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www.meijersinstallatie.nl
Groenekan 0346 - 21 12 91

• Centrale verwarming • Gas • Water • Onderhoud
• Sanitair installaties • Loodgieterswerk • Dakbedekking

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

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl
of mail naar info@parelpromotie.nl

Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 

het instapmoment én het uitstapmoment

in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.

Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.

Uw lokale
drukwerkspecialist

van  lichtreclame 

 dr
uk

werk van A tot Z  L 

Gemeente De Bilt al 5 jaar 
Fairtrade-gemeente

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 5 november vierde de gemeente De Bilt haar 5-jarig bestaan als Fairtrade gemeente. 
Dit gebeurde vanaf 10.00 uur met een boeiend programma in Het Lichtruim in Bilthoven. 

Hoofdspreker was RTL-weerman en klimaatspecialist Reinier van den Berg,
die in zijn speech sprak over de invloed van klimaatverandering

op ons als koffiedrinker.

Helemaal in het teken van Fair-
trade, kon iedere belangstellende in 
Het Lichtruim genieten van eerlijke 
koffie of thee. Diverse organisa-
ties, zoals supermarkten, Bonbon-
Margo, scholen en kerken lieten 
de bezoeker kennismaken met hun 
Fairtradeproducten. Samen hebben 
zij De Bilt op de Fairtrade-kaart 
gezet. Connie Brouwer, Fairtrade 
ambassadeur binnen gemeente 
De Bilt is trots op alle initiatieven 

die bedrijven en andere organisa-
ties nemen om eerlijke handel een 
kans te geven. Ook (waarnemend) 
burgemeester Verkerk is het hier-
mee eens. Hij vertelt: ‘Steeds meer 
wordt de consument zich bewust 
van de ernst van klimaatveran-
dering. Dat wij hier allemaal iets 
aan moeten doen. Helaas gaat het 
volgens de meeste wetenschappers 
nog niet snel genoeg. Gelukkig is 
binnen de gemeente De Bilt Fair-

trade al wel volop aanwezig. In vijf 
jaar tijd zijn diverse scholen, ker-
ken en clubs op eerlijke producten 
overgegaan. Er bestaan ook al fair-
tradevoetballen, -bloemen en -sie-
raden’. De Bilt heeft zelfs de eerste 
Fairtrade voetbalclub van Neder-
land binnen haar grenzen. 

Lange weg
Reinier van den Berg, RTL-weer-
man en klimaatspecialist ziet goede 
dingen gebeuren binnen De Bilt. 
Helaas is er nog wel een lange weg 
te gaan, wereldwijd. Niet iedereen 
is zich bewust van het belang van 
bijvoorbeeld eerlijke handel in kof-
fie en de daarmee gepaard gaande 
klimaatverandering. Van den Berg 
vertelt: ‘In koffieland Ethiopië is 
nu 97% van het bos verdwenen. De 
arme bevolking heeft steeds meer 
hout nodig om te stoken, waardoor 
ook de laatste bossen verdwijnen. 
Als men in het westen iets meer 
geld over zou hebben voor een 
product als Fairtrade koffie, komt 
dit ten goede aan die arme boer in 
Ethiopië, zodat hij milieuvriende-
lijker kan produceren’. Helaas is 
het nog lang niet zover en gaat de 
klimaatverandering gewoon door. 
Van den Berg: ‘Ik wil het eigenlijk 
geen klimaatverandering noemen, 
maar eerder klimaatontwrichting. 

De veranderingen gaan heel hard. 
Sneller dan wetenschappers hadd-
den verwacht. Een paar jaar geleden 
was sprake van een ijsvrije Noord-
pool in 2100, maar waarschijnlijk is 
dit binnen tien jaar al een feit. Wij 
zitten nu al op een opwarming van 
één graad. Weet je hoeveel ijs met 
één graad opwarming verdwijnt? 
Dat zijn 2.000 vrachtwagens met ijs 
die naar de oceaan rijden, per mi-
nuut. Zoveel ijs verdwijnt op aarde, 
dag in, dag uit. En op de Noordpool 
loopt de opwarming helemaal uit de 
hand, met 6-10 graden’. 

5 over 12
Volgens Van den Berg is het reeds 
5 over 12, maar wij kunnen het tij 
misschien nog terugdraaien naar 5 
vóór 12, mits de mens zich houdt 
aan vijf hoofdpijlers. Van den Berg: 
‘De eerste hoofdpijler is meer bo-
men aanplanten. Wij moeten meer 
doen aan bosbouw. Onze aarde 
verliest per jaar meer dan 10 mil-
jard bomen. Dat is veel. Heel veel. 

Verder moeten wij veel meer ener-

gie besparen. Dit betekent klimaat-
neutrale huizenbouw, verlaging van 
onze ‘foot-print’ op aarde en meer 
mobiliteit. Stoplichten moeten be-
ter op elkaar worden afgestemd, 
zodat je kunt doorrijden, in plaats 
van steeds maar weer stoppen 
en optrekken. Dat kost heel veel 
energie en is vervuilend (fijnstof).  
De derde hoofdpijler is Energie 
Transitie, ofwel alle snelwegen te-
rug naar 100 kilometer/u, én over-
gaan op wind- en zonne-energie. In 
De Bilt is BENG goed bezig met 
beleid: energieneutraal in 2030’. 
Als vierde pijler noemt Van den 
Berg ‘Grondstoffen’, zoals het 
goed scheiden van alle afval. Tot 
slot, aan het eind van het verhaal 
komt Van den Berg weer terug op 
Fairtrade. Dit is de vijfde pijler. 
Betaal iets meer voor producten 
uit derde wereld landen, zodat de 
producent milieuvriendelijker kan 
produceren. Helaas waren slechts 
25 mensen aanwezig bij het betoog 
van Reinier van den Berg. Was het 
tijdstip verkeerd gekozen, op zater-
dag 10.30 uur? Of is dit een veeg 
teken?

V.l.n.r. Burgemeester Bas Verkerk, Fairtrade-ambassadeur Conny Brouwer 
en Fairtrade-corryfee Fieke Faber. 

Reinier van den Berg: ‘Ik wil het eigenlijk geen klimaatverandering 
noemen, maar eerder klimaatontwrichting.

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378
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Brandweerharmonie bijna dakloos
De Brandweerharmonie Bilthoven is een amateur-muziekvereniging die bestaat uit blaasmuzikanten en 
een drumband. Al 90 jaar verzorgt het korps concerten, bij evenementen straatoptredens en is men een 

graag geziene gast bij taptoes in binnen-, en buitenland. 
 

Dit alles kan natuurlijk niet zonder 
frequent oefenen. Na jaren in een 
basisschool te hebben gerepeteerd 
werd deze verbouwd. De brand-
weerharmonie was toen ook erg blij 
dat er ruimte werd gevonden in de 
brandweerkazerne. Helaas, de ka-
zerne wordt, zoals nu blijkt, op korte 
termijn ook verbouwd en er zal geen 
plaats meer zijn voor het orkest. Zes-
tig enthousiaste muzikanten dreigen 
dakloos te worden. Het korps is nu 

op zoek naar een bedrijf, organisatie 
of vereniging, die beschikt over een 
grote ruimte die elke vrijdagavond 
beschikbaar is. Een plek waar een 
aantal instrumenten kan worden op-
geslagen. Het motto van de harmonie 
is ‘samen is leuker’. Wie wil samen 
met de Brandweerharmonie de toe-
komst in en mede daardoor prachtige 
concerten mogelijk maken? Neem 
dan contact op via penningmeester@
brandweerharmonie.nl 

Moet de Brandweerharmonie blijvend de straat op?
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Soestdijkse-
weg Zuid 13
De Bilt

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden

(030) 221 7229

Meer informatie: 
www.pcbuitvaartzorg.nl

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

13/11 • 10.30u - Mevr. ds. B. L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
13/11 • 09.30u - Ds. G. van Wijk

13/11 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
13/11 • 10.30u - Bezinningssamenkomst 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

13/11 • 10.00u - De heer Herman 
Kesting, Oost Europa Zending

R.K. Kerk O.L. Vrouw
13/11 • 10.30u - 10.30 u Gezinsviering 
Pastor J. Houben m.m.v. het kinderkoor 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
13/11 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
13/11 • 16.30u - Ds. G. Roorda

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
13/11 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

13/11 • 19.00u - Ds. N. de Boo

Pr. Gem. Immanuelkerk
13/11 • 10.00u - Ds. A. van Buuren 

Samendienst Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
13/11 • Samendienst in en met 

Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
13/11 • 10.30 uur, Eucharistieviering 

pastor F. Zwarts 

Volle Evangelie Gemeente
13/11 • 10.00u - Spreker dhr. Jeffrey 

Rampen 

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

13/11 • 10.30u - Drs. P.D.D. Steegman

Herv. gemeente Blauwkapel 
13/11 • 15.30u - Drs. J.P. de Man

Herst. Herv. Kerk
13/11 • 10.30u - dhr. J. de Boer

13/11 • 18.00u - kandidaat G.J. Veldhuis

Onderwegkerk Blauwkapel
13/11 • 10.30u - eerstvolgende dienst op 

27 november a.s. 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

13/11 • 11.00u - Ds. J. J. Sijl 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

13/11 • 10.00u - Ds. A. Stijf
13/11 • 18.30u - ds. G.H. Kruijmer, 
voorbereiding Heilig Avondmaal 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

13/11 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. 
Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
13/11 • 09.30u - ds. J. J. Sijl 

St. Maartenskerk
13/11 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Gerard de Wit en
Pastoor Joachim Skiba

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

13/11 • 10.00u - Ds. G. D. Hanemaayer 
13/11 • 18.30u - Ds. J. Wolswinkel 

PKN - Herv. Kerk
13/11 • 10.00u + 18.30u -

ds. M. van der Zwan 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; 
doch de meeste van deze is de liefde.

1 Korinthe 13: 13

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, 
geven wij u kennis dat, na een langdurig maar moedig gedragen 
ziekte, van ons is heengegaan mijn lieve zorgzame moeder,
onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

Adriaantje Rijkje Ramp-Geurtsen
sinds 30 oktober 2002 weduwe van Jan Ramp

in de leeftijd van 70 jaar.

 Amersfoort: Plonia

  Martien en Bep
  Rijkje en Gerard
  Rut en Thea
  nichten en neven

1 november 2016
Correspondentieadres:
Begrafenisverzorging De Bruijn
t.a.v. familie Ramp-Geurtsen
Patrijslaan 13
3738 GC  Maartensdijk

De bijzetting in het familiegraf heeft plaatsgevonden op
maandag 7 november op de Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Wij willen alle medewerkers van Woon-zorgcentrum
Maria Dommer en thuiszorg Vitras hartelijk dank zeggen
voor hun liefdevolle zorg aan mijn moeder en onze zuster,
schoonzuster en tante betoond.

Veel dank voor jullie steun aan ons
bij het grote verlies van onze

Sipko Veeneman
We zijn dankbaar voor zijn gulle liefde
en dat we van hem hebben mogen houden.

Emke, Amarens, Jesse en Fardau
Hollandsche Rading

Niemand kende zijn strijd
En het stille verdriet

Van het willen en niet kunnen

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een verder lijden bespaard 
is gebleven, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Jacob Wijhenke
Jaap

Echtgenoot van Jo Wijhenke-Brouwer

 Utrecht, † Bilthoven,
5 juli 1926 3 november 2016

 Jo Wijhenke

 Marjan en Hans
 Robert-Jan en Wilma

 Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Bosuillaan 17
3722 XD  Bilthoven

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 11 november 
om 11.00 uur in de aula van crematorium Den en Rust,
Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Na de dienst is er
gelegenheid tot condoleren in de ontvangstruimte.

Stil van verdriet
 De strijd is gestreden
 jouw pijn is voorbij.
 Ik probeerde te helpen
 maar stond er zo machteloos bij.
 Je vechtlust was enorm
 je werd alleen zo moe.
 Onze liefde is voor eeuwig
 in ons hart nemen we je overal mee naar toe.

Intens verdrietig dat wij hem moeten missen, maar dankbaar voor 
alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat is 
overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa

Willem Marinus Sukkel
“Wim”

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* 15 augustus 1947 te Maartensdijk † 5 november 2016 te Maartensdijk

 Henny Sukkel-Aalberts

 Richart en Angela
 Linnet, Jill

Dorpsweg 106
3738 CH  Maartensdijk

Mijn man, onze vader en opa is thuis.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag
11 november om 14.00 uur in de Stulpkerk,

Hoge Vuurscheweg 4 te Lage Vuursche. 

Aansluitend aan de dienst zal de teraardebestelling plaatsvinden
op de Hervormde begraafplaats naast de kerk.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in gebouw de Furs,
Slotlaan 2a te Lage Vuursche.
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Droom komt uit
Kerk van Sint Maarten bruist van vitaliteit bij 50-jarig bestaan

door Henk van de Bunt

‘Een droom die uitkomt’, zo denkt Ineke Geurtsen over het komende jubileum van de kerk van 
Sint Maarten in Maartensdijk. Zij vormt met Lia Thijs, Trudie Kemp, Corrie Bosman en Jellie 
Klaver de commissie die al maanden bezig is om het weekend van 11 tot en met 13 november tot 
een groot feest te maken. Want dan vieren de leden van de katholieke geloofsgemeenschap het 

50-jarig bestaan van hun kerk aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk.

Die droom heeft volgens Ineke 
Geurtsen niet alleen maar te maken 
met het jubileum, maar misschien 
nog wel veel meer met de vitaliteit 
van de katholieke geloofsgemeen-
schap: ‘Want we staan er als kerk 
en als gemeenschap goed voor. We 
vieren graag ons geloof samen en 
doen dat op 13 november met drie 
koren. Maar we doen dat ook met 
onze pastor Gerard de Wit, die ons 
zo lang heeft mogen stimuleren en 
met de huidige pastoor Joachim 
Skiba die ons veel ruimte geeft om 
op eigentijdse wijze het geloof ge-
stalte te geven. We doen meer dan 
vieren, rondom het jubileum. We 
willen ook net als Sint Maarten 

ons geloof delen. Daarom halen we 
met allerlei activiteiten en collectes 
geld op voor de daklozenopvang 
het Catharijnehuis in Utrecht’. 

Jubileumbundel Maartenskoerier
Dat de kerk van Sint Maarten er 
goed voor staat, wordt ook dui-
delijk op zaterdag 12 november. 
‘Dan wordt een jubileumbundel 
gepresenteerd en daar staan al-
lemaal verhalen in van leden van 
onze geloofsgemeenschap. Vrou-
wen, mannen, jong en oud, rand- en 
hoogkerkelijk, iedereen komt aan 
het woord. Dat zegt veel over de 
verscheidenheid en kracht van onze 
geloofsgemeenschap. We doen al-

lemaal mee, we willen gastvrij zijn, 
we willen klaar staan voor ande-
ren, we willen ook dank zeggen 
tegen God. Dat gebeurt allemaal 
op zaterdag 12 november. Iedereen 
is welkom, vanaf 15.00 uur, in de 
kerk. Daar wordt de bundel gepre-
senteerd. En om 16.00 uur opent 
Tineke Schouten de expositie’, zo 
vertelt Ineke Geurtsen trots.

Aandacht voor kinderen
Bij het jubileum van de kerk van 
Sint Maarten wordt het feest na-
tuurlijk gedeeld met de kinderen. 
Dat gebeurt rond de optocht op de 
feestdag van de patroonheilige, op 
11 november. Alle kinderen van 
het dorp zijn welkom. Er worden 
honderden kinderen verwacht na de 
optocht, in de kerk. Daar staat een 
verhalenverteller klaar die op ei-
gentijdse wijze de kinderen het le-
ven van Sint Maarten zal schetsen.

Op rij
Voor de goede orde noemt Ineke 
Geurtsen samen met de andere 
vrouwen van de jubileumcommis-
sie nog één keer de belangrijke tijd-
stippen in het jubileumweekend:
• 11 november om 18.30 uur op-

tocht Sint Maarten met verhalen-
verteller in katholieke kerk

• 12 november om 15.00 uur in 
katholieke kerk presentatie jubi-
leumbundel en opening expositie 
door Tineke Schouten

• 13 november om 10.30 uur 
plechtige hoogmis met Gerard de 
Wit en Joachim Skiba als voor-
gangers en drie koren van de ge-
loofsgemeenschap.

v.l.n.r. Lia Thijs, Trudie Kemp, Jellie Klaver en zittend Ineke Geurtsen en 
Corrie Bosman tijdens een inspiratiereis naar Tours in Frankrijk.

Chapeau-penning voor
Jolanda van Hulst

door Guus Geebel

Op dinsdag 1 november werd voor de onlangs afgetreden wethouder Jolanda van Hulst-Mazirel 
in de oude raadzaal van Jaglust een zeer drukbezochte afscheidsreceptie gehouden.
Zij werd toegesproken door wethouder Hans Mieras en burgemeester Bas Verkerk

die haar de Chapeau-penning van de gemeente De Bilt uitreikte. 

Aanleiding voor het vertrek van Jo-
landa van Hulst was een vertrou-
wensbreuk met de VVD-raadsfractie. 
Van Hulst was acht jaar raadslid en 
tweeënhalf jaar wethouder. De ge-
meentelijke onderscheiding ontving 
zij voor de getoonde inzet daarbij. 
Wethouder Hans Mieras kenschetst 
Jolanda van Hulst als een kleurrijk 
figuur, daadkrachtig, gedreven en 
altijd op de inhoud. Hij noemt haar 
een hardwerkende collega-wethou-
der. Met plezier denkt hij terug aan 
de regisserende rol van Jolanda als 
het college onderweg was en chaos 
dreigde. Hans Mieras dankt haar voor 
de mooie tijden die ze samen hebben 
meegemaakt. Burgemeester Bas Ver-
kerk schetst de politieke loopbaan 
van Jolanda van Hulst en gaat in op 
de invulling van de uitgebreide wet-
houdersportefeuille, waaronder het 
zwembad. Verkerk somt een aantal 

beleidszaken op die onder wethouder 
van Hulst tot afronding zijn geko-
men. Hij noemt ook  haar inzet voor 
de life science-as, de belangrijkste 
economische ontwikkeling van de 
gemeente De Bilt. ‘Daar past maar 
één woord op, Chapeau.’

Terugblik
Jolanda van Hulst zegt de functie van 
wethouder met heel veel plezier uit-
geoefend te hebben. Zij noemt speci-
aal de ondernemers die zeer gemoti-
veerd mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan een betaalde baan 
hielpen. ‘Er worden zelfs vacatures 
en banen gecreëerd om dat te doen.’ 
De regionale samenwerking vindt zij 
van groot belang, evenals contacten 
leggen en netwerken. ‘Alles wat we 
als bestuurders doen, doen we niet 
alleen. Het is teamwork. Het eerste 
en tweede team wordt gevormd door 

het college en de ambtelijke onder-
steuning. Het derde team is de fractie 
en last but not least de raad. Je hebt 
ze als wethouder allemaal nodig om 
de functie gedegen uit te kunnen 
oefenen. Luisteren naar inwoners 
staat hoog in het vaandel van deze 
gemeente. Maar ook dan kan de vrij-
heid van de een de overlast van de an-
der zijn. Besturen vraagt daadkracht. 
Ik kijk terug op een hele mooie pe-
riode en ik heb ontdekt dat besturen 
een prachtig vak is. Dit hoofdstuk 
sluit nu, maar mijn boek is nog lang 
niet uit. Ik heb nog vele hoofdstuk-
ken voor de boeg.’ Jolanda vertelt 
dat zij enkele dagen samen met haar 
man in Rome was. ‘Kijkend naar de 
geschiedenis van Rome, met de intri-
ges, de strategieën die soms anders 
uitpakken dan verwacht, de verbor-
gen agenda, de eigenbelangen, dan 
zag ik hier en daar parallellen.’

De Chapeau-penning en bloemen voor Jolanda van Hulst.

Repair Café Bilthoven
Afgelopen zaterdag werd er weer gerepareerd in het Repair Café bij 
WVT. Zo’n 50 inwoners kwamen langs met een grote variatie aan 
kapotte lampen, koffiezetters, koptelefoons, kleding en fietsen. 10 
lokale vrijwilligers stonden klaar om hen bij te staan bij het repare-
ren. De elfjarige Pieter Verweij uit Maartensdijk kwam het team als 
stagiair ondersteunen en schroefde de uit elkaar gehaalde apparaten 
weer stevig in elkaar. Het volgende Repair Café Bilthoven wordt 
gehouden op zaterdag 10 december. Meer informatie op repaircafe-
bilthoven.wordpress.com.

Iedereen blij in het repaircafé. (foto Frans Poot)

Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

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

Koop Geersing, uitvaartverzorger
06 51247743 (dag en nacht)

& Geersing

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

advertentie
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

Lamsracks
Gemarineerd of naturel

Australische sucade

Filetrollade

Hacheevlees

Kipdijfilet
(scharrel)

100
GRAM 3.75

500
GRAM 9.98

500
GRAM 5.98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 10 november 
t/m woensdag 16 november 

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

500
GRAM 5.50

500
GRAM 4.98

4
VOOR 5.-Krokante kipschnitzels

Lekker voor het weekend!

Ouderwets lekker!

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-walnoot salade
Filet americain
Sellerie salade

Gerookte beenham
Gegrilde fricandeau
Gebakken biefstuk 3 x 100

GRAM 5.50

3 x 100
GRAM 4.50

VLEESWAREN TRIO

NAJAARS KAAS 
MET VERRASSENDE KRUIDEN

500
GRAM 6.98

CREMEUX DE 
BOURGOGNE

100
GRAM 2.49 

ONION MIX 100
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98HUISMIX

Noten & pinda's

OMA’S DRAADJESVLEES

1
KILO 10.99 2

KILO 20.-

NU
VOOR 7.50GRILLWORST + LEVERWORST

WIST U DAT WIJ OOK HELE MOOIE KERST- EN EINDEJAARSPAKKETTEN MAKEN?

Nieuw!

Gepaneerde schnizels, runderschnitzels, 
gehaktschnitzels en kalfsschnitzels

5 HALEN= 4 BETALEN

Super lekker 
en romig!LEVERKAAS 200

GRAM 1.98

HEERLIJKE PARMAHAM 150
GRAM 4.98

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

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

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VERS GESNEDEN

Soepgroente grof/� jn
250 GRAM 

0.89

DE LEKKERSTE VAN NL!
NIEUWE OOGST ZUID-
VRUCHTEN: ABRIKOZEN,
PRUIMEN, VIJGEN EN ROZIJNEN

3 BAKJES
HALEN

2 BETALEN

VERS GESNEDEN

Ananas
MEGABAK

OP = OP

1.99

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 14/11, dinsdag 15/11 en woensdag 16/11

VERS GESNEDEN

Boerenkool
250 GRAM

0.99

COMICE

Handperen
HEEL KILO 

0.99

Boeu� 
Bourguignon
MET RODE KOOL EN PUREE

100 GRAM 

1.49

Chili Con Carne
100 GRAM

0.99

Pasta
MET SCAMPI'S EN RUCOLA

PER PORTIE 

5.95

Zuurkoolschotel
MET GEHAKT, WORST EN
JAGERSSAUS

100 GRAM 

1.49

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Cifra taartje
NÚ

9.95

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Alléén donderdag
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Gemeente begroting 2017
door Guus Geebel

De gemeenteraad stelde op donderdag 3 november de Programmabegroting 2017 vast. Tegen de 
begroting stemden de fracties van PvdA en SP. Er werden zeventien moties ingediend waarvan 

er veertien in stemming gebracht werden. Acht moties werden aangenomen.

Kees Lelivelt (VVD) noemt De Bilt 
een gemeente met goede vooruit-
zichten en de fractie wil dat zo hou-
den. Een goede samenwerking in 
een sterke regio en verdere ontwik-
keling van de life science-as noemt 
Lelivelt goed voor ondernemingen 
en de werkgelegenheid. De fractie 
wil aandacht voor goede woonloca-
ties, bereikbaarheid, woningbouw 
en goede voorzieningen als winkel-
centra en zorg. Verder vindt de frac-
tie cultuur- en sportvoorzieningen 
van belang. Dolf Smolenaers (D66) 
zegt dat de voorliggende begroting 

zich niet leent voor vergezichten. 
‘We zien vooral continuïteit van be-
leid. Preventie en eigen kracht blijft 
de kern van ons zorgbeleid.’ Smole-
naers dient een motie in waarin hij 
vraagt kansen te benutten om voor 
tijdelijk leegstaande gemeentelijke 
panden gebruik te maken van ande-
re mogelijkheden dan antikraak. De 
motie krijgt steun van de raad. Hij 
vraagt in een andere motie om in 
2017 een concreet plan van aanpak 
op te stellen voor het verduurzamen 
van Jagtlust en het fractiehuis. Ook 
deze motie wordt aangenomen.

Zwembad
Krischan Hagedoorn constateert 
dat de bouw van een nieuw zwem-
bad nog steeds niet is gestart. ‘Een 
prima plan van Stichting Water, 
nota bene een burgerinitiatief, werd 
terzijde geschoven.’ Hagedoorn 
dient een motie waarin wordt ge-
vraagd te onderzoeken of het plan 
van Stichting Water voor een nieuw 
zwembad binnen het beschikbare 
budget te realiseren is. Na hoof-
delijke stemming wordt de motie 
verworpen. Ook een motie over het 
bevriezen van de huurverhoging 
voor scheefwoners bij doorstro-
ming naar een passende woning 
wordt verworpen, evenals een mo-
tie waarin gevraagd wordt contrac-

tuele afspraken met de dierenam-
bulance te maken. Het verzoek in 
een motie om te onderzoeken of 
het concept ‘goedhuurwoning’ een 
uitvoerbaar alternatief voor De Bilt 
is wordt aangenomen. Pim van de 
Veerdonk (Beter De Bilt) stelt dat 
we achterlopen op het gebied van 
duurzaamheid. Een motie om een 
sterker ambitieniveau te laten zien 
bij het speelruimtebeleid krijgt na 
de aanpassing om het budget extern 
te vinden steun van de raad. 

Randweg
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
legt in zijn beschouwing de nadruk 
op het grote gebrek aan betaalbare 
woningen in de gemeente. Grond 
voor nieuwe woningen is buiten de 
rode contouren aanwezig en die wil 
hij benutten. ‘Het is maar een heel 
klein gedeelte.’ Een motie met het 
verzoek om een extra boa wordt in-
getrokken. De aanleg van een rand-
weg lijkt voor IJssennagger onaf-
wendbaar. Werner de Groot (CDA) 
vraagt wat het toekomstperspectief 
van de kinderboerderijen is. Duur-
zaamheid staat hoog in het vaandel 
van het CDA. De partij onderstreept 
het belang van andere dan fossiele 
brandstoffen voor de energievoor-
ziening. Een motie met het verzoek 
een onderzoek naar het maatschap-

pelijk draagvlak voor windenergie 
uit te voeren krijgt steun van de 
raad. Menno Boer (SP) vraagt hoe 
het staat met het uitvoeren van de 
motie om de mogelijkheid voor 
woningbouw op de Schapenwei te 
onderzoeken. Hij maakt opmerkin-
gen over gebrekkige communicatie 
en participatie met bewoners. Een 
motie met het verzoek om bij het 
ministerie aan te dringen op verrui-
ming van de bevoegdheden van de 
boa’s wordt ingetrokken. Een mo-
tie om de vogelopvang Utrecht een 
eenmalige subsidie van 5.000 euro 
te verstrekken wordt verworpen.

Kwetsbaren
Anne de Boer (GroenLinks) legt de 
nadruk op duurzaamheid en ener-
giebesparing.  ‘Besparen levert 
vooralsnog het meeste op, maar 
met wind- en zonne-energie kun-
nen we steeds meer.’ Een motie 
met het verzoek de aangescherpte 
landelijke wet- en regelgeving over 
vuurwerk in de APV te verwerken 
en vuurwerkvrije gebieden in te 
stellen wordt aangenomen. Even-
eens steun van de raad krijgt een 
motie om de toegankelijkheid van 
de openbare ruimte te verbeteren. 
Johan Slootweg (SGP) wijst op de 
schuldpositie van de gemeente. Hij 
dient een motie in om een concreet 
plan van aanpak op te stellen tot 
realisatie van 845 woningen. De 
motie krijgt geen meerderheid van 
de raad. Slootweg wijst erop dat het 
verkeer op de Soestdijkseweg vast-
loopt en er oplossingen gevonden 
moeten worden. Hij wil het over-
schot op de Wmo inzetten voor de 
meest kwetsbaren. Een door hem 
ingediende motie die B en W vraagt 
te zoeken naar mogelijkheden om 
vereenzaming te voorkomen en 

passende zingeving te bevorde-
ren wordt aangenomen. De fractie 
Schlamilch zegt zich helemaal aan 
te sluiten bij de bijdrage van Beter 
De Bilt. Hij vraagt bijzondere aan-
dacht voor het langzaam verkeer bij 
de herinrichting van het dr. Lette-
plein. Een motie met de vraag een 
jaarlijks of tweejaarlijks cultuur-
festival mogelijk te maken wordt 
verworpen. 
 
College
Het college geeft commentaar op 
de ingediende moties en gaat in op 
de vragen en opmerkingen uit de 
beschouwingen. Wethouder Mieras 
zegt dat er financieel een trendbreuk 
is. Die wordt veroorzaakt doordat 
we een half miljoen per jaar aan 
de reserveposities toevoegen en de 
aantrekkende economie. Hij noemt 
een aantal woningbouwprojecten 
dat voorbereid wordt. Wethouder 
Ebbe Rost van Tonningen staat bij 
het zwembad voor de situatie dat 
een nieuwe berekening wordt ge-
maakt. ‘Het concept van Stichting 
Water wordt meegewogen in het fi-
nanciële kader.’ De wethouder zegt 
toe met een notitie te komen over 
locaties die voor woningbouw in 
aanmerking komen. 

Zorgen en achterdocht in 
Tuinstraatkwartier 

De PvdA De Bilt bezoekt vrijwel maandelijks een wijk in deze gemeente. Het doel is te ervaren 
waar mensen zich druk over maken. Deze keer was het Tuinstraatkwartier aan de beurt.

Binnenkort vindt er een drastische 
ingreep plaats in het Tuinstraat-
kwartier. De woningen die tussen 
1948 en 1953 gebouwd zijn, moe-
ten gesloopt of drastisch gereno-
veerd worden. De kwaliteit van de 
huizen voldoet niet meer. Bewoners 
klagen al geruime tijd over last van 
schimmel, vocht en ongedierte. In 
mei 2015 werd hierover een col-
lectieve klacht ingediend bij SSW. 
De woonstichting zit op dit moment 
midden in een zgn. woonwensen-
onderzoek van de huidige bewo-
ners van het Tuinstraatkwartier; 
voldoende aanleiding voor de PvdA 
om poolshoogte te gaan nemen in 
de wijk.

Reacties
Krischan Hagedoorn, fractievoor-
zitter PvdA: ‘Het is een goede zaak 
dat er onderzoek plaatsvindt naar 
de woonwensen van de bewoners, 
goed dat de bewonerscommissie 
van het Tuinstraatkwartier dit voor 
elkaar heeft gekregen samen met 
SSW’. De PvdA ontvangt twee 
soorten reacties in de wijk. Een 
minderheid van de mensen, welke 
het team spreekt, geeft als eerste 
aan dat ze goed geïnformeerd wor-
den door SSW en de bewoners-
commissie. Deze huurders zien de 
bouwkundige ingreep met vertrou-
wen tegemoet. Men heeft het idee 
dat er geluisterd wordt en dat het 
straks met de nieuwe huurwoning 
wel goed komt. Bij de meerderheid 

van de bewoners overheerst toch 
vooral angst en achterdocht. ‘De 
huur gaat vast enorm omhoog voor 
mij’ is een veelgehoorde uitspraak. 
Eén bewoner weet ons zelfs te mel-
den dat hij na verbouwing 520 euro 
per maand gaat betalen in plaats 
van de 335 welke hij nu betaalt. 

Verwachten
Ondanks de beloften van SSW op 
inloop-avonden en in de nieuws-
brieven dat de huren sociaal zul-
len blijven, verwachten de meeste 
bewoners hier niets van. In de wijk 
overheerst het gevoel ‘eerst zien, 
dan geloven’. Een andere vrees van 
de bewoners is dat er straks geen 
plaats meer voor ze is in het Tuin-
straatkwartier. SSW houdt hierover 
in de communicatie een slag om de 
arm omdat de bouwplannen nog 
niet definitief zijn. Scheefwoners 

vrezen voor hun plekje in het Tuin-
straatkwartier en senioren uiten de 
wens dat er met hun wensen reke-
ning wordt gehouden bij de nieuw-
bouw. De PvdA hoort vaak dat er 
gewoon meer goedkope huurwo-
ningen (tot 585 euro per maand) 
gebouwd moeten worden in de 
gemeente. Ook over het groene ka-
rakter van de wijk maakt men zich 
zorgen. Kortom, zorgen en achter-
docht overheersen nu nog de posi-
tieve aspecten van de bouwingreep. 
Krischan Hagedoorn hierover: ‘On-
danks de manier waarop SSW geïn-
vesteerd heeft in communicatie en 
onderzoek, is mij duidelijk gewor-
den dat als SSW deze achterdocht 
en zorgen wil wegnemen, nog meer 
en veelvuldiger voorlichting en 
overleg noodzakelijk is’. De PvdA 
zal de ontwikkelingen met belang-
stelling blijven volgen.

Schlamilch stapt uit 
fractie Beter De Bilt

door Guus Geebel

‘Hier sta ik en ik kan niet an-
ders’, aldus Peter Schlamilch 
aan het begin van de raadsver-
gadering op donderdag 3 no-
vember. Het gemeenteraadslid 
vindt dat de partij Beter De 
Bilt door deel te nemen aan een 
college waar ze tweeënhalf jaar 
tegen streed een koers heeft ge-
kozen die de zijne niet is.

Schlamilch stelt dat bij het toe-
treden van de partij tot het col-
lege van B en W niets is binnen-
gehaald en belangrijke dossiers 
zijn ingeleverd. ‘Ik ga niet de 
vijfhonderd redenen geven die 
mijn vertrek hebben bespoe-
digd, maar constateer dat de 
scheiding der wegen onafwend-
baar is en ik zal daarom uit de 
fractie treden. Ik ben iemand die 
wil samenwerken, maar er moet 
ook ruimte zijn voor idealisme, 
eigenheid en creativiteit.’ Pe-
ter Schlamilch, die bij de laat-
ste raadsverkiezingen honderd 
stemmen haalde, gaat door als 
eenmansfractie onder de naam 
Forza De Bilt. Hij zegt dat te 
doen voor de inwoners van De 
Bilt en gaat zich onder meer in-
zetten voor een veiliger verkeer, 
de openbare veiligheid en kunst 
en cultuur. Het PvdA-wijkteam bezocht het Tuinstraatkwartier; een naoorlogse wijk 

waarvan de opzet van oorsprong in Engeland ligt. 

Pim van de Veerdonk is de nieuwe 
fractievoorzitter van Beter De Bilt, 
de enige fractie waarin vrouwen de 
meerderheid hebben.  

advertentie

De stap van Peter Schlamilch 
betekent dat de raad nu elf fracties 
telt.

Een motie van het CDA om een 
onderzoek naar draagvlak voor 
windenergie uit te voeren kreeg 
steun van de raad.



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92

6

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

 

Doe mee met Bodybalance voor nek, schouder en rug 
Last van spanning in de nek, schouders of rug? Kom in beweging bij deze nieuwe body-
balancevariant.  We oefenen zó dat je leert om een betere lichaamshouding aan 
te nemen waardoor je letterlijk meer ruimte krijgt om te ademen en soepel 
bewegen. Met als gevolg dat je je lichamelijk prettiger voelt.  
Deze les vindt wekelijks plaats op de maandagochtend van  11.15-12.30 uur. 
Deelname kost € 42,- per maand.  
 

Maandag 14 november gratis proefles!  
Kom zonder inschrijving vrijblijvend proberen.  
Meer informatie: WVT, Talinglaan 10 Bilthoven 0302284973 www.vvsowvt.nl  

Doe mee met Bodybalance voor nek, schouder en rug
Last van spanning in de nek, schouders of rug? Kom in beweging bij deze nieuwe body-
balancevariant.  
te nemen waardoor je letterlijk meer ruimte krijgt om te ademen en soepel 

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.

Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

Nieuws   ageNDa   archief   aDVertereN   beDrijVeN   reagereN   Niet oNtVaNgeN   coNtact

Kijk voor meer info op
www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Rondetafelgesprekken Mantelzorg
Mantelzorgers zijn onmisbaar en van onschatbare 
waarde. Om meer mantelzorgers te bereiken, 
passende ondersteuning te bieden en te waarder-
en, wil het Steunpunt Mantelzorg graag in gesprek 
met mantelzorgers. Wij nodigen mantelzorgers uit 
om mee te praten over ondersteuning en waard-
ering van mantelzorgers. Daarom organiseren we 
in november twee Rondetafelgesprekken. En wel 
op: maandag 14 november van 14.00 tot 16.00 uur 
en op dinsdag 22 november van 19.30 tot 21.30 
uur in Restaurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh 
Onnesweg 14, 3731 KH De Bilt. Graag aanmelden 
via mantelzorg@mensdebilt.nl of tel. 030-7271556 / 
06-13071129.

Mantelzorgwaardering 2016
Zorg je intensief voor een ander (8 uur of meer per 
week)? Of ken je iemand die dat doet? En woont 
degene waaraan je zorg verleent in gemeente
De Bilt, dan kom je in aanmerking voor de Mantel-
zorgwaardering. Meld jezelf of een ander dan snel 
aan via het aanmeldformulier Mantelzorgwaardering 
en kom in aanmerking voor Mantelzorgwaardering 
dat wordt aangeboden door de gemeente De Bilt. 
Het formulier is te vinden op onze website onder 
het kopje Mantelzorgwaardering 2016 of bij onze 
servicecentra.

Vragen? Loop eens binnen bij Servicecentrum
De Bilt, Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 De Bilt,
030-7440595 of Servicecentrum Maartensdijk,
Maertensplein 96, 0346-214161

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

De Bilt
Utrechtseweg 370
3731 GE De Bilt

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

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

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

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

06 - 51447828
www.mevision.info

Super 8 fi lms of VHS videobanden?
Wij zetten ze over op DVD of USB

Bilthoven inlever- en ophaalpunt

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank
• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 
• Landwinkel de Groenekan • GroenRijk 
• Primera Maartensdijk • Readshop

service voor ondernemers

Creëer ondernemingsruimte voor jezelf. 

Extra handjes nodig op het gebied van 
communicatie en PR maak gebruik van 

onze ervaring.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers

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

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

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

de mogelijkheid om uw kerstgroet en nieuwjaarswensen via een extra 

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

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

Wilt u alvast reserveren?

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

De beschikbare maten voor de kerst- en Nieuwjaaradvertentie zijn:

liggend - 80 x 50 of staand - 50 x 80

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

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

De Vierklank komt dit jaar niet uit op 28 december 2016

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

PROEFSTOL
een heerlijke boterstol met amandelspijs voor

€ 5,50

SINT EN PIETEN-
TAARTJE

€ 9,95

met chocolade en
speculaas nu

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



Mening Nederland leest
Bezoekers van de Bibliotheek zijn ‘in gesprek’ over het thema demo-
cratie. Zij ervaren de vrijheid om verschillende boeken te kunnen lezen 
en er in alle openheid over te mogen spreken. En ze mogen in de boeken 
hun mening schrijven. 

Bibliotheekleden ontvangen tijdens de actie Nederland Leest in Biblio-
theek Idea een boek cadeau. Leden hebben de vrijheid te kiezen uit drie 
spannende verhalen over democratie: Heer der Vliegen van William 
Golding (1954), Liefde en schaduw van Isabel Allende (1986) of Mor-
ten van Anna Levander (2014). 

Plek 
In de speciaal ingerichte Ne-
derland Leest Plek van Ge-
sprek liggen de drie boeken 
ook ter inzage. Hierin schrij-
ven mensen hun mening over 
de verschillende fragmenten. 
Lezers spreken met elkaar over 
de fragmenten. De Nederland 
Leestboeken zijn in de Biltse 
vestingen alleen op te halen tij-
dens service-uren in de maand 
november en altijd tijdens ope-
ningsuren ter inzage. 
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Mexicaanse kunst in Westbroek
door Walter Eijndhoven

De hele dag ging het maar door, het getik van de steentjes en het aanbrengen van cement, 
achter de Bed and Breakfast van Paul en Lettie Egberts uit Westbroek. Vier Mexicanen uit 

Mexico City werkten hier hard aan een kunstwerk, dat uiteindelijk bestemd is 
voor het Spaanse Instituto Cervantes in Utrecht. 

‘Op 30 april werd aangebeld bij 
onze B&B, of wij nog een kamer 
over hadden voor een overnachting. 
Gelukkig was de ruimte beschik-
baar, dus lieten Paul en ik hen bin-
nen. Vier Mexicanen traden binnen, 
met koffers vol gereedschappen’. 
Aan het woord is Lettie Egberts uit 
Westbroek. De vier kunstenaars, 
Jorge Tanamachi, Alejandro Loyo-
la, Eduardo Ponce en Maria Fer-
nanda Arivalo uit Mexico bleken op 
zoek naar een ruimte om te kunnen 
werken aan hun mozaïek, bestemd 
voor het Cervantes Instituut aan 
het Domplein in Utrecht. Tanama-
chi vertelt: ‘Na de overnachting bij 
Paul en Lettie zijn wij op zoek ge-
gaan naar een geschikte schuur, of 
ruimte, in de buurt van Utrecht. He-
laas konden wij niets vinden en zo 
kwamen wij weer terecht in West-
broek, bij de B&B, met de vraag 

of zij wisten waar wij eventueel te-
recht konden’. Lettie overlegde met 
Paul en zij besloten de kunstenaars 
te helpen. Lettie: ‘Wij vonden het 
zo sneu om hen aan hun lot over te 
laten, daarom stelden wij de schuur 
achter ons huis beschikbaar’. Jorge, 
Alejandro, Maria en Eduardo na-
men het aanbod dankbaar aan. 

Mozaïek
Er werd hard gewerkt aan het enor-
me kunstwerk. Tanamachi: ‘Wij 
willen dat Midden-Amerikaanse 
kunst meer bekendheid krijgt, niet 
alleen in Spanje en Mexico, maar 
ook daarbuiten. Wij zijn nu bezig 
met een typisch Mexicaanse mo-
zaiek. Het kunstwerk is 10 meter 
lang en 2 meter hoog en weegt on-
geveer 3.000 kilo’. Overal liggen 
massa’s stenen en ook staan er bak-
ken met cement in de tuin achter de 

B&B. Lettie vertelt: ‘Voordat zij 
begonnen met hun werk, werden 
6 of 7 pallets met zand, grint en 
stenen geleverd door een Italiaans 
bedrijf. Dat werd bij ons voor de 
deur afgeleverd. Omdat het bedrijf 
niet met hun enorme auto het pad 
op wilde rijden werden de pallets 
op de weg gezet. Gelukkig besloot 
Jaap Veldhuizen, onze overbuur-
man, een handje te helpen en bracht 
alles met de aanhanger naar de ach-
terkant van ons huis’. Via via werd 
bekendheid gegeven aan het project 
en een aantal mensen uit Westbroek 
kwam een kijkje nemen bij de mo-
zaïek. Tanamachie: ‘Wij waren de 
hele dag hard aan het werk, soms 
tot in de avond aan toe. De stenen 
werden in stukken gehakt en daar-
van legden wij figuren in een moza-
iek, bijvoorbeeld The Crying Wo-
man, het symbool van water. Ook 

werden allerlei maskers getoond, 
of Mexicaanse dansen. Deze kunst 
gaat terug tot aan de Maya’s en de 
Azteken’. 

Kleurcodes
Het is een bijzondere manier van 
kunst maken. Nadat de stenen in 
stukken zijn gehakt, worden zij in 
frames gelegd, op een stuk plastic, 
met kleurcodes. Over deze stenen 
komt een laagje gewapend ce-

ment. Om de stenen te laten glim-
men, wordt water over de tegels 
gesproeid, zodat de kleuren beter 
tot hun recht komen. Uiteindelijk 
wordt ook een boek geschreven 
over het kunstwerk. Vrijdagmiddag 
vier november werd het kunstwerk 
onthuld door de heer Eduardo Ibr-
rola-Nicolon, de ambassadeur van 
Mexico. De mozaïek kan worden 
bekeken in het Instituto Cervantes, 
Domplein 3 in Utrecht.

Art Traverse expositie
Vanaf zondag 13 no-
vember is de duo-ex-
positie van Ludmilla 
van der Spoel en 
Birgitta Sundström 
Jansdotter te zien in 
de Traverse van het 
gemeentehuis van De 
Bilt. Op die dag om 
15.00 uur wordt de 
expositie geopend.

Ludmilla van der 
Spoel woont en werkt 
in Enschede. Zij 
exposeert in binnen- 
en buitenland. 

Jubileumlezing 
Vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten bestaat 55 jaar in Bilthoven. 
Om dit te vieren organiseert men op 14 november om 20.00 uur een 
open bijeenkomst. Gastspreker die avond is Lisette Thooft, die een le-
zing zal verzorgen getiteld: ‘De betekenis van de stilte’. 

Lisette Thooft is schrijver van 17 boeken en publiceert regelmatig in 
tijdschriften zoals Happinez en The Optimist. Speciaal voor het jubi-
leum van Loge De Ster in het Oosten gaat zij een persoonlijke en deels 
muzikale invulling geven aan het begrip stilte. 

Compareren
Belangstellenden kunnen deze avond kennismaken met wat vrijmetse-
laars ‘compareren’ noemen. Op respectvolle wijze vragen, luisteren en 
gedachten en ervaringen uitwisselen rond het thema van de voordracht. 
Het doel is elkaar te verrijken met inzichten en informatie. Geen dis-
cussiebijeenkomst met standpunten, meningen en oordelen. De vrij-
metselaar gaat uit van de vrije gedachte en laat daarbij ieder in zijn 
waarde. Locatie: Huize Het Oosten, ingang Jan Steenlaan 25, Biltho-
ven. Toegang vrij. Info: www.logedester.nlAlbarus in de Schutsmantel

‘Muziek komt recht uit het hart en spreekt rechtstreeks tot het hart. Muziek is de zuster 
van de Poëzie en haar moeder heet Smart!’

Zo sprak de grote Russische com-
ponist Sergei Rachmaninov (1873 

–1943) en hij had gelijk: als de 
muziek begint houdt het spreken 

op en dat is vaak maar goed ook: 
woorden maken vaak ongelukkig, 
muziek bijna nooit. Zo ook afge-
lopen zondagmiddag in Schuts-
mantel, waar het duo Albarus 
(naar Albanië en Rusland, waar 
beide musici vandaan komen) en-
kele stukken van de grote meester 
bracht op piano en cello. 

Dat het duo ook een echtpaar 
vormt, was goed te horen in het 
uitstekende samenspel. Na een wat 
aarzelend begin met Gounods Ave 
Maria, een stuk dat men overigens 
niet direct aan het begin van het 
programma zou verwachten, kwam 
de vaart er goed in met het Russi-
sche gedeelte. Bij Beethovens va-
riaties op het thema ‘U zij de glo-
rie’ werd door het talrijke publiek 
zelfs even meegezongen.  

(Peter Schlamilch) 

Albarus verzorgde een prachtige 
middag.

Onthulling van het kunstwerk: Eduardo Ponce (2e van L), Jorge Tanamachi (m), Ambassadeur Mexico (3e 
van r), Alejandro Loyola (2e van r), Maria Fernanda Arivalo (r.)

www.arttraverse.nl

Birgitta Sundström 
Jansdotter  Schilderijen

Ludmilla van der 
Spoel  Keramiek

Zondag 13 november 
om 15.00 uur opening 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

13 nov 2016 | 10 jan 2017

advertentie
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voor 50% korting op

spellen & puzzels!

Sparen bij Jelle Farenhorst

U ontvangt één spaarzegel bij iedere 10 euro die u besteedt bij Jumbo Jelle 
Farenhorst. Een volle spaarkaart (8 spaarzegels) geeft recht op 50% korting 
op één spel of puzzel uit de exclusieve spaarcollectie naar keuze. OP = OP.

Jumbo Maartensdijk Jelle Farenhorst

Maertensplein 31, 3738 GM Maartensdijk

voor 50% korting op

spellen & puzzels!

U ontvangt één spaarzegel bij iedere 10 euro die u besteedt bij 

Jumbo Farenhorst. Een volle spaarkaart (8 spaarzegels) geeft 

recht op 50% korting op één spel of puzzel uit de exclusieve 

spaarcollectie naar keuze*. OP = OP.

Geldig van 7 november t/m 31 december 2016
Spaarkaart

* Volle spaarkaarten zijn inwisselbaar bij Jumbo Farenhorst (zie voorzijde) en zijn 

niet inwisselbaar tegen contanten. U ontvangt geen zegels bij tabak, sterke drank, 

cadeaubonnen, loten en zuigelingenvoeding.

Sparen bij
Farenhorst
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Maertensplein 31, 3738 GM Maartensdijk

spellen & puzzels!
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Maertensplein 31, 3738 GM Maartensdijk

voor 50% korting opspellen & puzzels!

U ontvangt één spaarzegel bij iedere 10 euro die u besteedt bij 

Jumbo Farenhorst. Een volle spaarkaart (8 spaarzegels) geeft 

recht op 50% korting op één spel of puzzel uit de exclusieve 

spaarcollectie naar keuze*. OP = OP.

Geldig van 7 november t/m 31 december 2016

Spaarkaart

* Volle spaarkaarten zijn inwisselbaar bij Jumbo Farenhorst (zie voorzijde) en zijn 

niet inwisselbaar tegen contanten. U ontvangt geen zegels bij tabak, sterke drank, 

cadeaubonnen, loten en zuigelingenvoeding.
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Geldig van 7 november t/m 31 december 2016

Maertensplein 31 • 3738 GM  Maartensdijk • 0346 - 211212
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GROENLINKS
KOMT NAAR GROENEKAN
 
Welkom bij openbare fractie-
vergadering op maandag
7 november vanaf 20.00 uur
in het Dorpshuis.

debilt.groenlinks.nl.

advertentie

Uit de gemeenteraad
van 3 november

door Guus Geebel

‘Met het ondertekenen van het addendum van het coalitieakkoord is een eind gekomen aan de 
tussenformatie’, aldus Dolf Smolenaers (D66). Hij schetst de gang van zaken die na het vertrek 

van wethouder Jolanda van Hulst heeft plaatsgevonden en die tot
de keuze voor een college met Beter De Bilt heeft geleid. 

Gemiste kans
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
noemt de gekozen oplossing een 
gemiste kans om met een minder-
heidscollege met wisselende meer-
derheden het dualisme vorm te ge-
ven. Krischan Hagedoorn (PvdA) 
heeft geen goed woord over voor de 
houding van de drie coalitiepartijen 
naar de VVD-fractie. ‘Ze hebben 
die fractie laten zwemmen en geen 
enkele vinger uitgestoken om de 
partner te ondersteunen.’ Hij stelt 
dat geen enkele moeite gedaan is 
om de coalitiegenoot te behouden. 
Hagedoorn vindt dat Beter De Bilt 
slecht onderhandeld heeft en niets 
heeft binnengehaald. 

Vertrouwen
Anne de Boer (GroenLinks) verde-
digt een vierde wethouder door te 
wijzen op de nieuwe taken die op 

de gemeente zijn afgekomen. Johan 
Slootweg (SGP) vraagt waarom er 
bij de coalitie nu vertrouwen is in 
Beter De Bilt die er bij het aantre-
den in 2014 niet was. Dolf Smole-
naers antwoordt dat er nu  inhou-
delijk overeenstemming is bereikt. 
Hij  zegt het dualisme hoog in het 
vaandel te hebben staan. Burge-
meester Bas Verkerk constateert dat 
door vier fracties in de raad een co-
alitie is gevormd die kan steunen op 
14 raadzetels.

Benoemingen
Ebbe Rost van Tonningen hoopt 
en verwacht dat met zijn toetreden 
tot het college en zijn inbreng en 
ervaring de bestuurskracht wordt 
versterkt. ‘De burgers zijn er niet 
voor ons, maar wij zijn er voor de 
burgers en daar wil ik het bewijs 
van leveren als ik in het college 

word gekozen.’ Bij de schriftelijke 
stemming werden 26 stemmen uit-
gebracht waarvan Ebbe Rost van 
Tonningen er 14 kreeg, waardoor 
hij werd gekozen. Na het afleggen 
van de ambtsbelofte werd hij als 
wethouder geïnstalleerd. Hij neemt 
de portefeuille van Jolanda van 
Hulst integraal over. 

Als nieuw raadslid in de fractie van 
Beter De Bilt wordt vervolgens 
Jette Muijsson geïnstalleerd. Door 
de benoeming van Ebbe Rost van 
Tonningen tot wethouder is er een 
vacature in de vertrouwenscommis-
sie voor een nieuwe burgemeester. 
Die wordt ingevuld door Connie 
Brouwer van Beter De Bilt. Zij is 
daarmee de enige vrouw in de com-
missie. Pim van de Veerdonk is de 
nieuwe fractievoorzitter van deze 
partij.

De installatie van wethouder Ebbe Rost van Tonningen.

Connie Brouwer (links) wordt lid van de vertrouwenscommissie en Jette 
Muijsson is het nieuwe raadslid voor Beter De Bilt. 

Echtpaar Kooiman-de Graaf
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Locoburgemeester Anne Brommersma kwam dinsdag 1 november de heer en mevrouw 
Kooiman-de Graaf thuis feliciteren met hun zestigjarig huwelijksjubileum.

Wim Kooiman was 26 en Joke de Graaf 23 toen zij elkaar op
1 november 1956 in Hendrik-Ido-Ambacht het jawoord gaven. 

Joke en Wim zijn geboren en geto-
gen in Hendrik-Ido-Ambacht. Joke 
was enig kind en haar moeder over-
leed toen ze zes jaar was. Ze deed 
jarenlang de huishouding voor haar 
vader. Ze haalde in die tijd het di-
ploma Costumière. Wim is de derde 
uit een gezin met acht jongens. Ze 
leerden elkaar kennen tijdens de 
bevrijdingsfeesten die de eerste 
jaren na de oorlog veel werden ge-
houden. Ze kregen verkering en in 
1952 zijn ze verloofd. Ze trouwden 
toen ze een huis toegewezen kregen 
aan de Aeolusweg in De Bilt. Wim 
werkte toen bij een architectenbu-
reau in Bilthoven. Het echtpaar 
kreeg drie kinderen en heeft zeven 
kleinkinderen.

Architect
Wim Kooiman leerde voor timmer-
man in Dordrecht en haalde in de 
avonduren het diploma Vakteke-
nen. Later rondde hij een avond-
studie Bouwkunde af en haalde 
verschillende diploma’s. In 1969 
verhuisde het gezin naar een nieuw, 
naar eigen ontwerp gebouwd huis 
aan de Groenekanseweg in De Bilt. 

Het echtpaar woont daar nog steeds 
met groot genoegen en doet al-
les zelf. Als architect heeft Wim 
Kooiman veel gebouwen en huizen 
ontworpen. Hij laat trots een foto 
zien van het laatste huis dat hij in 
2009 voor zijn zoon Cees in Wol-
vega heeft ontworpen. Het echtpaar 

verkeert in blakende gezondheid en 
heeft veel bezigheden. Als vrijwil-
liger was Kooiman jarenlang actief 
in schoolbesturen, het bestuur van 
Het Witte Kruis en de woning-
bouwvereniging. Ook gaf hij veel 
bouwkundige adviezen. Toen hij 60 
jaar werd ging hij met de VUT. 

Feest
Het diamanten huwelijksfeest is 
met familie en vrienden met een 
high tea gevierd in De Biltsche 
Hoek. Er werden felicitaties ont-
vangen namens Koning Willem-
Alexander en commissaris van de 
Koning van Beek. Van het Biltse 
gemeentebestuur werden bloemen 
ontvangen.

Het diamanten bruidspaar met locoburgemeester Anne Brommersma.

Jubileum De Kroeg
door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen vrijdag hebben ruim 30 bezoekers van de Kroeg in Restau-
rant Bij de Tijd het eerste jubileum gevierd. Een jaar geleden startten 
vier zorgorganisaties, Reinaerde, Abrona, Zideris en Thomashuis Maar-
tensdijk, samen deze vrijdagavondactiviteit.

Bij de Kroeg ontmoeten mensen met een verstandelijke beperking el-
kaar in een ongedwongen sfeer. Inmiddels is de Kroeg voor velen een 
begrip. Na de koffie was het tijd voor DJ Arie, die ook nu weer al zijn 
apparatuur mee had genomen. Veel speciale effecten maakten het dan-
sen voor de bezoekers tot een feest. De (alcoholvrije) champagne en 
de borrelhapjes (geschonken door respectievelijk Gall en Gall De Bilt 
en de Sligro) maakten het tot een geslaagd eerste jubileum. Vrijdag 2 
december staat vanaf 19.15 uur in het teken van Sinterklaas. Sint en 
Pieten komen op bezoek maar er is ook tijd voor muziek, dansen, een 
spelletjes etc. 

Feest in De Kroeg.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

SLAGERS ROOKWORST

Onze huisgemaakte rookworsten; grof of fijn; U mag 

het zeggen; ca. 25 minuten wellen
3 stuks 6,75

BOEREN BRAADWORST

Op veler verzoek. Grof gemalen. Lekker gekruid en 

ietsje kruidnagel erin.... super smaakvol
100 gram 1,25

HERTEN SUKADE LAPJES

Malse magere lapjes om heerlijk te stoven; ca. 2½ uur; 

met een recept erbij; heerlijk genieten
100 gram 2,15

RUNDER BORSTLAPJES

Van de Limousin. Om te stoven; ca. 2½ tot 3 uur. Met 

een klein randje eraan; heerlijk winters eten!
500 gram 5,25

KIPFILET POMMODORI

Uit onze specialiteitenhoek: Met o.a. kipfilet, kruiden 

crème, chorizo & zontomaat; 12-15 min.
100 gram 1,45

LAMSKOTELETJES

Lekker gemarineerd. Om kort rosé te bakken. Heerlijk 

mals met een milde lams smaak
100 gram 1,75
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 7 november t/m zaterdag 12 november. Zetfouten voorbehouden.

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

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

11 - 13 november JIM - Maastricht

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots
on tour!

STAP IN DE WERELD
VAN FINNAMIC

Wilt u dit ook ervaren?
Bezoek dan de gezellige

FINNCOMFORT DAG

www.finnamic.info

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

8,9
440 recensies

Een gratis kop koffie of thee bij binnenkomst!

Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

Al vijf jaar op 
rij de beste

De Finnamic schoen is de
“persoonlijke trainer”

van uw voeten en maakt u fit. 
Hij is goed voor uw enkels,

knieën en ruggewervel.

Stap voor stap bouwt u
conditie en kracht op,

doordat de bol gevormde
zool u steeds stimuleert.

Maandag 13 juni
van 10.00-16.30

Dameslaarzen van nappa leder in H,K,M wijdte. 
Gevoerd tot aan de tenen.

Burgemeester feliciteert 
diamanten bruidspaar

door Guus Geebel
Maandag 7 november was het zestig jaar geleden dat de heer en mevrouw Prang-Vitalis uit 
Bilthoven in Jakarta het huwelijk traden. Burgemeester Bas Verkerk kwam het echtpaar 

thuis met dit huwelijksjubileum feliciteren. 

Fred Prang en Daicy Vitalis leerden elkaar in Jakarta 
kennen. Hij was een collega van haar  zwager. De 
zus van Daicy woonde bij haar tante en daar heb-
ben ze elkaar voor het eerst ontmoet. Daicy Vitalis 
is geboren in Probolinggo Indonesië en Frederik 
Prang in Kota Radja dat nu Banda Atjeh heet. In 
1962 kwam het echtpaar naar Nederland waar ze de 
eerste dagen in Ede-Wageningen werden opgevan-
gen en daarna verhuisden naar een vakantiehuisje in 
Brabant. De heer Prang kreeg werk in Den Dolder en 
kort daarna tot zijn pensionering bij de Nederlandse 
Spoorwegen in Utrecht. In Indonesië heeft hij bij de 
luchtvaartmaatschappij Garuda gewerkt. Ze kregen 

een woning aan het Ptolemaeusplein in De Bilt en 
toen omstreeks 1970 de woningen in Centrum 2 in 
Bilthoven werden opgeleverd verhuisden ze naar de 
woning waar ze nog steeds zelfstandig zonder hulp 
wonen. 

De heer en mevrouw Prang zijn 88 en 76 jaar oud. 
Ze kregen zes kinderen waarvan er drie in Indo-
nesië zijn geboren. Er zijn negen kleinkinderen en 
één achterkleinkind. Het diamanten huwelijksjubi-
leum vierden ze een dag eerder thuis met de familie. 
Schriftelijke felicitaties waren er ook namens de Ko-
ning en de commissaris van de Koning.

Burgemeester Bas Verkerk met het diamanten bruidspaar. 

Help bewoners
Woonvoorziening De Kuip in Bosch en Duin is een 
veilig thuis voor volwassenen met niet-aangeboren 
hersenletsel. Op dinsdag 8 november wordt er ver-
huisd naar verzorgingstehuis d’Amandelboom in 
Bilthoven. Voor de bewoners is het best moeilijk om 
‘De Kuip’ te verlaten, na zoveel jaren hier te hebben 
gewoond.

In d’Amandelboom wil men graag een nieuw thuis 
maken voor de bewoners, dit wordt immers hun 
nieuwe huis. De afdeling van het verzorgingstehuis 
waar de bewoners naar toegaan is sterk verouderd. 
Daarbij komt dat er veel spullen in de Bosch en Duin 
achter gelaten moeten worden. Er is een (klein) bud-
get toegewezen gekregen om twee woonkamers in 

te richten en de afdeling aan te kleden. Hierbij valt 
te denken aan basiszaken als banken, stoelen, tafels, 
gordijnen etc. Dit bedrag is helaas bij lange na niet 
toereikend om een fijn thuis te bieden. Juist in hun si-
tuatie is dit ontzettend belangrijk voor de bewoners.

Plek
Het personeel is daarom op zoek naar mensen die 
willen helpen om de bewoners een nieuw en fijn 
thuis te geven in d’Amandelboom. Men is daarbij 
gebaat bij spullen waarmee de afdeling kan worden 
ingericht. Wie mee wil helpen de bewoners een plek 
te geven waar zij zich prettig en geborgen voelen kan 
contact opnemen met Gerie Schoenmaker. (gerie-
schoenmaker11@gmail.com of 06 40378635) 

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl
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Historische Verenigingen
vieren lustrum

door Henk van de Bunt

In 1987 werd de Historische Ver-
eniging Maartensdijk opgericht. 
Vijf jaar later aanschouwde in 
de toenmalige gemeente De Bilt 
de Historische Kring D’ Oude 
School het levenslicht. Even re-
kenen leert dat de Maartensdijkse 
vereniging in 2017 haar zesde en 
de Biltse kring haar vijfde lustrum 
vieren. De besturen van de beide 
verenigingen treden in 2017 ge-
zamenlijk naar buiten om de in-
woners van de hele gemeente mee 
te laten genieten van hun beider 
verjaardagen. 

Baldine van den Bosch secretaris 
van de HVM en Paul Meuwese, 
voorzitter van de Historische 
Kring D’ Oude School vertel-
len enthousiast over de ideeën 
die zijn ontwikkeld om aandacht 
aan de lustra te besteden: Paul 
Meuwese: ‘In maart van dit jaar 
kwamen voor het eerst vertegen-
woordigers van beide historische 
verenigingen bijeen om ideeën te 
ontwikkelen. Eén van de eerste 
dingen die de jubileumcommis-
sie noodzakelijk vond, was het 
vinden van een werktitel voor 
het hele project. Een titel die ook 
recht doet aan alle kernen binnen 
de gemeentegrenzen. Het werd 
‘Van zodde tot pleisterplaats’. 

Zodden
Baldine van den Bosch: ‘Aan de 
westkant van de gemeente vin-
den we een voor ons land uniek 
natuurgebied: de Westbroekse 
zodden, waar het Bert Bospad is 
te vinden. Een moerassig gebied, 
dat op de grens van zand en veen 
ligt. Aan de oostzijde ligt De Bilt. 
Al voor de Middeleeuwen waren 
aan de Steenweg, zoals de Dorps-
straat toen heette, pleisterplaatsen 
te vinden voor de reizigers vanuit 
het oosten die naar Utrecht gingen 
en niet meer voor dat de Utrechtse 
poorten sloten de stad konden be-
reiken’. De werktitel werd de vlag 
waaronder alle activiteiten in het 
jubileumjaar gaan plaatsvinden. 
Er komt een weblog www.van-
zoddetotpleisterplaats.nl waarop 
straks alles te volgen is.

Genieten
De jubileumcommissie stelt zich 
ten doel activiteiten te ontwikke-
len waar alle inwoners van deze 
gemeente van kunnen meege-
nieten. Er zitten toeristische ele-
menten in en educatieve als ook 
historische. Meuwese: ‘Er wordt 
gedacht aan de kinderen van de 
basisscholen. In contact en over-
leg met de basisscholen proberen 
we de leerlingen te interesseren 

voor hun eigen omgeving. In de 
verschillende kernen zijn interes-
sante dingen te zien die met het 
verleden te maken hebben. Maar 
ook het enorme buitengebied is 
zeker niet zonder historie. Er 
worden wandel- en fietsroutes uit-
gezet waarbij zowel de wandelaar 
als de fietser van papier als via 
moderne communicatiemiddelen, 
denk aan apps, van informatie 
wordt voorzien’.

Hoogkruis
Baldine van den Bosch: ‘Op het 
Groenhorstcollege in Maartens-
dijk heeft het project al een stille 
start gekregen. De Filmclub van de 
school gaat een geschiedenisfilm-
pje maken. Leerlingen kregen on-
langs les van Gert Landman over 
het Hoogkruis in het Van Boetze-
laerpark, informatie die nodig is 
voor het maken van een script voor 
de film. Zo als heel wat huizen en 
villa’s met hun tuinen zich heden 
ten dage tonen aan de Biltse bevol-
king is mede te danken aan bijdra-
gen van de boomkweker Copijn. 
Onderzocht wordt of een lezing 
interessant kan zijn. Zo zullen we 
ook contact zoeken met de familie 
Van Boetzelaer om te bezien of het 
landgoed Eyckenstein een rol kan 
spelen bij de activiteiten’. 

Tentoonstelling
Het is de bedoeling dat gedurende 
het jaar in de verschillende ker-
nen een tentoonstelling georgani-
seerd gaat worden met historisch 
materiaal en foto’s van die kern. 
Die tentoonstellingen zullen op 
verschillende tijdstippen plaats-
vinden zodat men in de gelegen-
heid is verspreid over het jaar 
alle exposities te bezoeken. Ook 
denkt de jubileumcommissie aan 
het laten maken van een verjaar-
dagskalender met foto’s uit alle 
kernen en andere hebbedingetjes 
als bv. een kwartetspel wat dan 
wel vanwege de zes kernen een 
sextetspel moet worden. Paul 
Meuwese: ‘We hebben contacten 
met Regio TV De Bilt. Er is een 
plan om een tiendelige historische 
serie te maken, filmpjes van zo’n 
tien minuten’.

Melchior
In 2017 wordt ook het feit her-
dacht dat op ‘11 October 1917’ 
op voorstel van het raadslid dok-
ter Melchior de naam ‘Station De 

Bildt’ werd gewijzigd in ‘Biltho-
ven’. Een andere werkgroep is on-
afhankelijk van de jubileumcom-
missie aan het werk aandacht aan 
deze honderdste verjaardag van 
de naam Bilthoven te besteden. 
Er komt o.a. een tentoonstelling. 
Ondanks de ‘status aparte’ past 
deze herdenking prima in het ge-
heel van aandacht voor de historie 
van onze gemeente. Baldine van 
den Bosch tenslotte: ‘Kortom een 
keur aan plannen en activiteiten. 
Er is nog veel werk aan de winkel. 
Er moet nog heel wat concrete 
vorm en inhoud gegeven worden 
aan de plannen. De jubileumcom-
missie kijkt met enthousiasme en 
veel positivisme uit naar 2017. 

Om alle plannen gerealiseerd te 
krijgen zijn financiën een noodza-
kelijk kwaad. De verenigingsbe-
sturen hopen dan ook een beroep 
te kunnen doen op verschillende 
fondsen en de gemeente in de 
vorm van sponsoring en subsidie 
om hun plannen verwezenlijkt te 
krijgen’.

Paul Meuwese en Baldine van den Bosch. [foto Reyn Schuurman]

Bijlessen Aan Huis
Het begon als een klein initiatief van een student uit Maartensdijk, maar inmiddels is Wiskunde 

Aan Huis uitgegroeid tot een instituut dat bijles geeft in alle vakken van de middelbare en 
basisschool. De naam is dan ook veranderd in Bijlessen Aan Huis.

Drie jaar geleden startte Jamie 
Schuller Wiskunde Aan Huis met 
een simpel idee. Hij had een auto 
en flyers en wilde alle leerlingen in 
regio Bilthoven voorzien van wis-
kundebijles aan huis. Het bleek een 
welkom concept te zijn.

Handig systeem
Om de docent en de leerling mak-
kelijk aan elkaar te koppelen be-
dacht Jamie een handig online sys-
teem. Na registratie kan de leerling 
de profielen van alle docenten zien, 
filteren op basis van specificaties 
van de docent en online een bijles 
of gratis kennismakingsgesprek 
boeken. ‘Maar ik begeleid ouders 
en leerling ook graag zelf bij de 
keuze voor de geschikte docent’, 
vertelt Jamie. ‘Ik ken ze allemaal.’ 
Het afgelopen half jaar heeft Jamie 
docenten met verschillende achter-
gronden geselecteerd, zodat Wis-
kunde Aan Huis uit konden breiden 
met alle vakken van de middelbare 
én de basisschool. Zodoende ont-
stond Bijlessen Aan Huis, met een 
nieuwe website: www.bijlessen-
aanhuis.nl. 

Regulier onderwijs
Jamie merkt dat veel ouders klagen 
over het onderwijs dat geleverd 
wordt door scholen. ‘Dit is een lo-
gisch gevolg van het feit dat klas-
sen steeds groter worden. In het 
regulier onderwijs heeft de docent 
minder tijd voor een leerling dan 
wij. Ik ben nooit kritisch over do-
centen, maar wel kritisch over de 
manier waarop middelbare scholen 

hun geld uitgeven. Soms zeggen 
leerlingen dat ik het veel beter uit-
leg dan hun reguliere docent. Dan 
wijs ik ze altijd op het feit dat deze 
docent dertig leerlingen tegelijk 
moet helpen en wij 1 op 1 zitten, 
dat scheelt.’ Met enthousiasme ver-
telt Jamie verder: ‘Ik ben overtuigd 
van de kwaliteiten van de docenten. 
Soms kan je een mis-match heb-
ben. Mocht een leerling toch niet 
tevreden zijn dan gaan we samen 

op zoek naar een vervangende do-
cent en is de rekening voor ons.’ 
Gevraagd naar zijn ambities zegt 
Jamie: ‘We blijven voorlopig in-
vesteren om Bijlessen Aan Huis het 
meest perfecte instituut in deze re-
gio te maken. Daarna gaan we het 
concept uitbreiden naar andere re-
gio’s. Ideeën genoeg.’
Kijk voor meer informatie op
www.bijlessenaanhuis.nl of in de 
bedrijvengids van De Vierklank.

Individueel bijspijkeren in een vertrouwde omgeving is het handelsmerk 
van bijlessen aan huis.

Burano Wintergalerie 
van start

Zaterdag 5 november werd het publiek opgetrommeld door een 
djembé kwartet. Aanleiding was de opening van de tijdelijke ga-
lerie in Gelato Burano aan de Dorpsstraat 60. Zes kunstenaars to-
nen er hun werk gedurende vier weekends in november onder het 
motto ‘O, kom er eens kijken’. 

De variatie is groot. De kleurige schilderijen van Sonja Bruil hebben 
een geheel eigen handtekening. Dat laatste geldt ook voor de beeldjes 
van keramiek van Yvelotte Hennings. Zij vullen samen met de foto’s 
van Isabelle Backer de ijsvitrine, gelardeerd met enkele bijzondere sie-
raden van Maaike Ebbinge. Die sieraden sluiten ook mooi aan op de 
olieverfschilderijen van Ans Oudendijk. Tenslotte zijn er nog prachtige 
en originele tassen en klein lederwaren van Pleuni Erbrink. De eerste 
bezoekers gaven aan dit initiatief bijzonder te waarderen. [HvdB]

De galerie is in november elke zaterdag en zondag geopend van 11.00 
tot 17.00 uur en misstaat beslist niet in het kunstzinnige straatje dat de 
Dorpsstraat in toenemende mate is. 
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Terinzagelegging ontwerpuitwerkingsplan 
‘De Leijen Zuid 2015’
Het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt geeft, op grond van arti-
kel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht kennis van de 
terinzagelegging van het ontwerpuitwerkings-
plan: ‘De Leijen Zuid 2015’. 

Het plangebied 
Het plangebied ligt in het noordwesten van 
Bilthoven in de gemeente De Bilt en wordt be-
grensd door de spoorlijn Utrecht - Amersfoort 
(aan de zuidzijde), het J.J.P. Oudkwartier (aan 
de oostzijde), de Berlagelaan en de bebou-
wing van de Van Heukelomlaan (aan de noord-
zijde) en een bosgebied (aan de westzijde).

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het ontwer-
puitwerkingsplan zijn de concrete nieuw-
bouwplannen van Woonstichting SSW voor 
een woon-zorgcomplex met 89 zorgeenheden 
en 10 sociale huurwoningen.

Terinzagelegging 
Het ontwerpuitwerkingsplan ligt gedurende 
zes weken ter inzage van donderdag 10 no-
vember 2016 tot en met woensdag 21 decem-
ber 2016. U kunt de stukken online inzien op 
de landelijke website: http://www.ruimtelijke-
plannen.nl. Het planidentificatienummer 
(planid) is: NL.IMRO.0310.BP11080-ON01 
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken om 
de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vra-
gen wilt stellen over de stukken. 
Bovendien is er op dinsdag 22 november 2016 
van 19.30 uur tot 20.30 uur een inloopavond 
op het kantoor van Woonstichting SSW (Wa-

terman 45, Bilthoven). Heeft u specifieke vra-
gen of opmerkingen over de plannen dan kunt 
u op deze avond terecht.

Indienen zienswijzen 
Gedurende bovengenoemde termijn kan een 
ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 
omtrent het ontwerpuitwerkingsplan indie-
nen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten 
aan ‘College van burgemeester en wethouders 
van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven. Degenen die mondeling een 
zienswijze kenbaar willen maken kunnen bin-
nen de bovengenoemde termijn contact opne-
men met de heer Zweverink, telefoonnummer 
(030)2289411. Het is niet mogelijk via e-mail 
een zienswijze in te dienen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door het college te nemen be-
sluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan. 
Ingediende zienswijzen kunnen aanleiding ge-
ven tot aanpassingen. Het ontwerpuitwer-
kingsplan wordt dan gewijzigd vastgesteld. 
De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Staatscou-
rant en op de gemeentelijke website worden 
gepubliceerd. Indieners van een zienswijze 
worden hiervan schriftelijk op de hoogte ge-
steld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpuitwerkingsplan en de procedure 
kunt u contact opnemen met het vergunnin-
genloket van de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente De Bilt via telefoonnummer (030) 
228 94 11.

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld 
bestemmingsplan Buitengebied 
Maartensdijk 2012
Het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt maakt, op grond van ar-
tikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
bekend, dat de gemeenteraad op  het bestem-
mingsplan gewijzigd heeft vastgesteld: Be-
stemmingsplan Buitengebied Maartensdijk 
2012.

Plangebied 
Het plangebied betreft het landelijke gebied 
rondom de kern Maartensdijk.

Aanleiding 
Aanleiding voor het gewijzigd vaststellen van 
het bestemmingsplan is de tussenuitspraak 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State d.d. 18 mei 2016 (zaakno. 
201500290/1/R2).

Zienswijzen en beroep
Voor deze aanpassing hoeft geen toepassing 
te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de 
Awb. Dit houdt in dat het ontwerp van het ge-
wijzigde bestemmingsplan niet ter inzage 
heeft gelegen. Zienswijzen konden niet wor-
den ingebracht. 

Wijzigingen 
De wijzigingen zijn te herleiden tot de tussen-
uitspraak van de Raad van State en hebben 
betrekking op de regels en de verbeelding. In 
de regels zijn de begripsbepaling voor een 
productiegerichte paardenhouderij en de be-
stemmingsomschrijving van het doeleind 
‘agrarisch bedrijf’ verduidelijkt. Verder is ten 
aanzien van het perceel Graaf Floris V weg 23 
te Hollandsche Rading geregeld dat de uit-
breiding voor intensieve veehouderij niet tot 
nadelige gevolgen mag leiden voor nabijgele-
gen woningen. De verbeelding is aangepast 
voor het perceel Kerkdijk 44, zodanig dat 
daaraan een agrarisch bouwvlak is toegekend.

Terinzagelegging, beroep en voorlopige 
voorziening
Het vastgestelde gewijzigde bestemmings-
plan ligt vanaf 10 november 2016 gedurende 

zes weken voor iedereen ter inzage. Geduren-
de genoemde termijn kan door een belang-
hebbende tegen de bij het nieuwe vaststel-
lingsbesluit aangebrachte wijzigingen beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Degenen 
die reeds eerder beroep hebben ingesteld te-
gen het besluit van 30 oktober 2014 tot vast-
stelling van het bestemmingsplan Buitenge-
bied Maartensdijk 2012, hoeven dat niet 
opnieuw te doen voor zover hun gronden be-
trekking hebben op de overige ongewijzigd 
gebleven planonderdelen. Deze beroepen 
worden geacht mede tegen dit nieuwe besluit 
te zijn gericht.

U kunt de stukken online inzien op de lande-
lijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.0002BP11004-VG02  
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken om 
de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vra-
gen wilt stellen over de stukken. 

Beroep kan worden ingesteld vanaf donder-
dag 10 november 2016 tot en met woensdag 21 
december 2016 bij de: 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 

Het bestemmingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het beroep schorst 
de werking van het bestemmingsplan niet. 
Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, op voornoemd 
adres. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het bestemmingsplan en de procedure kunt u 
contact opnemen met het vergunningenloket 
van de afdeling Publiekszaken van de gemeen-
te De Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 11.

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Prinsenlaan 80 
Groenekan 2016’ 
Het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt maakt, op grond van ar-
tikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
bekend, dat de gemeenteraad op 27 oktober 
2016 het bestemmingsplan ‘Prinsenlaan 80 
Groenekan 2016’ gewijzigd heeft vastgesteld: 
 
Plangebied 
Het plangebied betreft  het perceel Prinsen-
laan 80 te Groenekan, alsmede de Prinsenlaan 
vanaf de Nieuwe Weteringseweg tot de be-
bouwde kom van Maartensdijk.

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het bestem-
mingsplan is de reparatie van het door de 
Raad van State vernietigde bestemmingsplan 
‘Prinsenlaan 80 Groenekan 2014’. 

Zienswijzen 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan 
in een zienswijzennota opgenomen en afge-
wogen. De zienswijzennota maakt deel uit van 
het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan. 

Wijzigingen 
De wijzigingen betreffen zowel ambtelijke wij-
zigingen als wijzigingen naar aanleiding van 
de zienswijzen op het ontwerpbestemmings-
plan. De betreffende punten zijn in het gewij-
zigde bestemmingsplan verwerkt. 

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stukken 
ligt gedurende zes weken ter inzage van don-
derdag 10 november 2016 tot en met woens-
dag 21 december 2016. 
U kunt de stukken online inzien op de lande-

lijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IM-RO.0310.16004BP0002-VG01 
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken om 
de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vra-
gen wilt stellen over de stukken. 

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbe-
sluit kan worden ingesteld door:
• een ieder tegen de onderdelen van het plan 

die gewijzigd zijn vastgesteld;
• belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 

bij de gemeenteraad kenbaar hebben ge-
maakt, en;

• een belanghebbende die aantoont dat hij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest. 

Beroep kan worden ingesteld vanaf donder-
dag 10 november 2016 tot en met woensdag 21 
december 2016 bij de: Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het beroep schorst 
de werking van het bestemmingsplan niet. 
Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, op voornoemd 
adres. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het bestemmingsplan en de procedure kunt u 
contact opnemen met het vergunningenloket 
van de afdeling Publiekszaken van de gemeen-
te De Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 11.

Bekendmakingen
¾  w e e k  4 5 ,  w o e n s d a g  9  n o v e m b e r  2 0 1 6  ¾

Ontwerpbesluit hogere waarden 
Wet geluidhinder, Uitwerkingsplan 
De Leijen Zuid 2015 te Bilthoven

Het gebied langs het spoor ten westen van het 
J.J.P. Oudkwartier is in het bestemmingsplan 
‘De Leijen Zuid’ bestemd als uitwerkingsge-
bied. Voor dit gebied is een uitwerkingsplan 
opgesteld. Dit uitwerkingsplan voorziet in de 
realisatie van een woonzorgcomplex.

Het uitwerkingsplan is getoetst aan de Wet ge-
luidhinder. Uit het akoestisch onderzoek blijkt 
dat het geluidsniveau op de gevels van het 
woonzorgcomplex, vanwege het spoorwegver-
keer op het traject Utrecht - Amersfoort, hoger 
is dan de wettelijke voorkeurswaarde die ge-
noemd is in de Wet geluidhinder. De Wet ge-
luidhinder biedt de mogelijkheid om, onder 
voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze 
voorkeurswaarde. Het college van burgemees-
ter en wethouders wil voor het plan gebruik 
maken van deze mogelijkheid en heeft het 
ontwerp van het besluit hogere waarden opge-
steld. De gemeente kan het uitwerkingsplan 
pas vaststellen, nadat de ontheffing van de 
voorkeurswaarde is verleend.

Zienswijze
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen be-
langhebbenden gedurende zes weken na deze 
publicatie, zienswijzen tegen het ontwerpbe-
sluit hogere waarden indienen. Bent u belang-
hebbende? Dan kunt u uw brief richten aan: 
College van burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, p/a Omgevingsdienst re-
gio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC  Utrecht, 
onder duidelijke vermelding van uw naam, uw 
adres en zaaknummer Z-2014-07484. Het ont-
werp van het besluit hogere waarden ligt ge-
durende zes weken ter inzage, van 10 novem-
ber 2016 tot en met 21 december 2016.

Inzage van de stukken
Het ontwerp van het besluit hogere waarden 
met bijbehorende stukken kunt u tijdens de in-
zagetermijn kosteloos inzien bij het informatie-
centrum in het gemeentehuis aan de Soestdijk-
seweg Zuid 173 in Bilthoven. Voor informatie 
kunt u terecht bij de Omgevingsdienst regio 
Utrecht, telefoon (088) 022 50 00.
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Terinzagelegging gewijzigd 
vastgesteld bestemmingsplan 
‘Herontwikkeling Hessenweg 6-12 De Bilt’
Het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente De Bilt maakt, op grond van ar-
tikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) bekend, dat de gemeenteraad op 27 ok-
tober 2016 het bestemmingsplan ‘Herontwik-
keling Hessenweg 6-12 De Bilt’ gewijzigd heeft 
vastgesteld: 
 
Plangebied 
Het plangebied omvat de voormalige locatie 
van het garagebedrijf aan de Hessenweg te De 
Bilt.

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het bestem-
mingsplan is de wens 11 woningen te realise-
ren op het perceel waar voorheen het garage-
bedrijf van De Rooij was gevestigd.

Zienswijzen 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan 
in een zienswijzennota opgenomen en afge-
wogen. De zienswijzennota maakt deel uit van 
het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan. 

Wijzigingen 
De wijzigingen betre� en zowel ambtelijke wij-
zigingen als wijzigingen naar aanleiding van 
de zienswijzen op het ontwerpbestemmings-
plan. De betre� ende punten zijn in het gewij-
zigde bestemmingsplan verwerkt. 

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-

mingsplan met de daarbij behorende stukken 
ligt gedurende zes weken ter inzage van don-
derdag 10 november 2016 tot en met woens-
dag 21 december 2016.  U kunt de stukken 
online inzien op de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het planidenti� catienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.0018BP15003-VG01 
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken om 
de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vra-
gen wilt stellen over de stukken. 

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbe-
sluit kan worden ingesteld door:
• een ieder tegen de onderdelen van het plan 

die gewijzigd zijn vastgesteld;
• belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 

bij de gemeenteraad kenbaar hebben ge-
maakt, en;

• een belanghebbende die aantoont dat hij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest. 

Beroep kan worden ingesteld vanaf donder-
dag 10 november 2016 tot en met woensdag 21 
december 2016 bij de: 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 

Het bestemmingsplan treedt na a� oop van de 
beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmingsplan 
niet. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek 
om voorlopige voorziening worden ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, op voor-
noemd adres. 

Meer informatie
Voor speci� eke vragen en opmerkingen over 
het bestemmingsplan en de procedure kunt u 
contact opnemen met het vergunningenloket 
van de afdeling Publiekszaken van de ge-
meente De Bilt via telefoonnummer 
(030) 228 94 11.

Bekendmakingen
¾  w e e k  4 5 ,  w o e n s d a g  9  n o v e m b e r  2 0 1 6  ¾

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

T: (030) 228 94 11 F: (030) 228 94 57
E: info@debilt.nl W: www.debilt.nl

Openingstijden Snelloket en informatiebalie 
ma, wo, do en vr 8.30 –17.00 uur, di 8.30 – 19.00 uur

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

Bedrijvenloket:
na telefonische afspraak

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

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

Burgerzaken: ma t/m vrij uitsluitend 
op afspraak

Zorgloket en Vergunningenloket:
uitsluitend op afspraak

Overheid.nl
Alle o¢  ciële bekendmakingen publiceert de gemeente via overheid.nl. Bij ‘Berichten over uw 
buurt’ kunt u gericht zoeken naar alle formele besluiten rondom vergunningen, bouwplannen 
en plaatselijke regelgeving. Wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw omgeving gebeurt? 
Dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice van overheid.nl. Na aanmelding ontvangt u 
automatisch een e-mail van de voor u interessante bekendmakingen.

App omgevingsalert
De gemeente heeft een app gelanceerd voor de smartphone en tablet die inwoners direct laat 
zien welke vergunningaanvragen en -besluiten er in hun buurt spelen. De app is gratis te 
downloaden via de Appstore en Playstore. U vindt de app door te zoeken op ‘De Bilt’ of op 
‘Omgevingsalert’.
In de app vindt u alle aanvragen en besluiten rondom omgevingsvergunningen, verkeersza-
ken, bestemmingsplannen en evenementenvergunningen. U stelt zelf het gebied in waarover 
u op de hoogte wilt blijven. Ook is het mogelijk om meldingen in te stellen.
Meer informatie over de verschillende mogelijkheden om de bekendmakingen te raadplegen 
vindt u op www.debilt.nl/bekendmakingen.

Opleidingsconcert 
Zondag 13 november laten de jeugdleden van de Koninklijke Biltse Harmonie 
(KBH) van zich horen tijdens een Opleidingsconcert in verenigingsgebouw
‘De Harmonie’. De rode loper wordt uitgerold voor ouders, opa’s, oma’s, vrienden 
en andere belangstellenden en ook de popcorn zal niet ontbreken. Het Opleidings-
concert is namelijk het laatste concert in de ‘Movies in Concert’ reeks van de KBH. 
De SuperKids (groep 2 en 3 van de basisschool) bijten het spits af onder leiding 
van docente Petra van de Wijngaard en zullen enkele vrolijke liedjes laten horen. 
Het Leerlingen Harmonieorkest laat vervolgens horen hoe leuk het is om samen in 
een ensemble te spelen, ook als je nog niet zo lang muziekles hebt. Het Leerlingen 
Harmonieorkest staat onder leiding van Jaap Firet. Daarna is het de beurt aan de 
slagwerkleerlingen van Jaap Firet met hun opzwepende ritmes. Het Klein Harmo-
nieorkest zorgt voor een feestelijk einde van het concert met enkele spetterende film-
nummers. Het Klein Harmonieorkest staat deze keer onder leiding van Cor Pronk.

Aanvang concert 12.30 uur in De Harmonie, Jasmijnstraat 6B, De Bilt (toegang 
gratis). Voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden bij de KBH kunt u 
contact opnemen via opleidingen@biltseharmonie.nl. Of neem een kijkje op:
www.biltseharmonie.nl. 

Cor van Vliet hoveniersbedrijf
Dierenriem 7

3738 TP  Maartensdijk
T 06 52 46 82 10

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl
www.vanvliethoveniersbedrijf.nl

Is uw tuin al winterklaar?
 

oktober en november zijn de maanden
om de tuin voor te bereiden op de winter

Ook voor gladheidsbestrijding
kunt u ons benaderen

 
• Het snoeien van bomen en rozen
• De Bloembollen planten
• De Coniferen verplanten
• Het scheuren van planten
• Het gazon winterklaar maken
• Het afsteken van graskanten
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Vierstee Open dag in Maartensdijk
door Walter Eijndhoven

Voor de tweede keer werd er zaterdag 5 november de Vierstee Open Dag gehouden, met als 
slogan: ‘De Vierstee is vet. Er is voor iedereen wat te beleven’. Vooral de jeugd stond dit keer in de 

belangstelling, zoals een talentenchallenge voor jongens en meisjes tot 15 jaar, tafeltennis en muziek. 

Vorig jaar was De Vierstee Open Dag 
zo’n enorm succes, dat de organisatie 
ook dit jaar weer tekende voor een 
minstens zo goedbezocht evenement. 
Nog voordat de Open Dag goed en 
wel op gang kwam, kwam Migchel 
Dirksen, directievoorzitter van de 
Rabo-bank Utrechtse Heuvelrug 
langs met een check van 17.500 euro. 
Tot nu toe de grootste bijdrage die 
ontvangen is voor De Vierstee 2.0. 
Van deze gelegenheid werd direct 
gebruik gemaakt om de geïnteres-
seerden te informeren over de stand 

van zaken betreffende de Vierstee: 
het grootste gedeelte van het werk is 
voorzien in de zomer van 2017. Van 
5 juni t/m 25 augustus zal De Vierstee 
een bouwput zijn en niet toegankelijk 
voor bezoekers. Mogelijk vinden 
sommige activiteiten tijdelijk geen 
doorgang. Begin 2017, als de vergun-
ningen definitief zijn, wordt ook met 
omwonenden gecommuniceerd wat 
er gaat gebeuren en wat dat betekent. 

Kabouters
Behalve de informatiestand van De 

Vierstee hadden ook Bridgeclub 
Maartensdijk, de badminton- en ta-
feltennisvereniging en de muziek-
vereniging Kunst en Genoegen hun 
stands ingericht om de bezoekers te 
verwelkomen. Nel Raven, voorzitter 
van de muziekvereniging is op zoek 
naar vooral jong talent. Wilderdijk: 
‘Senioren zijn natuurlijk ook welkom 
bij ons, maar wij zijn voorname-
lijk op zoek naar jonge muzikanten, 
vooral kids in de categorie 5 à 6 jaar’. 
Met een kabouterpak aan brachten de 
beginnertjes hun kunsten ten gehore, 

op de muziek van ‘Vader Jacob’. 

Bridge
De stand van Bridgeclub Maartens-
dijk werd onder andere bemand door 
Menno de Vries. Hij vertelt: ‘Helaas 
is er vandaag weinig animo voor 
onze bridgeclub. Jammer. Het is echt 
een stuk minder druk dan vorig jaar. 

Ik hoopte dat wij onze BCM Open 
Maartensdijkse, de Bridge kampi-
oenschap 2017, op zaterdag 11 febru-
ari 2017 alvast konden promoten. 

Gelukkig hebben wij nog even te 
gaan’. Ook de bibliotheek opende 
haar deuren voor belangstellenden, 
met een grote 2e hands boekenmarkt.

Sinterklaasactie 
Maartensdijk

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

De actie zal lopen van zaterdag 12 november tot en met maandag 5 de-
cember. Alle MMV-leden hebben een leuk versierde doos in de winkel of 
etalage staan. Alle klanten, die in genoemde periode iets af rekenen, kun-
nen hun kassabon - voorzien van naam, telefoonnummer en/of adres - in 
de doos doen. Eén keer per week wordt er (op de zaterdagen 19 en 26 no-
vember en 3 december) ’getrokken’ en komt daardoor een aantal personen 
als winnaar uit de ‘doos’. Zij zullen worden uitgenodigd op de aansluitende 
maandag hun prijs in ontvangst te komen nemen. Het inleveren van de 
bonnen eindigt op genoemde zaterdagen om 15.00 uur. 

Deze Maartensdijkse Middenstanders zijn er al klaar voor: a.s. zaterdag 
begint bij hen en hun collegae de jaarlijkse Sinterklaasactie.Beginnertjes brengen ‘Vader Jacob’ ten gehore.

20%
voordeel

op alle Auping
(top)matrassen*

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

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

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

- Compleet assortiment
- Snelle levertijd
- Uitstekende service & garantie

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

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

www.aupingplaza-utrecht.nl

nú bij het grootste Auping Test en Adviescentrum in de regio!
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Schaakworkshop voor 
leerlingen De Nijepoort

door Walter Eijndhoven 

Dinsdag 1 november organiseerde Kinderopvang De Bilt een schaakworkshop voor leerlingen 
van groep 4 t/m 8 van basisschool de Nijepoort in Groenekan. Meestal wordt hen een (fysieke) 

sportactiviteit aangeboden, maar ditmaal stond de denksport garant voor een gezellige middag. 

Zij leerden niet alleen diverse spel-
regels, maar konden deze direct 
toepassen op hun tablet. ‘Elk jaar 

bieden wij leerlingen van BSO De 
Nijepoort vaste activiteiten aan. 
Sport en beweging vinden wij be-

langrijk voor leerlingen, maar dit 
jaar hebben wij eens voor iets an-
ders gekozen, namelijk schaken’. 
Aan het woord is Pim Witjes van 
Kinderopvang De Bilt. 

Zij vervolgt: ‘Wij hopen op deze 
manier de schaaksport weer op de 
kaart te zetten. Omdat wij nu een-
maal niet de middelen hebben om 
zelf zo’n workshop op te zetten, 
hebben wij aan het bedrijf Chessity 
gevraagd of zij misschien de trai-
ning wil verzorgen’. Henk Kuijer, 
medewerker bij Chessity, vult aan: 
‘Chessity was eigenlijk alleen be-
doeld voor volwassenen, maar voor 
beginners binnen een schoolomge-
ving hebben wij nu ook trainingen 
opgezet. Iedereen, van jong tot oud, 

kan zo spelenderwijs het schaken 
onder de knie krijgen’.

Speels
Natuurlijk is schaken niet even 
snel te leren. Daarom gaf Chessity 
een demonstratie aan de kids van 
de Nijepoortschool. Kuijer: ‘Een 
normaal schaakbord wordt door 
de jeugd niet meer gebruikt, dus 
geven wij trainingen op de tablet. 
Met saaie tekstboekoefeningen 
verliezen jongeren al snel de mo-
tivatie om door te gaan met scha-
ken. Daarom ontwikkelden wij een 
methode, waarbij je op een speelse 
manier het schaken onder de knie 
krijgt’. 

Toernooi
De demo van Chessity komt goed 
uit voor de kids van de Nijepoort-
school. Op woensdag 9 november 
vindt namelijk het Schaakkampi-
oenschap Basisscholen 2016 plaats. 
Ron Smit, jeugdleider bij De Biltse 
Combinatie (DBC) vertelt: ‘Op die 
dag spelen 13 à 14 teams uit De 
Bilt tegen elkaar, met bord en klok.
Het toernooi vindt plaats in het HF 
Witte centrum in De Bilt en wordt 
georganiseerd door onze schaak-
vereniging. De beste twee teams 
mogen meedoen met het regionale 
kampioenschap dat door de Stichts-
Gooise Schaakbond in het voorjaar 
van 2017 wordt georganiseerd’. Vol concentratie gaan de kids door de oefeningen.

Kleuters leiden ouders rond 
Wat is er nou leuker dan stiekem over de schouder van je kind meekijken in de klas? Op 

vrijdagochtend kan dat op basisschool De Nijepoort in Groenekan. 

Iedere vrijdagochtend zijn vaders, 
moeders, opa’s, oma’s, maar ook 
de favoriete buurvrouw of de ver-
trouwde eigen oppas welkom in de 
kleuterklas. En dat wordt gewaar-
deerd: ‘Wat leuk dat we erbij mo-
gen zijn’. 
Tussen 8.30 en 9.00 uur liggen er op 
alle tafeltjes van de kinderen werk-
jes klaar, variërend van niveau. 
Samen met het kind gaan de be-
zoekers aan de slag. De taak neemt 
meestal zo’n 20 minuten in beslag, 
daarna gaat de visite weer naar huis 
en gaan de kinderen samen verder 
werken en spelen. Om 9.00 uur is 
de rust dan ook weer helemaal te-
ruggekeerd. Wat voorheen slechts 
enkele malen per jaar plaatsvond, 
is sinds enige tijd wekelijkse gang 
van zaken.

Waardevol 
Dat korte moment iedere vrijdag is 
voor velen heel waardevol. Aller-
eerst vinden de kinderen het heer-
lijk om samen met hun vader of 
moeder, want die komen toch het 

vaakst, in de klas te kunnen wer-
ken. Daarbij is het leuk en prettig 
voor de ouders om te zien waar de 
kinderen mee bezig zijn. Men kan 
op deze manier de ontwikkeling 
van het kind goed volgen - niet 
alle kinderen zijn even spraakzaam 
over wat ze op school precies doen. 
Daarnaast is het een mooi moment 
om een gevoel van trots te delen 

met het kind, maar ook om te zien 
waarmee ouders thuis verder aan de 
slag kunnen. De leerkrachten zijn 
aanwezig om vragen te beantwoor-
den en wat uitleg en extra informa-
tie te geven. Zo ontstaan er gemak-
kelijk gesprekken tussen de ouders 
en de leerkracht waarin de leuke 
momenten met de kinderen gedeeld 
worden.         (Marjan van Grieken)

Meekijken (of meedoen) in de kleuterklas. (foto Nijepoort)

Fietslichtcontrole op
Martin Luther Kingschool

door Walter Eijndhoven

Woensdag 2 november stond bij de Martin Luther Kingschool in Maartensdijk in het teken van 
fietsverlichting. Agent Bert van Barneveld was aanwezig om alle fietsen te controleren, een fietsbel, 

reflectoren en of de pedalen in orde waren. Gelukkig was er weinig mis met de fietsen.

Elke dag fietsen duizenden kinde-
ren naar school en weer naar huis. 
Nu de donkere periode met rasse 
schreden nadert is het belangrijk dat 
zij goed zichtbaar zijn voor de ove-
rige verkeersdeelnemers. Corinne 
Bunschoten, adjunct directeur van 
de school vertelt: ‘Medeweggebrui-
kers kunnen fietsers zonder verlich-
ting echt niet goed zien. Daarom 
is goede fietsverlichting enorm 
belangrijk, want als je goed zicht-
baar bent, vermindert de kans op 
een ongeluk met twintig procent’. 

Het is wel duidelijk dat veiligheid 
voor de leerlingen van de Maar-
tensdijkse school hoog in het vaan-
del staat. Bunschoten vervolgt: ‘Na 
goedkeuring van de fiets krijgt de 
leerling een sticker om op de fiets 
te plakken’. 

Lightbrigade
Ondertussen is Van Barneveld 
bezig met de controle. Alle fiet-
sen van de leerlingen van groep 6 
t/m 8 worden door hem gecontro-
leerd. Hij vertelt: ‘Sommige leer-

lingen hebben nog een dynamo op 
de fiets, dus zij moeten een stukje 
fietsen. Alleen dan kan ik natuur-
lijk zien of het licht het doet’. 
Gelukkig zijn bijna alle fietsen in 
orde. De fietsen die niet in orde 
zijn, worden volgende week nog 
een keer gecontroleerd’. Bun-
schoten vult aan: ‘Die extra con-
trole volgende week zien wij als 
een soort stok achter de deur. Vier 
op de tien fietsers vervangt hun 
kapotte fietslicht niet direct en 
dat is toch echt noodzakelijk de 

komende wintermaanden. Daar-
om doet onze school mee met de 
ANWB Lightbrigade’. De school 
heeft van de ANWB Lightbriga-
de een toolkit gekregen met alle 

benodigdheden voor een goed 
verlichte fiets. Bunschoten: ‘Met 
deze controle hopen wij dat onze 
leerlingen weer veilig de donkere 
dagen doorkomen’. 

Alle fietsen worden gecontroleerd op school.

Maatschappelijke stage 
voor Hulphonden

Drie leerlingen van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven werken in het 
kader van hun maatschappelijk stage voor Stichting ‘De Hond Kan De 
Was Doen’. Janne Kronenburg, Milou van der Weerdt en Annemiek van 
Oirschot zijn zelfstandig aan het bedenken hoe ze deze stichting kunnen 
helpen. Dit ‘goede doel’ is altijd op zoek naar geld om volwassenen en 
kinderen met een beperking een opleiding te geven samen met de hulp-
hond. De opleiding werkt met teamtraining. Mens en hulphond wordt 
getraind. De leerlingen hebben voor hun stage van alles verzonnen. Ze 
willen zorgen voor publiciteit en naamsbekendheid: social media wordt 
versterkt en winkels worden bezocht. 

Leerzaam
De stage is leerzaam. De scho-
lieren leren goed samenwerken, 
organiseren en verantwoording 
nemen. De stichting kan de hulp 
goed gebruiken. Er staan nu 87 
mensen voor een hulphond in 
de wachtrij. Dit moet echt veel 
minder worden. De training kost 
18.000 euro. De leerlingen hel-
pen met deze stage mee om de 
wachtlijst korter te krijgen en 
roepen daarbij (uw) hulp in. Men 
kan de stichting steunen met 
geld, een actie, tijd of naamsbe-
kendheid. Kijk op www.dehond-
kandewasdoen.nl. 

Aan tafel: linksachter Annemiek, linksvoor Milou en rechts Janne.
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Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actuele openingstijden op 
www.hoogvliet.com/openingstijden. Max. 4 keer de aanbieding per klant. 

Acties zijn 
geldig t/m 

dinsdag 
15 november

2016

Verkade of Perfekt 
chocoladeletter 
Alle soorten
Per stuk
van: 0.99 - 2.99
voor: 0.74 - 2.24

 Mandarijnen
2 netten van 1 kilo
van: 4.58
voor: 2.29

Douwe Egberts 
snelfi lter of bonen
Aroma rood of Decafé*
2 pakken of zakken van 500 gram
9.38 - 10.98

 Mandarijnen
2 netten van 1 kilo2 netten van 1 kilo

 Mandarijnen
2 netten van 1 kilo

7.997.997.997.
2 stuks

GRATIS 
pak met 2 koffi ebroodjes 
t.w.v. € 1,29 bĳ  aankoop 

van 2 pakken Douwe 
Egberts koffi e!

Sint tip!

1+1
GRATIS

Per kilo 1.15

 25%
 korting
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Workshops 
bij Vrouwen van Nu

Vrijdag 18 november vindt de Najaarsbijeenkomst van Vrouwen van 
Nu plaats in H. F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. De 
middag bestaat uit een  gevarieerd programma. Om 12.00 uur is de 
opening en wordt een heerlijke lunch geserveerd. Na de lunch zullen 
Wendy en Maaike van ‘Gewoon aan de slag’ vanuit hun gedachtegang 
Veranderen 3.0 mee nemen in het thema Vrouwen van Nu… en straks! 
Vervolgens is er een theemomentje met lekkernijen die de vrouwen 
hebben mee genomen. Daarna zijn er creatieve workshops; kaarsen, 
memo blok en sieraad maken. Tot slot is er een gezamenlijke afsluiting. 
Voor de workshops is er een maximaal aantal deelnemers; dus aan-
melding met eerste, tweede en derde voorkeur is  gewenst. Er wordt 
een kleine bijdrage gevraagd voor de lunch. Voor meer informatie en 
aanmelden mail naar  Silvia Morren, Regio Ambassadeur Vrouwen van 
Nu Provincie Utrecht vrouwenbijeenkomst@gmail.com 

Opkomst en 
ondergang van V&D

Op 15 november geeft Philippe Hondelink een lezing over zijn boek 
‘Opkomst en ondergang van Vroom & Dreesman’. In zijn boek be-
schrijft hij de geschiedenis van het concern maar ook die van Anton 
Dreesman en Willem Vroom. Hij zal zijn verhaal larderen met vele fei-
ten en anekdotes uit de rijke geschiedenis van V&D. De lezing vindt 
plaats in de Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 26 te Maartensdijk. 
Aanvang 20.00 uur

Natuur centraal 
bij Fotoclub 

Maandag 14 november staat de presentatie van de werkgroep Natuur op 
het programma bij Fotoclub Bilthoven. De leden van deze werkgroep 
trekken er  regelmatig op uit voor natuuropnames. Soms gaan zij daar-
voor bijvoorbeeld naar de Oostvaarders Plassen, maar vaak ook blijven 
zij dichter bij huis en fotograferen zij in de nabije omgeving. Hun  mooi-
ste foto’s  worden 14 november getoond in het H.F. Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4 in de Bilt. De avond begint om 20.00 uur.

Natuurfoto in Lage Vuursche, (foto Rosalie Kummel)

De Poepdokter 
Bakt ze bruin 

Op donderdag 10 november om 20.00 uur zal darmfloratherapeut en 
voedingsdeskundige Nienke Tode - Gottenbos haar nieuwste boek De 
Poepdokter Bakt ze bruin presenteren bij Bouwman Boeken, Hessen-
weg De Bilt. Een boek met ruim 45 snelle en makkelijke recepten voor 
een gezonde darmflora. Daarnaast bevat het boek oefeningen voor een 
platte buik, leuke tips en weetjes over de darmflora, enzymen, eiwit-
ten, vetten, alternatieven voor brood, gluten, suikervervangers en nog 
veel meer. Graag vooraf aanmelden via info@bouwmanboeken.nl of 
tel. 030 2200112.
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Verlies voor 
Salvo dames 

Vrijdag 4 november ging Salvo dames 1 op bezoek bij 
Lovoc in Loosdrecht. Een wedstrijd die pas om 21.45 uur 

begint is niet ideaal, maar de Salvo dames startten de 
wedstrijd vol enthousiasme.

Ondanks een aantal blessures wist Salvo de eerste set goed te begin-
nen en ging de stand lange tijd gelijk op. Door een aantal persoonlijke 
fouten gaf Salvo toch net teveel weg en werd de set verloren met 25-21. 
Ook de tweede set waren de 2 teams aan elkaar gewaagd. Na een ach-
terstand van 5 punten te hebben ingelopen geloofden de Salvo dames 
dat ze de tweede set konden pakken. Een cruciale beslissing van de 
scheidsrechter zorgde er echter voor dat de tweede set net de kant van 
Lovoc opviel met 28-26. Na deze set had Salvo moeite het spel weer op 
te pakken. Een slordige passing en onvoldoende aanvalskracht maakte 
het dat de derde set met gemak door Lovoc werd gepakt met 25-13. 
Om de avond toch nog met een positief gevoel afstemmen sluiten zette 
Salvo in op de vierde set. Mede door het enthousiaste spel van invallers 
Lotte Koenderman en Nadya Speek kon Salvo het eerste deel van de 
set nog goed meekomen. Uiteindelijk zorgde een lastige servicereeks 
van Lovoc voor een te grootte achterstand en werd ook de vierde set 
verloren met 25-17. 

Sponsor SVM JO11-1 

Co en Carla Lorist van restaurant de Mauritshoeve zijn sponsor van de 
JO11-1 van SVM. Naast trainingspakken en tassen hebben alle spelers 
ook een eigen bidon gekregen.

Judokan in de prijzen 
Afgelopen zaterdag vond in Driebergen het vierde Budo-Ki judotoer-
nooi plaats. Femke Emmelot en Thijmen Molema deden mee namens 
Judokan. Na vier wedstrijden op de mat bleken zowel Femke als Thij-
men de sterkste in hun categorie en namen beiden de gouden beker mee 
naar Maartensdijk.

De trotse prijswinnaars met coach Lisanne Hartman. 

FC De Bilt wint glansrijk
Op zaterdag 5 november werd op het complex van FC De Bilt de wedstrijd tegen vv De Meern 
gespeeld. Vorig seizoen verspeelde de Biltse formatie een 2-0 voorsprong, maar dit keer kon De 

Meern niet genoeg weerstand bieden tegen de effectieve Biltse aanval.

Al vrij snel werd duidelijk dat dit 
vv De Meern een stuk zwakker 
was dan vorig seizoen. In de 7e 
minuut werd Mike Versloot prima 
gelanceerd en hij maakte de kans 
onberispelijk af (1-0). Daarna ver-
gat De Bilt door te drukken en gaf 
De Meern hierdoor de kans om 
zich toch enigszins in de wedstrijd 
te voetballen. Echt gevaarlijk was 
het lange tijd niet en beide keepers 

werden niet echt op de proef ge-
steld. Vlak voor rust gaf De Bilt 
gas en het was in korte tijd 3-0 
door twee keer Tom Karst.

Direct na rust werd de wedstrijd 
definitief beslist door een mooi 
schot van Mike Versloot (4-0).  
Deze treffer betekende het 99ste 
doelpunt van Mike in het eerste 
team van FC De Bilt. Zijn 100ste 

viel niet meer in deze wedstrijd. 
De Meern zette alles op alles op 
de eer te redden en in de 61e mi-
nuut werd een mooie tegentreffer 
genoteerd. Het bleef 4-1 waardoor 
FC De Bilt een mooie reeks over-
winningen verder uitbouwde. De 
eerstkomende (uit-)ontmoeting 
is a.s. zaterdag 12 november om 
14.30 uur tegen het Amersfoortse 
ASC Nieuwland.

Afsluiting Jeu de Boules-competitie
Tijdens een brunch waar 1 november 
de jaarlijkse afsluiting van de Jeu 
des Boules zomercompetitie bij TZ 
plaatsvond werd de eindstand van 
de competitie bekend gemaakt. 

Eerste werd Huib van de Veen, het 
zilver was voor Coen de Waal en de 
derde trede op het ereschavot werd 
door Nico Bakker beklommen. 

Bij de deelnemende dames gaat 
het (gouden) eremetaal naar Ria 
Timmer. Degene die dit jaar de 
meeste keren kwam spelen was 
Mien Alflen (52 keer).

FC De Bilt op volle toeren tegen een zwak De Meern.

Warm onthaal op De Vlierhof
Op uitnodiging van Rotary Club Hilverum International beleefden zondag 30 oktober vijftig 

kinderen van vluchtelingen en nieuwkomers (wonend in Huizen, Eemnes en Zeist), een 
bijzondere middag op Stal De Vlierhof in Hollandsche Rading.

Dankzij de enthousiaste inzet van 
Marion van Eck, de gastvrije ei-
genares van De Vlierhof, en haar 
jeugdige leerlingen, werd dit eve-
nement een groot succes. De kinde-
ren leerden hoe ze een vriend kun-
nen worden van een pony en hoe 
deze edele dieren elkaar begroeten. 
Daarna mochten ze een pony ver-
zorgen en berijden. Daarnaast werd 
gespeurd naar hoefijzers die in het 
bos verstopt waren en kwamen de 
creatieve talenten aan bod bij het 
maken van collages van herfstbla-
deren, noten etc., dit alles onder 
leiding van leerlingen van de Inter-
nationale School in Hilversum. Het 
contact tussen de kinderen van de 
rijstal en de nieuwkomer-kinderen 
was hartverwarmend.

Rotary Club Hilversum Internati-
onal wil met dit evenement vluch-
telingenkinderen op een vrolijke 
en ontspannen manier kennis laten 

maken met anderen. Rotary Club 
Hilversum International heeft dit 
evenement voor de tweede maal 
georganiseerd en hoopt hiervan, 

vooral door de mederwerking van 
Marion en juniorstaf, een jaarlijkse 
traditie te maken. 

(Frans Nijnens)

Kinderen van nieuwkomers en vluchtelingen genieten op De Vlierhof in 
Hollandsche Rading.
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analoog kanaal 45
digitaal kanaal 43

www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

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

SCOOTMOBIEL, Licht 
model geschikt voor in huis. 
€100,00. Tel. 030 2202486.

PIANO zwart hoogglans, 
goed onderhouden, 3 pedalen, 
88 toetsen. prijs n.ot.k. tel. 
0346-212996

Hogedrukreiniger z.g.a.n. 
€20,00. Tel. 030-2281085

Bladblazer z.g.a.n. €25,00. 
Tel. 030-2281085

Tafel. Houtsoort Wengé. Afm. 
120x85. 74 hoog.€25,00. Tel. 
06 54375233

Kopieerapparaat merk 
Lexmark type X2350. 
Compleet met nieuwe car-
tridge. Weinig gebruikt. 
€20,00. Tel. 06 54375233

Scanner merk Canon type 
Canoscan 4200F. Zo goed 
als nieuw €20,00. Tel. 06 
54375233

Wie neemt onze verzame-
ling ACTION MAN over? 
Twee poppen, verschillende 
voertuigen, veel kleding en 
accessoires. De spullen zijn 
als nieuw. Dit alles in een ste-
vige plastic krat.€20,00. Tel 
0642448590.

Grenen studeer-, eet- of werk-
tafel. Nieuw! lxbxh: 120 x 75 
x 75 cm. Kan, indien gewenst, 
in iedere kleur geschilderd 
worden. €25,00. Tel. 035 
5772013

Magnetron Samsung 
M746 – bijna niet gebruikt. 
O n t d o o i e n - v e r w a r m e n . 
€25,00. Tel. 035 5772013

Te koop: Wegens overcom-
pleet klassieke rollator, blauw. 
€50,00. Tel. 030 2202486. 
Vitrinekast half kastruimte/
half vitrine. Twee laden. 
40x40cm en 180cm hoog. 
€45,00. Tel. 0622175528

Een persoon grenen bed, met 
lattenbodem. En evt matras en 
dekbed. 90 x 200cm. €49,95. 
Tel. 0622175528

IJsmachine. Heerlijk zelf je ijs 
maken. Slechts 2x gebruikt. 
€25,00. Tel. 0622175528

Voor de vrachtwagenchauf-
feurs een verzameling cd's 
van Henk Wijngaard. In totaal 
8 cd's €32,50. Tel. 0346-
243758

Nw. Spijkerjack maat M kan 
v. hr. of dames. Kan ik niet 
ruilen, bon kwijt. €15,00 Tel. 
06.29506849

Gabor zw. dameslaazen maat 
39 i.g.st. €10,00. Kunststof 
witte kinderstoel €5,00 
i.z.g.st. Tel. 06-29506849

Paidi kinderledikantje i.z.g.st. 
bodem 5x in hoogte ver-
stelbaar €25,00. Tel. 0346-
211883

Tijdschriften home en garden. 
Veel handige tips 2013 en 
2014 niet compleet €10,00. 
Tel. 0346-243758

Tijdschrift hobby Handig. 
Er staan leuke dingen in om 
te maken. Jaargang 2014. 
€10,00. Tel. 0346-243758

4 houten eetkamerstoelen 
(type kerkstoelen) met rieten 
zitting en hoge rugleuning. 
Helemaal gaaf! € 35,00. Tel. 
0346-282302

Personeel gevraagd
Gezocht per 1 december: 
Hulp in de huishouding 
voor jong gezin net verhuisd 
naar Bilthoven. Drie uur 
per week, liefst een maan-
dag of een dinsdag, vergoe-
ding in overleg. Mail naar 
BartJanJacqueline@gmail.
com

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

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

ERVAREN docent geeft bijles 
en huiswerkbegeleiding aan 
huis 0634892915

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

WONINGONTRUIMING & 
inboedelafwikkeling via vei-
linghuis, www.zwartblok.nl 
035-6224216 

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

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

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

Refurbished en tweedehands computers en laptops met 
garantie. Inclusief installatie. Bezorging gratis aan huis in de 
hele gemeente. www.computerhulpmiddennederland.nl. Tel. 
0346-795104/ 06-24807945 KvK 51273888

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

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

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

Te huur aangeboden praktijkruimte 200 m2 voor verschil-
lende doeleinden. Tel. 0654623282

Te koop woonhuis Hollandsche Rading € 269.000,- Tel. 
0654623282

AZM bedankt al haar stemmers bij de Rabobank Clubkas 
Campagne!

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

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

Bingo in Maartensdijk

Voor de eerste keer in dit seizoen is er op vrijdag 
11 november bingo in het Servicecentrum Maar-
tensdijk. In de pauze kunt u gezellig even bijpraten 
en een kopje koffie of thee drinken. De aanvang 
is om 14.15 uur en de kosten zijn 3,50 euro voor 
5 speelrondes. Meer informatie: Servicecentrum 
Maartensdijk,  tel: 0346 214161 en/of servicecen-
trummaartensdijk@mensdebilt.nl 

GroenLinks-fractie in Groenekan

De fractie van GroenLinks in de Biltse gemeen-
teraad houdt op maandag 14 november a.s. vanaf 
20.00 uur een openbare vergadering in Dorpshuis 
De Groene Daan (inloop vanaf 19.30 uur). Leden 
en niet-leden zijn welkom om met de raads- en 
commissieleden van gedachten te wisselen over 
alle onderwerpen die zij voor de gemeentepoli-
tiek van belang vinden. Te denken valt onder 
meer aan de verbreding van de A27, de toegang 
tot de hockeyvelden en de handhaving van de 
maximumsnelheid van 30 km/uur. De fractie van 
GroenLinks wil vaker buiten het gemeentehuis 
gaan vergaderen en zal daarom de komende tijd 
in alle kernen van De Bilt een keer op locatie een 
openbare fractie-avond organiseren. 

Lezingencyclus Leef-Tijd

Bij de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en 
Psychologie spreekt op maandag 14 november 
om 20.00 uur prof. dr. Gerard ’t Hooft. Hij is 
hoogleraar Theoretische Natuurkunde in Utrecht. 
’t Hooft is vanaf de oprichting verbonden aan 
het Spinoza Instituut. De lezing is in Huize Het 
Oosten, Rubenslaan 1-3, Bilthoven (hoek Jan 
Steenlaan).

Dheepan in het Filmhuis

Het Filmhuis in het Lichtruim De Bilt vertoont op 
16 november ‘Dheepan’: een indrukwekkend en 

Oud papier zaterdag 12 november
Groenekan
Het Rode Kruis afd. Maartensdijk haalt weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief Nw. Weteringse-
weg, Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk en Ach-
terweteringseweg. U wordt verzocht het papier 
(gebundeld of in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

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

actueel meesterwerk. Twee volwas-
senen en twee kinderen, die elkaar 
nog nooit gezien hebben, worden 
een gezin en krijgen asiel in Frank-
rijk. In een Parijse buiten wijk moe-
ten ze overleven tussen de heersende 
drugsbendes. De Franse regisseur 
Jacques Audiard won er in Can-
nes de Gouden Palm mee. De film 
is in Het Lichtruim, Planetenplein 
2, Bilthoven op 16 november a.s. 
om 20.00 uur. Kaartverkoop: aan de 
kassa vanaf een uur voor aanvang 
voorstelling of online via de ticket-
shop van het Lichtruim. 

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele Vrede’ 
hebben hun wortels in het werk van 
Samuel L. Lewis, zen- en soefi-
meester uit San Francisco. Het zijn 
eenvoudige, meditatieve, vreugde-
volle kringdansen en de teksten en 
bewegingen worden bij elke dans 
opnieuw uitgelegd. Hierdoor kun-
nen nieuwkomers gemakkelijk 
instromen. Zondag 20 november van 
14.00 tot 17.00 uur in de Woudka-
pel in Bilthoven. Aanmelden c.q. 
info: 06 15830720 of d.aulenkamp@
online.nl 

Lezing over sterrenkunde 

Voor de jaarlijkse educatieve middag 
van de samenwerkende Ouderen-
bonden KBO en PCOB is men er in 
geslaagd een interessant spreker met 
een lezing over een boeiend onder-
werp te kunnen presenteren. Plaats-
genoot, Prof. Dr. Lamers, emeritus 

hoogleraar ‘Astrofysica en Ruimte 
Onderzoek’ aan het Sterrenkundig 
Instituut van de Universiteit Utrecht 
en de Universiteit van Amsterdam 
vertelt op enthousiaste wijze over het 
ontstaan en samenstelling van ons 
zonnestelsel. De bijeenkomst vindt 
plaats op dinsdag 22 november in 
de grote zaal van wijkcentrum ‘De 
Schakel’, Soestdijkseweg 49b te De 
Bilt. Aanvang 14.00 uur. De toegang 
is gratis voor leden van de Oude-
renbonden ANBO, KBO en PCOB, 
niet leden betalen 3 euro. Graag 
vooraf aanmelden vóór donderdag 
17 november bij de heer W. Ger-
ritse, tel. 030 2286483 of per e-mail: 
wk.gerritse@gmail.com

Dakgoten schoonmaken

De eerste blaadjes zijn alweer geval-
len en dit betekent dat ook dakgoten 
weer vol met blad raken. Dit najaar 
gaat de speciaal daarvoor ingerichte 
‘Dakgotengroep’ van de Hersteld 
Hervormde Gemeente in Maartens-
dijk weer aan de slag. De opbrengst 
is ook dit jaar voor HCR (Hulp voor 
Christenen in Roemenië). Het geld 
wordt gebruikt voor een opvang-
huis voor verwaarloosde kinderen. 
Wilt u ook een schone goot of wilt 
u/wil jij een zaterdagochtend mee 
helpen met schoonmaken? Aanmel-
den (voor beide) kan bij Arie Vonk 
Noordegraaf, tel. 06 14678672 of 
e-mail hcrmaartensdijk@live.nl . 
De geplande schoonmaakdata zijn 
zaterdag 26 november en zaterdag 3 
december. In overleg is het mogelijk 
daarvan af te wijken.



 De Vierklank 19 9 november 2016

Irene MB1 vol op titelkoers
Met een 4-0 overwinning op de naaste concurrent heeft Irene MB1 haar superioriteit in de 

hoofdklasse van regio west nogmaals onderstreept. Om nog wat spanning terug in de competitie te 
brengen had PDK Huizen ruim van Irene moeten winnen, maar Irene was vanaf het begin van de 

wedstrijd bij de les en maakte nog maar eens duidelijk wie er de sterkste is in deze competitie. 

Achteraf bleek dat Huizen zich als 
doel gesteld had één set te winnen 
van de aanstaande kampioen. ‘Het 
begint eentonig te worden’ zei 
Irene coach Erna Everaert: ‘Het 
wordt steeds lastiger om de mei-
den geconcentreerd te houden, ze 
smachten naar meer tegenstand. 
Eerlijk gezegd ben ik ook wel be-
nieuwd naar de teams uit de andere 
hoofdklasse. Gelukkig hoeven we 

daar niet lang op te wachten want 
over een paar weken spelen we het 
Holland Top toernooi waar alle 
sterke teams uit west Nederland 
aan mee doen’. 

De eerstvolgende wedstrijd is op 
21 november thuis tegen hekken-
sluiter Allvo, Irene heeft nog drie 
sets nodig om kampioen te wor-
den. ‘De titel pakken is ons eer-

ste doel’ vervolgt Erna Everaert, 
‘maar de komende weken blijven 
we werken aan het verbeteren van 
ons spel. Na het Holland toptoer-
nooi volgt in januari de eerste 
ronde van de nationale jeugd kam-
pioenschappen, we kunnen daar nu 
rustig naar toe werken, zodat we 
dan klaar zijn om ons te meten met 
de top van Nederland’. 

(Michel Everaert)

Salvo Heren 1 vist 
achter het net

In de strijd in de middenmoot van de 2e klasse stond deze 
keer een min of meer lokale derby op het programma. 
In Loosdrecht lagen kansen voor Salvo om stuivertje te 

wisselen met Lovoc op de vierde en vijfde plaats. Er moest 
dan wel overtuigend worden gewonnen.

De eerste vijftien minuten van de eerste set werd al duidelijk dat voor 
Salvo de verwachtingen wat dat betreft bijgesteld moesten worden. 
De eerste set kwamen de heren van Salvo maar moeilijk op gang en 
werden weggespeeld door het beter spelende Lovoc. Vooral de passes 
wilden maar niet goed aankomen waardoor Lovoc met de services al 
veel punten kon maken. Pas bij een stand van 20-5 begon het bij Salvo 
beter te lopen maar er kon niet worden voorkomen dat Lovoc de eerste 
set met 25-10 won.

Tweede set
De interim coach Emile Tournier had een hele kluif om het team weer 
te motiveren voor de tweede set. De tweede set leek echter in niets op 
het spel van de eerste set. Alles in het spel van Salvo klopte weer en de 
passes en aanvallen leverde nu wel de punten op. Vooral Bas van Tricht 
en Maurice ter Horst wisten met midden aanvallen punten te scoren. 
Deze set werd dan ook gewonnen met 18-25. De derde set wist Lovoc 
weer terug te komen op het niveau dat men in de eerste liet zien en deze 
set ging weer naar Lovoc. Ook de vierde set ging weer gelijk op maar 
tegen het einde van de set bleef Salvo achter in punten en werd het 24-
20. Door een meevaller in de arbitrage werd de stand echter niet 25-20 
maar kon het team nog een vuist maken en de vierde te winnen met 
24-26. Helaas werd in de vijfde set duidelijk dat Salvo die met zes man 
de hele wedstrijd speelde niet kon opboksen tegen het team van Lovoc 
dat met vier wisselspelers frisser aan de vijfde set begon.  De laaste set 
werd dan ook met 15-6 verloren. Door toch twee punten mee naar huis 
te nemen heeft Salvo wel de vijfde plaats weten te behouden en is de 
vierde plaats nog steeds binnen bereik. 
De volgende wedstrijd speelt Salvo Heren 1 op 12 november om 16.15 
uur in Weesp tegen Oberon Heren 2.

Ruime overwinning 
voor Reflex

Maandag 31 oktober speelde Badmintonvereniging Reflex in De Vier-
stee tegen OSM uit Maarssen. Ronald Koenis die maandelijks trainin-
gen verzorgt voor Reflex speelt zelf bij OSM en was nu als tegenstan-
der van Reflex aanwezig. Eric wist van Ronald te winnen in 3 sets in 
de heren enkel. Ronald wist met Lenette in hun mixpartij in 3 sets van 
Erwin en Karin te winnen. En dat was dan ook de enige winstpartij 
voor OSM die avond. Eindstand 7-1. Reflex bleek erg sterk want van 
de 8 partijen werden er vijf in twee sets afgerond.

(Karin van den Berg)

Onnodig verlies van SVM 
Het Maartensdijkse SVM was zichzelf niet op bezoek bij het Utrechtse DVSU. Beide teams 

kunnen de punten in de competitie goed gebruiken; aan het einde van de ontmoeting moesten 
de Maartensdijkers zonder punten de thuisreis aanvaarden. 

Al na ruim één minuut spelen 
scoorde Mike de Kok de 0-1; 
een tweede Maartensdijkse tref-
fer bleef vooralsnog uit. DVSU 
speelde op de counter en zorgde 
regelmatig voor spannende mo-
menten in de te vaak aarzelend 
optredende SVM-verdediging. 
De DVSU-verdediging gaf veel 
ruimte weg, maar de SVM-voor-
waartsen profiteerden daar onvol-
doende of totaal niet van. Mike de 
Kok was dicht bij de veilige 0-2 in 
deze verder ‘open wedstrijd’, met 
gevaarlijke momenten voor beide 
doelen. SVM raakte de greep op de 

wedstrijd in de laatste minuten van 
de eerste helft kwijt en mocht blij 
zijn, dat de gelijkmaker niet viel.

Een ongewijzigd SVM begon 
met te weinig overtuiging aan de 
tweede helft. Na twee minuten 
verzilverden de gastheren een toe-
gekende strafschop (1-1); direct 
daarna zette bij een snelle aanval 
Djoey Engel de bezoekers op-
nieuw op voorsprong (1-2). DVSU 
knokte zich steeds beter terug in de 
wedstrijd en met het nodige geluk 
behield SVM de voorsprong. Maar 
in plaats van de wedstrijd gecon-

troleerd uit te spelen verloor SVM 
volledig de grip erop en zag DVSU 
verdiend gelijk maken (2-2) en la-
ter met nog maar enkele minuten 
te spelen strafte DVSU het minde-
re verdedigen opnieuw af en kwam 
op 3-2. 

De Maartensdijkers zijn inmiddels 
met slechts 8 punten beland in de 
overigens druk bezochte ‘gevaren-
zone’, samen met Driebergen (11), 
Bunnik (10), SEC (9), DEV (7) en 
Focus’07 (5 punten). A.s. zaterdag 
komt FC Driebergen in Maartens-
dijk op bezoek.

Irene dames 
verdiend gewonnen

Zaterdag 5 november speelde Irene Dames 1 tegen 
AMVJ-Martinus Dames 1 in Amstelveen. Irene begon 

sterk, de verdediging stond goed en Svenne Bastian 
had een dijk van een service waar Martinus bijna geen 

antwoord op had.

De eerste set won Irene (25-16) evenals de tweede set (25-21). De 
derde set was heel spannend, Irene stond steeds met 5 punten achter. 
Het was wat rommelig in het team bij Irene waar Martinus gebruik 
van maakten. Op een gegeven moment stond Irene met 18-22 ach-
ter. Madelon Maurice serveerde heel goed waardoor Irene weer terug 
kwam in het spel. Spelverdeelster Maaike Scharrenburg stond goed 
te verdelen waardoor er mooie aanvallen uitkwamen. De Irene dames 
werkten hard en hierdoor wonnen zij de derde set alsnog met 25-23. 
De vierde set herpakte Irene zich. Er werd goed gepasst door Margit 
Meijer en Maaike kreeg de bal goed in de handen om te setten. Het 
midden kon goed worden aangespeeld en Iris stond mooie ballen te 
slaan. Op het einde van de vierde set was het blok wat minder sterk en 
werd Maaike gewisseld voor Sandra Jongerius. De dames van Irene 
wonnen de vierde set met 25-21. Irene heeft goed gespeeld en dankzij 
het harde werken en de goede communicatie in het team verdiend met 
4-0 gewonnen. 
Op 12 november om 14.45 u speelt Irene Dames 1 thuis in de Kees 
Boekehal tegen de koploper VV Utrecht Dames 3. 

Zelfs één set werd de Huizense tegenstander niet gegund. (foto Jelle Hovinga)

Hier lijkt DVSU nog ontzag te hebben voor de Maartensdijkers, waar Marcel Melissen weer centraal achterin 
speelde. (foto Nanne de Vries)
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Al 250 jaar groene genen bij Copijn
door Guus Geebel

Op vrijdag 28 oktober werd bij de ‘duizendjarige linde’ tijdens een receptie op het erf van de 
boerderij van Minie Arissen in Achterberg, gemeente Rhenen, het boek ‘Het Groene Goud,

50 jaar boomverzorging in Nederland’ gepresenteerd. J’ørn en Lia Copijn en Marina Laméris 
zijn de auteurs van dit fraai vormgegeven en rijk geïllustreerde boekwerk. 

Het eerste exemplaar werd gepre-
senteerd aan de voorzitter van de 
Bomenstichting Leen van der Sar 
en het tweede exemplaar aan Mar-
tijn van der Spoel, voorzitter van 
de Kring Praktiserende Boomver-
zorgers (KPB). De receptie met de 
presentatie van het boek werd een 
groot feest met 120 genodigden 
in een verwarmde tent met leuke 
zitjes, vlakbij de beroemde linde-
boom. De boom was vijftig jaar ge-
leden ten dode opgeschreven en het 
toen net gestarte bedrijf van Allrik 
en J’ørn Copijn wist de boom te 
behouden. De werkzaamheden die 
zij daarvoor verrichtten trokken 
destijds veel belangstelling. Ook 
de toen 22-jarige Lia Schukking 
die in Wageningen studeerde, was 
er met de fiets heengegaan om te 
kijken hoe het ging.J’ørn: ‘We 
zaten koffie te drinken toen een 
mooie blonde dame binnenkwam. 
Ik kende haar wel, maar nu sloeg 
opeens de vonk over en we kregen 
een relatie.’

Kelten
De lindeboom stond op het terrein 
van kasteel Levendaal, een van 
de kastelen die Utrecht tegen de 
boze Gelderlanders moest bescher-
men. Het kasteel lag direct achter 
de Grebbeberg vlakbij de grens 
met Gelderland. Toen het terrein 
boerenland werd was de boom be-
schermd en mocht dus niet gekapt 
worden. ‘De boom zal altijd een 
duizendjarige boom blijven heten, 

omdat er geen geschiedschrijving 
van bestaat’, vertelt J’ørn Copijn. 
‘Wel is bekend dat de boom uit de 
Keltische tijd is. De Kelten hadden 
een verering voor bomen, want hun 
goden woonden in de bomen. De 
godin Freya woonde in de linde-
boom, De god Thor in de eik. Dat 
waren eigenlijk de Noord-Europe-
se natuurbomen waar alle vierin-
gen omheen werden gehouden en 
recht werd gesproken.’ 

Boomspecialisten
De operatie van de lindeboom in 
Achterberg was het begin van een 
nieuwe trend in Nederland. De his-
torische en ecologische waarde van 
oude bomen werd weer erkend. De 
lindeboom van Achterberg was het 
begin van het bedrijf Gebroeders 
Copijn Boomchirurgen, dat J’ørn 
Copijn met zijn in 2007 overleden 
broer Allrik in 1966 begon. ‘We 
hebben heel veel mensen opgeleid 
om bomen te verzorgen.’ In 1994 
werd het bedrijf verkocht. In 2006 
begonnen J’ørn en Lia met Copijn 
Bruine Beuk, een klein ontwerp- 
en adviesbureau. ‘We adviseren en 
voeren uit, waar we mensen voor 
inhuren.’ Het bureau geeft ook aan 
de gemeente De Bilt veel boomad-
viezen. J’ørn Copijn heeft 25 jaar 
geleden als autodidact staatsexa-
men gedaan en is gediplomeerd 
landschapsarchitect. De groene 
genen worden nog steeds doorge-
geven. Hun dochter Sonja is met 
Bee Miles actief met het promo-

ten van bijvriendelijke beplanting. 
‘De natuur is voor insecten erg arm 
geworden. De grootste nectarbron 
vind je nu in het stedelijk gebied.’ 
In de jaren zestig was J’ørn be-
stuurslid van de Biologisch-dyna-
mische vereniging. ‘We zijn altijd 
met de natuur bezig geweest en in 
onze tuin is nooit een korrel gif te-
rechtgekomen.’ 

Vernieuwing
Op enthousiaste wijze vertelt J’ørn 
Copijn over zijn familiegeschiede-
nis. Hij stamt uit een geslacht dat 
al 250 jaar in Groenekan woont 
en werkt als boomkweker. ‘Vanaf 
1763 is bekend dat er hier Copijns 
werkten en door generaties heen 
is dat uitgegroeid. Er is steeds ge-
zocht naar vernieuwing.’ Nadat in 
de achttiende eeuw vestingwerken 
niet meer nodig waren werden op 
die plaatsen parken aangelegd en 
bomen geplant J’ørn Copijn vertelt 
respectvol over Frans Fontaine die 
in 1950 begon als hoofd plantsoe-
nendienst in Eindhoven en verant-
woordelijk is voor de aanplant van 
veel bijzondere bomen. ‘Het ging 
hem niet alleen om het bloeihout 
of de bladkleuren in de zomer maar 
ook om de herfstkleuren. In die tijd 
werden ook nieuwe soorten ont-
dekt.’ De vader van J’ørn studeerde 
biologie. Hij werd kunstschilder en 
schilderde natuur. Lia Copijn is in 
Amsterdam geboren en studeer-
de in Wageningen tuin- en land-
schapsarchitectuur. Zij studeerde 

af toen ze al twee kinderen had. Lia 
werkte na haar studie bij de Gront-
mij. ‘Ze was voor ons in het be-
gin een onbezoldigd meedenker’, 
vertelt J’ørn. ‘Toen er opdrachten 
kwamen om tuinen te ontwerpen 
kwam Lia ook in het bedrijf.’

Bezichtigen
De totstandkoming van het boek 
heeft twee jaar geduurd. ‘Samen 
met Marina Laméris hielden we 
elke vrijdagochtend redactieverga-
dering. Dan bespraken we in uitste-
kende samenwerking een aangele-

verd gedeelte en maakten dat klaar 
voor publicatie. Tijdens de presen-
tatie van het boek op 28 oktober 
ontving Minie Arissen als dank 
voor de gastvrijheid een schilderij 
van Selma Copijn, de oudste klein-
dochter van J’ørn en Lia Copijn. 
Daarop staat de boerin bij de oude 
lindeboom afgebeeld. De boom op 
het erf van de boerderij van de fa-
milie Arissen, Levendaalselaan 6 
in Achterberg is te bezichtigen. Het 
boek, Het Groene Goud, 50 jaar 
boomverzorging in Nederland, is 
bij alle boekwinkels te verkrijgen.

Lia en J’ørn Copijn in hun huis voor een unieke plantenwand uit 1890.

Lezersactie
Het echtpaar Copijn heeft een aantal boeken ter beschikking 
gesteld voor verloting. Wilt u in aanmerking komen voor een 
exemplaar stuur dan een email naar info@vierklank.nl.
U ontvangt sowieso bericht.

Aspirant IVN Natuurgidsen
gestart met opleiding

Meer dan dertig deelnemers zijn 
onlangs in Bospark De Biltse Dui-
nen van start gegaan met de bijna 
twee jaar durende opleiding tot na-
tuurgids. De opleiding wordt ver-
zorgd door IVN afdeling De Bilt in 
samenwerking met IVN Eemland 
en is mede mogelijk door financi-
ele steun uit het KfHeinfonds en het 
Rabo Stimuleringsfonds. 

IVN organiseert regelmatig excur-
sies en begeleide wandelingen voor 

een geïnteresseerd publiek uit onze 
gemeente. Om het bestand aan ac-
tieve natuurgidsen op peil te hou-
den organiseren de IVN-afdelingen 
om de vijf jaar een natuurgidsen-
opleiding. Tijdens de tweejarige 
opleiding, leren de natuurgidsen 
in spé de prachtige natuur kennen 
die onze regio rijk is. Daarnaast le-
ren ze kritisch door een ‘duurzame 
groene bril’ te kijken naar het mi-
lieu-, en groenbeleid van de provin-
cie en de gemeente. Verder oefenen 

zij zich in het organiseren en bege-
leiden van publiekswandelingen, 
natuurexcursies voor de jeugd en 
het ondersteunen van scholen bij 
lessen in en over de natuur. In de 
opleiding passen ze opgedane ken-
nis en vaardigheden toe in een pro-
ject. Het project wordt uitgevoerd 
in opdracht van een van de natuur-
organisaties waar IVN-De Bilt mee 
samenwerkt zoals Staatsbosbeheer, 
stichting het Utrechts Landschap en 
Natuurmonumenten. 

Een nieuwe groep gepassioneerde natuurgidsen in opleiding.

Herfsttooi

Het is duidelijk herfst, ook in het 
Van Boetzelaerpark in De Bilt. 

(foto Frans Poot)
Dorpsbistro  0346 - 218821

“Wat schaft de pot?”
Woe.
09-11
Do.

10-11
Vr.

11-11

Grain fed steak v.d. grill
met pepersaus

of
Gamba-groentenspies

met citroenrisotto
of

Gevulde zoete paprika
met friet en sla

€ 10,-

Woe.
16-11
Do.

17-11
Vr.

18-11

Konijnenbout gestoofd
in kriekbier

of
Gebakken forel

met amandelboter
of

Hoemoes-koriander-stamppot
met vegetarische burger

€ 10,-

Najaarsactie: Kijk op
www.naastdeburen.nl

Groenekanseweg 168, Groenekan
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