48x34cm. € 15,-. 

Koper gravure boerderij met 

ganzen en kippen 15x11,5cm. 

€ 12,50. Tel. 06-44420668

1 Spa merk Ideal. € 25,-. 

H u i s h o u d t r o m m e l t j e 

30x9,5cm jaren ’65 van 

Brabantia huishoudblik. 

€ 10,-. Tel. 06-44420668

Grote doos vol met aller-

lei kinderspeelgoed, oud en 

nieuw, leuk voor sinterklaas,

wegens opruiming. € 15,-. 

Tel. 030-2205540

Personeel gevraagd

De kaas- en notenspeciaal-

zaak in Bilthoven zoekt een 

SPONTAAN MEISJE (16/17 

jr) die van aanpakken weet en 

goed kan verkopen voor de 

vrijdagmiddag van +/- 14.00 

- 19.00 uur. Bel 030-2286279 

of kom even langs op De 

Kwinkelier 4 in Bilthoven. 
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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.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes kunt u per 
mail een eenmalige machtiging afgeven. Gratis nootjes worden max. 3 x herhaald.

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

1

2

3

4

Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)

E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Tel  ...............................................................................................................................................

Bedrag  ...............................................  Voldaan  ........................................................................

Alessie’s, totaalconcept in huidverbetering Maartensdijk. 

Mooie, volle of trendy lange wimpers voor de feestdagen? 

Nieuw bij Alessie’s: wimperextensions! Nu ter introductie een 

nieuwe set voor slechts € 59,- i.p.v. € 75,-! Kijk voor meer 

informatie op www.alessies.nl of bel direct voor een afspraak 

0346 820 897.

Computerspecialist Voor al uw computer- en laptop-

problemen 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

Fiets Service Centrum MAARTEN VAN DIJK Gruttolaan

18 Tel. 0346-212267. WINTERTIJD Ma. Wo. Vr. 16.00-20.00

Za. 10.00-12.30 en 14.00-17.00 Onderdelen uit voorraad 

leverbaar 95% van de reparaties dezelfde dag klaar.

Levering alle merken NIEUWE en GEBRUIKTE Fietsen

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

06-54967985

Karin van der Willigen Makelaardij onroerende zaken. 

Tel. 0346-281444/06-36142989 www.kvdwmakelaardij.nl 

www.metuwdorpsmakelaar.nl

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages, etc. 

Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 

auto's en (brom)fietsen, etc. Telefoon 06-50897262

Puber slim, cijfers laag? Maria van Groenestijn biedt coa-

ching in leerprocessen van (hoog)begaafden, ter ondersteuning 

van kind en ouder(s). T 030-2258350; www.MPGcoaching.nl 

Hoveniersbedrijf Kevin van ’t Veld ‘The Green Man’

Ontwerp - Aanleg – Onderhoud - Gladheidbestrijding.

Is uw tuin aan een najaarsbeurt toe? Dan bent u bij ons 

aan het juiste adres. Voor meer informatie kunt u bellen 

naar 06-27480128 of kijken op www.green-man.nl

Schoonheidssalon Beauty-Max www.beauty-max.nl 

(Diepte) reiniging, peeling, stomen, weghalen van oneffen-

heden, epileren, harsen, massage van gezicht, hals en decol-

leté, masker, serum en dagcrème voor € 49,50. Spoorlaan 66, 

Bilthoven. Tel: 06-10666673

De bladeren vallen of zijn gevallen. U kunt weer volop 

planten. Alle soorten fruit-, loof- en sierbomen. Rode en 

groene beuken en haagberk tot +/- 250 hoog. Vanaf 50cm á 

€ 0,60. 100cm á €1,50. Coniferen groot en klein 125-150cm á 

€ 6,50; 150-175cm á € 8,50; 175-200cm á € 12,-. Taxus vanaf 

40-50cm € 4,50. Buxus vanaf 20-30cm á € 1,50; laurier vanaf 

30-40cm á € 3,-. Verder voor al uw voorkomende werkzaam-

heden zoals snoeien, rooien van hagen en bomen, en straat-

werk. Vrijdag en zaterdag verkoop Nieuwe Weteringseweg 

34, Groenekan. Tel. 06-54751296 www.tuinservicevanvliet.nl

Te huur aangeboden: Parkeerplaats op eigen terrein. 

Omgeving Hessenweg - Looydijk De Bilt. Tel. 030-2283149.

Grote garageverkoop, zaterdag 30 nov. van 10.30-15.30 

uur. Veel antiek, veel barometers, ± 200 modelauto’s, kerst-

spullen, boeken, schilderijen, etc. Inrit naast Aardelaan 12, 

Bilthoven

Kok stomerij en lederwaren. Dorpsweg 46, Maartensdijk. 

Tel. 0346-212672. Stomen en reinigen van kleding en 

goederen,schoenreparatie, schoenonderhoud artikelen, kle-

dingreparatie, horlogebandjes incl. aanzetten, horloge bat-

terijtjes incl. inzetten.    

GEFELICITEERD!

Mark & Lucy voor de 14e keer samen jarig! Gefeliciteerd 

en maak er maar een gezellig dag van.

Ouderenraad De Bilt vergadert

De Ouderenraad van De Bilt vergadert woensdag 4 

december, om 14.00 uur in de Coesfeldzaal in het ge-

meentehuis (Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven). 

De Ouderenraad behartigt de belangen van oudere 

bewoners in de gemeente en adviseert daarover het 

College van Burgemeester en Wethouders en de Ge-

meenteraad. Een week voor de vergadering wordt de 

deinitieve agenda gepubliceerd op de website van 
de Ouderenraad: www.ouderenraad-debilt.nl. De 

vergaderingen zijn openbaar.

Vespers in Adventskapel

Nu de dagen korten en de nachten lengen zijn er ook 

weer de Adventsvespers, waarin uitgezien wordt 

naar het Licht. In de sfeervolle Kapel in Holland-

sche Rading wordt er op de zondagen 1, 8, 15 en 

22 december vanaf 19.00 uur vespers van ongeveer 

een half uur gevierd met ruimte voor liederen onder 

begeleiding van de piano, lezingen, gebed, stilte en 

symboliek. Na de vespers is iedereen uitgenodigd 

voor een kop kofie of thee in de consistorie.

Parkinson Café

Parkinson Café Bilthoven is weer geopend op maan-

dagmiddag 2 december. Van 14.30 tot 16.00 uur zijn 

mensen met Parkinson, mantelzorgers/familie en 

belangstellenden van harte welkom in de Koperzaal 

van Zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in 

Bilthoven. Zaal open vanaf 14.00 uur. Dit keer geen 

spreker, maar een gezellige, creatieve middag met 

het maken van o.a. Sint- en Kerstkaarten onder des-

kundige begeleiding. Hebt u nog een Sinterklaasge-

dicht nodig, dan wordt dat ter plaatse voor u gerijmd 

en uitgeprint. Uiteraard is de infotafel aanwezig en is 

er gelegenheid om met elkaar te communiceren. De 

toegang is gratis, maar een bijdrage wordt op prijs 

gesteld. Info bij Ankie van Dam, tel. 0346 211814 of 

per e-mail b.van.dam@hetnet.nl.

Westbroek Ontmoet

Dinsdag 3 december van 

14.30u – 16.30 uur ko-

men verschillende ge-

bruiksvoorwerpen aan 

bod bij Westbroek Ont-

moet in het Dorpshuis 

van Westbroek. Wie kent 

nog alle werktuigen uit 

vervlogen tijden en hebt 

u met de meest moderne 

al gewerkt? Wout van 

Winssen geeft een rond-

leiding door het ra-rari-

teitenkabinet van Alfred 

Colijn. Ook wanneer u 

niet in Westbroek woont, 

bent u van harte welkom. 

De kosten zijn 3 euro, in-

clusief een kop kofie of 
thee. Wanneer u wél wilt 

komen, maar niet weet 

hoe, kunt u vervoer rege-

len via familie de Graaf, 

tel: 0346-281826. 

Je vindt het lokaal

Heeft u HUISHOUDELIJKE 

hulp nodig, bij voorkeur voor 

ouderen, dan kunt u bellen: 

06-20070058

Diversen

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iede-

re gewenste hoeveelheid. 

We hebben er bergen van. 

Stal Arends, Eikensteeg 

11a, Maartensdijk. Tel. 

06-54753516

GARAGEVERKOOP zater-

dag 30 nov. Van 10.00 tot 

14.00 uur o.a. antiek, speel-

goed, kleding, huish. spullen. 

Dorpsweg 91, Maartensdijk

Gevonden Peugeot FIETS. 

Tel. 035-5771792

Oud papier  

zaterdag 30 nov.

Hollandsche Rading

De wagen vertrekt om 

9.00 uur vanaf ‘Het 

Rondje’. 

Westbroek

Oud papier vóór 8.00 

uur aan de weg op of 

de daarvoor bestemde 

plaatsen. Inwoners van 

de nieuwbouw worden 

verzocht ook de contai-

ner op de vertrouwde 

plek neer te zetten.



Tweemaal Zes 
declasseert tegenstander

Een oor-wassing, anders kun je het niet noemen. Tweemaal Zes heerste zaterdag op 

alle fronten, thuisploeg Excelsior moest maar liefst 35 tegentreffers incasseren; 

15 meer dan de bezoekers. 

Excelsior zal tevreden zijn met 

handhaving in de overgangsklas-

se. Maar vooraf achtte de Delftse 

ploeg zich toch niet helemaal 

kansloos tegen TZ. Dat optimis-

me bleek niet realistisch, het was 

tweemaal dertig minuten eenrich-

tingsverkeer. De ploeg van trainer/

coach Eric Geijtenbeek kon in de 

sterkste samenstelling spelen, de 

fysieke clash tegen EKVA had 

geen blessurenasleep. 

Geijtenbeek, zelf naar de tribune 

verbannen na de dubbele gele 

kaart in het vorige duel, was toch 

niet tevreden. ‘We hebben verde-

digend teveel weggegeven, aan-

vallend hadden we er meer moeten 

maken. Bij rust stonden we 10-15 

voor, dat was gewoon te weinig. 

Positief is dat net als vorige week 

iedereen scoorde, dat moet onze 

kracht zijn.’ Kern van het TZ-spel 

is de sterke rebound, met Bart 

Drost en Joep Gerritsen als zone-

heersers. In het vak van Drost is 

Maarten van Brenk de absolute 

spits, in het andere vak moeten de 

scores van meer spelers komen. 

Het over meer schijven scoren is 

belangrijk in de strijd om de top-

posities, logisch dat Geijtenbeek 

het collectief scoren als positief 

punt meeneemt uit de wedstrijd 

van zaterdag. 

In de sfeerloze Delftse hal was Eli-

ne Geurtsen goed op dreef, ze had 

maar tien schotpogingen nodig om 

zes keer raak te schieten. Maarten 

van Brenk scoorde tienmaal. 

Zaterdag speelt TZ in eigen hal te-

gen DOS Kampen. TZ heeft nog 

wat goed te maken tegen deze 

ploeg, op het veld struikelde de 

koploper in Kampen. De week 

daarna speelt TZ ook thuis, dan 

komt medekoploper Sporting Tri-

gon op bezoek. December wordt 

cruciaal voor de titelkansen.
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30 minuten itness voor vrouwen 

Hessenweg 9 • De Bilt
030-2746772 • www.curves.nl

Open bridgekampioenschappen
Ook de 15e Open Bridgedrive De Bilt werd vrijdag succesvol gehouden. 112 bridgers uit De Bilt 

en omgeving streden in de klasse A en B om de eer en 25% kwam in aanmerking voor een prijs. 

Maar het gros kwam voor de gezelligheid en sportiviteit. 

De uitslag liet niet lang op zich wach-

ten. Op de eerste plaats van alle deel-

nemers kwam het paar van B.C. Dom-

bridge (dat speelde in de B-klasse): 

het echtpaar Anneke en Fred Schob-

ben met 62.72% . Zij mochten elk een 

keuze maken uit de rijkelijk gesor-

teerde prijzentafel. Om in aanmerking 

te komen voor de wisselbeker moest 

je in de A-klasse uitkomen. Dit jaar 

kwamen de dames Mia van Lierop en 

Marcelle Slijboom daar voor in aan-

merking. Zij eindigde op de 2e plaats 

met 61.43%. Behalve de beker kre-

gen ze elk een blijvende herinnering 

en mochten ze een prijs kiezen. De 3e 

plaats met 61.33% werd ingenomen 

door de heren Han van Beuren en Hans 

Fock. Bij de bovenste 15 paren kwam 

B.C. Maartensdijk met de meeste af-

gevaardigden in aanmerking voor de 

Cluboorkonde.

(George van Dam) 

Brandenburg wint 
twee keer

De heren van BZC Brandenburg hebben thuis tegen S.V. Twente hun 

4e overwinning behaald, waarmee nu met 13 punten uit 8 wedstrijden 

aansluiting met de top van de middenmoot is verkregen.

Voor de Dames stond de wedstrijd tegen De Rijn uit Wageningen op het 

programma. Dit waren ook de tegenstanders van de eerste competitie 

wedstrijd van het seizoen die toen thuis werd verloren. 

Gebrand op revanche sprongen de dames van Brandenburg het water 

in. De wedstrijd ging gelijk op, al nam Brandenburg wel steeds de lei-

ding. Door o.a. goed beweeglijk spel van Marese Borgts , die twee maal 

wist te scoren, sloten de dames uit Bilthoven de eerste periode af met 

een 4-5 voorsprong. Tot halverwege de tweede periode, wisten de da-

mes uit Wageningen aansluiting te vinden. Beide ploegen scoorden hun 

man meer, maar daarna kreeg Brandenburg vleugels. Lianne Lolkema 

zwom twee maal alleen op de keeper af en wist beide keren, schitterend 

te scoren. Zo wist Brandenburg verder uit te lopen naar 5-11.

De derde periode was de minste. Brandenburg wist de sterke midvoor 

van De Rijn goed aan banden te leggen. Beide ploegen scoorden twee 

maal. In het laatste part werd duidelijk dat de dames van Brandenburg 

over een betere conditie beschikten en De Rijn moest hun meerde er-

kennen. De Bilhovensen wisten nog vier maal te scoren o.a. met een 

beheerste boogbal van Franka Yperlaan. En daar waar Sigrid Aantjes 

een Wageningse strafworp wist te stoppen, benutte Susan Vervat haar 

strafworp wel. Door deze, met 9-17 gewonnen wedstrijd, wist Bran-

denburg zich op de derde plaats te handhaven.

Guppy afzwemmen in Combibad 
Brandenburg in Bilthoven 

Vorige week hebben de peuters in Combibad Brandenburg afgezwommen voor hun Guppy 

diploma. Ze hebben de afgelopen maanden met hun moeder, vader, oma of opa 

goed geoefend met leerzame spelletjes in en onder het water. Onder deskundige 

leiding van Myriam of Josette werden ze voorbereid op de test. 

Zo kon ook de opa van Kailen 

meedoen met de leerzame oefe-

ningen. Er werden allerlei spelle-

tjes voorgeschoteld en de peuters 

konden naar hartenlust trappelen 

met de beentjes en spetteren en 

klappen met de handjes en er werd 

gezongen en gedanst. 

Na aloop was er nog vertier op 
de bubblebank, met de eendjes 

of balletjes en gleed men van de 

glijbaan. 

Nova delft het onderspit
Afgelopen zaterdag waren de korfballers van Nova gastheer voor Ani-

mo. De bezoekers uit Geldermalsen namen de volle winst met 15-22 

mee waardoor het Nova puntloos onderaan de ranglijst laat.

In het derde zaalduel wist de ploeg van Mikael Bouthoorn dat de eer-

ste winstpunten welkom zouden zijn. Echter stond Animo er hetzelfde 

voor. In het voorprogramma rekenden de Biltse reserves knap af met 

Animo 2: 25-12. De inspiratie moest er dus zijn. Een kleine tegenval-

ler was dat in de voorbereiding Kim Hoep geblesseerd raakte aan haar 

knie, toch wist ze nog knap bijna de hele wedstrijd uit te spelen. In het 

andere vak is het Sanne Kouterik die de plek heeft ingenomen van Inge 

van Eck.

De eerste twintig minuten gingen gelijk op waarbij telkens de uitploeg 

een minieme voorsprong wist te nemen. Maar vlak voor rust stokte het 

scoren bij Nova, iets waar de ploeg helaas bekend mee is. Animo wist 

de kleine foutjes in de verdediging af te straffen waardoor Nova met 

rust tegen een 7-10 achterstand aan keek.

In de tweede helft was het spelbeeld niet veel anders. Er werd met vla-

gen goede aanvallen neergezet, maar de Biltse equipe had het vizier 

niet op scherp staan. Even leek er nog een mogelijkheid te zijn nadat 

Job Paauw van afstand raak schoot en een strafworp verzilverde. Maar 

Animo maakte binnen een paar aanvallen ook aan deze illusie een eind. 

Ook invallers Iwan Verhaaf, Wesley Spronk en Aranka Akkermans kon-

den het tij niet meer keren. De wedstrijd kabbelde het laatste kwartier 

voort naar een 15-22 eindstand.

Aanstaande zaterdag reist de selectie af naar Waddinxveen. Alhier moet 

voor de eerste punten worden gevochten. Tegenstander Korbis heeft 

drie punten uit drie wedstrijden.

Relex verslaat 
de koploper

Badmintonvereniging Relex speelde dinsdag 19 november uit tegen ‘t 
Veen in Veenendaal. De thuiswedstrijd was verloren en daarom was Re-

lex nu uit op revanche. In hun felbegeerde witte Bosrandshirts begon 
de herendubbel van Erwin en Eric met een winnende driesetter tegen 

Wim en Piet. Goed voorbeeld deed volgen, maar helaas ging de drieset-

ter van de damesdubbel van Dragana en Karin naar de tegenstanders 

Inge en Joke. Bij een stand van 4-2 konden de mixen de doorslag geven. 

Het waren 2 super spannende wedstrijden in 3 sets, waarbij Erwin en 

Karin meer geluk hadden (21-18, 19-21, 21-12) dan Eric en Dragana 

(23-25, 21-13, 17-21). Einduitslag 5–3 voor Relex

V.l.n.r. organisatrice Mariëtte Vogelaar, Mia van Lierop, Marcelle 

Slijboom, wedstrijdleider Bert Nijdam en overall leiding George van 

Dam. (foto Kläre van Dam)

In het bijzijn van familie laten de peuters hun vorderingen zien en bevestigen dat ze niet bang zijn voor het water.

Analoog kanaal 45 

digitaal kanaal 43 

www.regiotvdebilt.nl

advertentie
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Peter Dapper van de Bilthovense 

Winkeliersvereniging en Juffrouw 

Stippel verwelkomden Sint 

Nicolaas vanaf het balkon boven 

Ruyssenaars Makelaardij op de 

Julianalaan in Bilthoven. 

advertentie

advertentie

Intocht Sint Nicolaas

door Henk van de Bunt

Sint Nicolaas werd jl. zaterdag in 

De Bilt en Bilthoven, Westbroek 

en Maartensdijk verwelkomd. De 

bevolking was massaal uitgelopen 

en de goedheiligman liet zich ook 

niet onbetuigd door ruim de tijd te 

nemen bij het bezoek aan respectie-

velijk Toutenburg en Dijckstate in 

Maartensdijk.

Terwijl op de Soestdijkseweg de auto’s nog stapvoets rijden is de hoofdpersoon zelf op Jagtlust gearriveerd.

Bij de aankomst zaterdagochtend op Jagtlust zorgde een heus Pietenorkest 

voor de juiste stemming. 

In Toutenburg in Maartensdijk vermaakten Pieten de aanwezigen met een 

cursus ‘klappen op muziek’.

Gespannen en aandachtig wacht de kinderschare op wat er allemaal gaat gebeuren (op Jagtlust).

In Westbroek kwamen de Pieten zelfstandig in mooie oude auto’s aangereden.

Cafetaria de Gram  
Kerkdijk 3, Westbroek

 Tel. 0346-281380
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Openingstijden 
Maandag 11.30 - 20.00 uur
Di t/m Do 11.30 - 20.30 uur
Vrijdag 11.30 - 22.00 uur
Zaterdag 11.30 - 21.00 uur
Zondag 11.30 - 20.30 uur

December 
aanbieding

---------------------------------------------------------------------

Al onze menu’s 
voor € 7,25

Vraag niet hoe het kan 
maar geniet ervan 

(ook voor thuis)
Fijne feestdagen 

toegewenst namens 
Cor, Coby, Christy, 

Brigitte, Roel, Ryan, Max, 

Juliëtte en Anne
-------------------------------------------------

Wij zijn 
gesloten van 

23 t/m 26 
december 2013

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl 
Groenekanseweg 168, Groenekan

Laatste week: 'WILD MAANDMENU'

Woe.
27-11

Scholrolletje met 
zalmmousse

of
 Jachtschotel met puree, 
stoofpeer en rode kool

€ 11,00 
incl. kopje

koffie

Do.
28-11
Vrij.

29-11
Woe.
4-12

Runderhaasfilet met 
truffeljus

of
Gebakken zalmfilet met 

saffraan saus

€ 11,00
incl. kopje 

koffie

Do.
5-12
Vrij.
6-12


