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Meer bloemen in openbaar
groen in De Bilt

door Walter Eijnhoven

Bewoners in en rond de Aeolusweg in De Bilt doen er alles aan om het bijen en andere insecten 
zo goed mogelijk naar de zin te maken. Een bloemenstrook in de wijk, een moestuin met diverse 

soorten groenten en nu zetten zij zich in voor een bloementuin, middenin de wijk,
voor een duurzaam behoud van bijen.

Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen ontmoette Tine Boerjan en Ma-
ria Boersma uit De Bilt tijdens een 
lezing van de Groenekanse bijen-
houdster Sonne Copijn. Na het luis-
teren naar verhalen over de enorme 
achteruitgang van honingbijen en 
andere insecten, wilden Boerjan 
en Boersma hier iets mee doen. Na 
de lezing spraken zij de wethouder 
dan ook aan en wilden weten hoe 
hij tegenover het idee staat om in 
het openbaar groen een bloemen-
tuin aan te leggen op de hoek van 
de Aeolusweg en de Cirrusweg in 
De Bilt.

Particulier initiatief
‘Natuurlijk is de gemeente al langer 
bezig met duurzaamheid en weten 
wij dat bijen en andere bloembe-

stuivers in aantal achteruit hollen’, 
vertelt Rost van Tonningen. ‘In de-
cember reikte ik nog de ‘Duurzaam-
heidsprijs 2017’ uit aan bijenhoud-
ster Sonne Copijn voor haar werk 
tot bescherming van de honingbij. 
Helaas is sinds 2014 minder geld 
beschikbaar voor onderhoud van 
het openbaar groen. Het zou dan 
ook een ware revolutie zijn als, 
dankzij particulier initiatief, bloe-
menoases ontstaan voor insecten. 
Ik sta dus volledig achter het idee 
van de wijkbewoners in De Bilt’. 
Volgens buurtbewoonster Helga 
Konijnenberg zou om de 300 meter 
een bloementuin moeten worden 
aangelegd, zodat bijen en hommels 
van de ene tuin naar de andere tuin 
kunnen vliegen om honing te ver-
zamelen.

Bijenoase
Het derde stuk grond in De Bilt is 
ongeveer 16 bij 9 meter en bijzon-
der geschikt om een bloementuin 
aan te leggen, met wilde, inheem-
se, vaste en meerjarige beplan-
ting. Boerjan: ‘Wij willen graag, 
in samenwerking met de gemeen-
te en ondersteuning van Sonne, 
een groene bijenoase inrichten. 

Wij zien dit project als een prach-
tig voorbeeld, in de visie van de 
gemeente, op het zinvol en duur-
zaam herinrichten van gemeente-
lijk groen, in samenwerking met 
andere burgers’. ‘Het zou echt een 
pilotproject kunnen zijn en daar-
mee wellicht een inspiratie voor 
andere inwoners’, vult Boersma 
aan. 

Helga Konijnenberg, wethouder Ebbe Rost van Tonningen, Tine Boerjan 
en Maria Boersma hopen dat meerdere wijken in gemeente De Bilt hun 

voorbeeld volgen

Eerste paal in
de grond

Donderdag 1 maart werd de eerste paal geslagen voor een nieuw 
Islamitisch Cultureel Centrum door wethouder Anne Brommersma, aan 
de Noorderkroon in Bilthoven. Over een jaar wordt het nieuwe pand 
geopend. [WE]

Kieskompas online
Gaat u op 21 maart uw stem uitbrengen voor de 

gemeenteraadsverkiezing, maar u weet nog niet op welke 
partij? Dan biedt het Kieskompas wellicht hulp.

Aan de hand van uw mening over 30 stellingen die van toepassing zijn 
op de gemeente De Bilt geeft het Kieskompas aan met welke partij uw 
standpunten het meest overeen komen. U kunt vervolgens per stelling 
zien hoe partijen daarover denken. Meer informatie over de gemeen-
teraadsverkiezing vindt u op de pagina Gemeenteraadsverkiezing en 
referendum.

De link waarop het Kieskompas voor de gemeente De Bilt beschikbaar 
zal zijn, is: https://debilt.kieskompas.nl/nl/. U treft het kieskompas ook 
aan op de site van De Vierklank.

Het is maart en het duurt nog maar even
dan wordt de winter het land uitgedreven
ook komen weer vlug
de trekvogels terug
en komt langzaam de natuur weer tot leven

Guus Geebel Limerick

RATTENOVERLAST?
MELD HET BIJ DE GEMEENTE VIA

WWW.DEBILT.NL/RATTEN

OF 030-2289411

Vanaf

€ 350
ex. BTW

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

Uw lokale
drukwerkspecialist

U wilt een nieuwe website of uw 

website kan een opfrisbeurt gebruiken? 

En u weet niet waar te beginnen?

Wij helpen u! Maak een afspraak

en we kijken samen naar

de mogelijkheden.

Website nodig?
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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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

11/03 • 10.30u - ds. C.H. Oechies
Pr. Gem. Zuiderkapel

11/03 • 09.30u - Prof. dr. G. v.d. Brink
11/03 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

14/03 • 14.30u + 19.30u - Ds. R.W. de 
Koeijer Biddag Gewas en Arbeid

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
11/03 • 10.30u - Bezinning-samenkomst 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

11/03 • 10.00u - de heer Theo van Duin
R.K. Kerk O.L. Vrouw

11/03 • 10.30u - Pastor A. van Kempen, 
m.m.v. koor en combo Harry’s Inspiration

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

11/03 • 10.15u - Ds. J. de Wolf
11/03 • 16.30u - geen opgave ontvangen

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

11/03 • 10.00u - Geen dienst; Diaconale 
dienst in Opstandingskerk 

11/03 • 19.00u - Ds. A.C. Kortleve, 
Zangdienst 

14/03 • 19.30u - Ds. N. de Boo,
Biddag Gewas en Arbeid
Pr. Gem. Immanuelkerk

11/03 • 10.00u - Geen dienst;
Diaconale dienst in Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
11/03 • 10.00u - Diaconale dienst

R.K. St. Michaelkerk
11/03 • 10.30u - Communieviering,

J. Houben
V.E.G. De Bilt e.o.

11/03 • 10.00u - Spreker Joop Koens
Groenekan

PKN - Pr. Gem. De Boskapel
11/03 • 10.30u - Mevr. T. Meijer

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

11/03 • 15.30u - ds. J.W. Hooijdonk
14/03 • 10.00u - Drs. G.A. van Ginkel 

Biddag Gewas en Arbeid
Herst. Herv. Kerk Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
11/03 • 10.00u - Leesdienst

11/03 • 18.30u - Ds. H. Juffer
14/03 • 14.00u + 19.30u - Dhr. J. de Boer 

Biddag Gewas en Arbeid
Onderwegkerk Blauwkapel

Tot Pasen 2018 geen kerkdiensten 
Hollandsche Rading

PKN - Kapel 
11/03 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

11/03 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Viering Heilig Avondmaal 

11/03 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Dankzegging Heilig Avondmaal 

14/03 • 19.30u - Ds. G.H. Kruijmer, 
Biddag Gewas en Arbeid

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

11/03 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra
14/03 • 10.00u + 19.30u - Ds. A.J. Britstra 

Biddag Gewas en Arbeid
PKN - Ontmoetingskerk

11/03 • 09.30u - Ds. R. Alkema 
St. Maartenskerk

11/03 • 10.30u - Eucharistieviering
Pastor Frans Zwarts 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

07/03 • 19.30u - Ds. F. Gerkema,
Biddag Gewas en Arbeid

11/03 • 10.00u - De heer H Bijl 
11/03 • 18.30u - De heer J. van Ooyen 

PKN - Herv. Kerk
11/03 • 10.00u + 18.30u -

Ds. M. van der Zwan 
14/03 • 11.00u - De heer Anton Verstoep 

Biddag Gewas en Arbeid
14/03 • 19.00u - Ds. M. van der Zwan 

Biddag Gewas en Arbeid 
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Na een rijk gevuld leven waarin muziek, natuur, kleur maar 
bovenal ook de medemens centraal stonden, is in haar eigen 
geliefde omgeving overleden

Anneke Loeff - van Elk
* Breda, 7 november 1929 † Bilthoven, 2 maart 2018

Weduwe van Flip Loeff († 2007)

Familie Loeff

De afscheidsbijeenkomst is op vrijdag 9 maart om 12.00 uur  
in de aula van Begraafplaats Den en Rust, Frans Halslaan 27  
in Bilthoven. Aansluitend vindt de begrafenis plaats. Daarna is  
er gelegenheid elkaar te ontmoeten op de Mauritshoeve, 
Maartensdijkseweg 9 in Bilthoven. 

Correspondentieadres:
De Zwaan Uitvaarten
t.a.v. de familie Loeff
Nieuwe Koekoekstraat 101
3514 ED Utrecht

~ Het was genoeg na een goed leven ~

Wij laten u weten dat rustig is ingeslapen

Antonia Gesina Gasenbeek-Janssen
~ Tonnie ~

Winterswijk Loosdrecht
23 januari 1931 2 maart 2018

 Bertus Gasenbeek
  Bert en Ina
  Dick en Gretha
  Jan en Loes
   Lotte
  

Wij nodigen u uit voor de afscheidsbijeenkomst 
op vrijdag 9 maart om 13:00 uur in Het Koetshuis, 

Maartensdijkseweg 9 te Maartensdijk. 
Aansluitend is daar gelegenheid om elkaar te condoleren. 

Om 15:00 uur brengen wij Tonnie in familiekring 
naar crematorium Den en Rust.

Wij danken de medewerkers van verpleeghuis De Beukenhof 
te Loosdrecht voor hun liefdevolle verzorging van Tonnie.

Correspondentie: Yarden & Geersing Uitvaartzorg
Arnhemse Bovenweg 12-69, 3708 SH  Zeist

What a wonderful world...
L O U I S  A R M S T R O N G

Leiden, 18 mei 1934 Bilthoven, 27 februari 2018

Verzoend met de gedachte dat aan haar leven een eind was gekomen, 
is op dinsdagavond 27 februari in alle rust overleden onze moeder, 
  oma en overgrootmoeder

Hanny Albertina Pheifer-Gimberg
  weduwe van Atze Pheifer

Ondanks het plotselinge verlies van onze lieve moeder, oma 
en overgrootmoeder zijn we vooral dankbaar dat haar een 

langdurig ziekbed bespaard is gebleven.

 Bilthoven Joan Pheifer & Alexander de Boer
  Omar & Lieselotte
  Erik & Iris
  Marnix & Jacolien

 Bannalec Karin Pheifer & André Zonnevylle
  Nienke & Reinold Kalsbeek & Harvey
  Michiel

 Leiden Eddo Pheifer & Sabine Vink
  Sepp

Op donderdag 8 maart om 16.15 uur is er gelegenheid 
  om afscheid te nemen van

  Hanneke
Aansluitend vindt de crematieplechtigheid plaats.

  Crematorium Den en Rust
  Frans Halslaan 27
  3723 EA Bilthoven

  Correspondentie: Joan Pheifer
  Soestdijkseweg Zuid 180
  3721 AH Bilthoven

Bloemen zijn welkom, maar de wens van Hanneke was een gift
aan de Dierenbescherming - rekening nummer: NL05INGB0003963156

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

Adv2.2 Vierklank-2014 KLEUR..indd   1 3-3-2014   9:25:36

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 

alting uitvaarten

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

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

Voor de mooiste 
herinneringen

en kaarten 

Bel 0346 - 21 12 15
of kijk op www.parelpromotie.nl
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SGP stelt de Kern centraal
door Guus Geebel

‘De kern centraal’ is voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) het thema waarmee de 
partij de verkiezingen ingaat. De partij wil zich met lijstaanvoerder Johan Slootweg ook de 
komende raadsperiode inzetten voor de eigenheid en leefbaarheid van de zes kernen van de 

gemeente De Bilt. ‘Het beleid binnen de gemeente moet kerngericht
zijn en aangepakt worden op wijkniveau.’

Johan Slootweg is kaashandelaar 
en werd in 1994 gemeenteraads-
lid in Maartensdijk. Na de ge-
meentelijke herindeling werd hij 
fractievoorzitter van de SGP in 
De Bilt. De belangstelling voor 
politiek zit in de familie, zijn 
grootvader was 17 jaar gemeen-
teraadslid in Hazerswoude.  De 
SGP is een christelijke partij die 
handelt vanuit bepaalde kern-
waarden. De afgelopen vier jaar 
heeft de SGP regelmatig moties 
ingediend waar vaak breed draag-
vlak voor was. ‘Woningbouw is 
één van onze kernpunten en daar 
hebben we verschillende moties 
over ingediend die brede steun 
kregen. We zien nu in het den-
ken en doen over dit thema toch 
wel een positieve kentering in de 
Biltse politiek. Dat vinden wij een 
heel belangrijke ontwikkeling.’ 
Zorg en welzijn behoort ook tot 
de kernpunten waar de SGP zich 
voor inzet. ‘We hebben vorig jaar 
een motie ingediend over een-
zaamheid onder ouderen die bre-
de steun kreeg. Deze motie heeft 
geleid tot een werkconferentie die 
in de verdere uitbouw daarvan 
een vervolg krijgt, om een soort 
bewustwording op gang te bren-
gen. Mensen blijven langer thuis 
wonen. Dat heeft ook aandacht 
nodig om mensen niet tussen de 

wal en het schip te laten verdwij-
nen.’ Johan Slootweg constateert 
dat er een kanteling in de samen-
leving gaande is. Als zorgpunten 
noemt hij het vrijwilligerswerk 
en de mantelzorg. Hij vindt dat 
er mogelijkheden moeten zijn om 
mantelzorgers tijdelijk te kunnen 
ontlasten. ‘Het naar elkaar om-
zien krijgt wat ons betreft meer 
aandacht en handen en voeten in 
de samenleving.’

Dienstverlening
‘Voor het onderhoud van het 
openbaar groen is een nieuw be-
heerplan opgesteld waar de SGP 
tegengestemd heeft. Daar is weer 
een extra bezuiniging overheen 
gegaan. Bewoners hadden in een 
participatietraject iets anders 
voorgesteld dan wat nu besloten 
is. Het betekent dat het groen-
onderhoud op een veel lager peil 
is gezet. Dat zien we terug in de 
openbare ruimte.  De SGP gaat 
zich de komende tijd inzetten om 
dat terug te draaien.’ In de cam-
pagne staan vijf kernpunten cen-
traal. Johan over kernpunt dienst-
verlening: ‘Wij horen te vaak in 
de samenleving dat mensen niet 
door de gemeente worden terug-
gebeld, niet tevreden zijn over de 
dienstverlening, dat vergunning-
trajecten heel lang lopen en dat 

het moeilijk is om zo’n traject op 
gang te krijgen. We willen van-
uit de ambtelijke organisatie een 
meer klantgerichte benadering. 
We zien in de beleidsmonitor dat 
de gemeente wat lager scoort dan 
in voorgaande jaren. Die trend 
klopt met wat we horen vanuit de 
samenleving.’

Buitengebied
‘De gemeente De Bilt heeft een 
voor de provincie Utrecht om-
vangrijk buitengebied. Dat vraagt 
om goed beheer en onderhoud en 
goede kansen voor de uitvoerders 
daarvan. Dat is hoofdzakelijk de 
agrarische sector, die dat al eeu-
wenlang voor ons verzorgt. Dat 
moet vooral zo blijven en daarom 
vinden we dat de gemeente pro-
actief mee moet denken wanneer 
een agrariër bijvoorbeeld wil om-
schakelen naar een biologisch be-
drijf. Er moet dan heel veel moei-
te gedaan worden om dat voor 
elkaar te krijgen. Daar wil de SGP 
verbetering in hebben, zodat een 
gezonde bedrijfsvoering in het 
buitengebied mogelijk blijft en 
op die manier natuur en cultuur, 
in de vorm van agrarische bedrij-
ven, naast elkaar kunnen blijven 
bestaan. De gemeentelijke over-
heid moet de ontwikkelingen daar 
goed blijven volgen.’       

Leefomgeving
De kern centraal in de open-
bare ruimte is voor de SGP een 
hot item. ‘Het onderhoudspeil is 
verder achteruit gegaan. De par-
tij krijgt daarover veel klachten. 
Het beleid moet herschreven en 
geactualiseerd worden. Het we-
genonderhoud schiet tekort en er 
zijn veel klachten over ongelijke 
tegels in trottoirs. De openbare 
ruimte is onze leefomgeving en 
wij gaan ons inzetten om die te 
verbeteren. Verder moeten we  
gaan nadenken hoe we voor de 
komende decennia kunnen veilig-
stellen dat de kernen De Bilt en 

Bilthoven goed bereikbaar zijn 
en blijven. We moeten volop na-
denken over een oplossing.’  Ten-
slotte Johan Slootweg over wo-
ningbouw: ‘In het coalitieakkoord 
van de aflopende periode staat dat 
de rode contouren leidend zijn en 
niet overschreden mogen worden. 
Als dat zo blijft, kunnen we de 
bouwopgaaf van 845 woningen 
niet waar maken. We moeten met 
de provincie in overleg hierover.’ 
Hij vindt dat de gemeente de 
bouw van betaalbare huizen voor 
starters en gezinnen mogelijk 
moet maken. ‘Als het aan de SGP 
ligt, zo spoedig mogelijk.’ 

Lijsttrekker Johan Slootweg van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

editorial

Je zoekt een geschikte woning in
De Bilt … en dan?

Lijsttrekker en raadslid Krischan Hagedoorn maakt zich al jaren sterk voor betaalbaar wonen. 
Zijn grootste frustratie is dat er vanaf 2014 vrijwel geen woning is bijgekomen.

Krischan wil dat met de PvdA De Bilt veranderen.

Wat is er aan de hand?
Krischan: “De woningmarkt zit op 
slot. De wachttijd voor een sociale 
huurwoning is absurd hoog. Oude-
ren die hun woning willen verrui-
len voor een appartement kunnen 
nauwelijks iets vinden. Starters en 
jonge gezinnen kunnen weinig be-
taalbaars vinden. Scheefhuurders 
houden bovendien en vaak onbe-
doeld, ook nog eens woningen vast 

die niet voor hen bedoeld zijn. Daar 
willen we verandering in brengen!”

En waarom gaat de PvdA
dat lukken?
Wijzend op een stapel papier voor 
hem: “Er zijn zoveel goede plan-
nen, maar dan moet je wel dur-
ven! Zo willen wij dat er een grote 
nieuwe woonwijk van zo’n 2000 
woningen wordt gebouwd. En een 

kleine Eco-wijk op het weiland bij 
het RIVM. We kunnen dan heel 
gericht bouwen voor ouderen en 
mensen met een lager of midden 
inkomen.”

Is bouwen het enige
dat de PvdA wil?
“Nee. De woningmarkt is ook op 
andere manieren in beweging te 
krijgen. Zo willen we scheefhuur-
ders helpen te verhuizen met een 
verhuispremie of een tijdelijke ver-
laging van de huur van hun nieuwe 
woning. Ook willen we dat verou-
derde sociale huurwoningen wor-
den gerenoveerd zoals in het Bur-
gemeester van Heemstrakwartier. 
En willen we het aantal speelvoor-
zieningen in de wijken uitbreiden.”

Wat mist er nog in De Bilt?
Krischan: “Dat is vernieuwend 
denken! We zouden bijvoorbeeld 
inwoners veel meer de ruimte kun-
nen geven om samen groepswonen-
projecten op te zetten. Daar is veel 
vraag naar. En de gemeente kan zelf 
grond kopen en zo de grondprijzen 
verlagen. Met lagere grondprijzen 
kan je makkelijker betaalbaar bou-
wen. Het huidige college denkt al-
leen maar aan geld verdienen.”

 

 

 

 

 

 

 
 

 FORZA! 

Geluidsscherm A27: 

 

Dorps, groen en veilig 

Met Forza komt het er! 
 

Doe mee: www.forzadebilt.nl 

 TEGEN HOOGBOUW in centrum Bilthoven 
 WONINGBOUW Schapenweide ipv. industrie 
 GEEN RECLAMES langs straten en rotondes 
 VEEL VEILIGER VERKEER: vooral voor fietsers 
 MEER HANDHAVING, niet waarschuwen:  

slechts 32% tevreden over handhaving* 
 MEER BLAUW OP STRAAT: 36% burgers 

slachtoffer misdrijf in 2017*  * Bron: Burgerpeiling 2017 
 

Stem Forza op 21 maart: 
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 8 maart
t/m woensdag 14 maart

VOORDEEL HELE WEEK

Lamsbout of lapjes

Gehakt cordon blues

Scharrel kipdijfilet
naturel of gemarineerd

500
GRAM 9.98

500
GRAM 5.50

500
GRAM 5.50

500
GRAM 5.50Riblappen

GEHAKTDAG (DONDERDAG 15 MAART)

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Kip-walnoot salade
Hammousse

Gerookte achterham
Kalfsrollade
Gegrilde rosbief 3 x 100

GRAM 5.50

3 x 100
GRAM 4.98

4
VOOR 5.-

Speklapjes
naturel of gemarineerd

1
KILO 7.98

SHOARMA

STOMPETOREN 
OUD SNIJDBAAR

500
GRAM 6.98

GENOMINEERDE 
BOERENKAAS

500
GRAM 6.50 

Genomineerd voor beste kaas van Nederland!
2

STUKS 7.-

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

DEENSE BRODEN

Lekker voor het weekend!

Kip schnitzels, runder schnitzels of 
gepaneerde schnitzels

5 HALEN= 4 BETALEN

Special van de week!

100
GRAM 1.25

VLEESWAREN TRIO

WOENSDAG 14 MAART ZIJN WIJ GESLOTEN I.V.M. BIDDAG.

ITALIAANSE CORDON BLUE
met parmaham, italiaanse kaas en zwarte 
peper marinade

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag 08.00 - 16.00 uur

Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a

3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Alle
• Rauwkost
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier

Nieuw!
Van onze bakker

Voorjaarstaart
met mango
en passiefruit

Nu € 14,95

•  Alle soorten Lasagne 
Nu 2 soorten met rundergehakt

€ 1,25
100 gram

•  Vers gesneden 
Hollandse Andijvie € 1,69

zak 400 gram
•  Heerlijke zoete 

Gold-Nugget mandarijnen 
Zonder pit

€ 2,49
héél kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

Desem 
Volkorenbrood

Nu € 1,99

Vers van de traiteur
•  Nieuw… Onze bekende 

aspergeschotel € 1,75
 100 gram

•  Kantonese kip-schotel 
met groenterijst € 1,25

 100 gram

•  Spaghetti met scampi’s 
rucola en tomaat € 6,95

 per portie

Vers gesneden 

Meloen-
mix

Volle bak € 1,49

Sap... sap... sap... 

Perssinaas-
appels

2 kilo € 1,99

Vers gewassen 

Spinazie

Zak 300 gram € 1,25



 De Vierklank 5 7 maart 2018

#1 Madeleine Bakker

 CDADeBilt  @cdadebilt cdadebilt.nl

Uitnodiging 9 maart 2018: Ga in gesprek met 

CDA-kopstuk Madeleine van Toorenburg! 

Geachte inwoner van gemeente De Bilt, 

Gaat u ook het gesprek aan over veiligheid in  
uw wijk? Kom dan naar onze bijeenkomst ‘Ga in  
gesprek met Madeleine’ waarin CDA-kopstuk  
Madeleine van Toorenburg (CDA Tweede Kamerlid) 
van gedachten wisselt met u én met Madeleine  
Bakker, de lijsttrekker van het CDA De Bilt- 
Maartensdijk. Ook gaan we graag met u in gesprek 
over het raadgevend referendum Wet op de  
inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Wat: in gesprek met Madeleine van Toorenburg  
 en Madeleine Bakker
Waar: Huize Gaudeamus, Gerard Doulaan 21,  
    3723 GW Bilthoven
Aanvang: inloop vanaf 19.30 uur met koffie / thee 
 
Meld u aan via mjmverdonk@outlook.com geef  
uw naam en het aantal personen op. Tevens kunt  
u aangeven over welke onderwerpen u van  
gedachten wilt wisselen met de Madeleines.

adv Vierklank Madeleine 103x225 FOII.indd   1 28-02-18   15:27

advertentie

Schlamilch wil met Forza
idealen vorm geven

door Guus Geebel

‘Hier sta ik en ik kan niet anders’, sprak Peter Schlamilch in de raadsvergadering op 3 
november 2016. Hij was in 2014 voor Beter De Bilt in de raad gekozen maar was het oneens met 

de keuze van de partij om te gaan deelnemen aan het college van B en W na het uittreden van 
de VVD. Schlamilch vond dat Beter De Bilt door deel te nemen aan een college waar de partij 

tweeënhalf jaar tegen streed, een koers koos die de zijne niet was en trad uit de fractie.
Hij ging als eenmansfractie verder en richtte de nieuwe partij Forza!

op die onder lijstnummer 11 deelneemt aan de verkiezingen.

Peter Schlamilch is allround musi-
cus en werd in 2008 politiek actief. 
Hij zegt nog steeds dezelfde idealen 
als toen te hebben, maar die na de 
collegedeelname van Beter De Bilt 
niet meer kwijt te kunnen. Hij noemt 
Forza een middenpartij aan de con-
servatieve kant waarin hij het mens-
denken centraal stelt. De slogan van 
de partij is: Groen, dorps en veilig. 
‘Forza bestaat om het geluid van 
de bewoners in de raad te brengen. 
Driekwart van de mensen zegt in 
de burgerpeiling last te hebben van 
hondenpoep, het is niet het belang-
rijkste, maar het is ook belangrijk. 
Ook zegt 75 procent dat de gemeen-
te te weinig handhaaft.’ Hij vindt dat 
er meer gehandhaafd moet worden 
en dat er meer boetes moeten wor-
den uitgeschreven door de boa’s.

Acties
Schlamilch noemt een aantal onder-
werpen die door hem op de agenda 
van de raad gekomen zijn en acties 
die hij heeft georganiseerd. Over de 
tijdelijke woningen voor asielzoe-
kers zegt hij: ‘Moeten deze men-
sen in containerwoningen in onze 
dorpen in plantsoenen en kinder-
speeltuintjes wonen? Dat was het 
plan van het college dat in decem-
ber 2016 voorlag en buiten de raad 
om was besloten. Ik heb toen veel 
stennis gemaakt en gezegd dat het 
op de raadsagenda moest komen. Ik 
heb moties ingediend en handteke-
ningenacties ondernomen. Toen pas 
heeft het college ingezien dat het 
plan niet goed was en het tijdelijk in-
getrokken.’ Peter Schlamilch orga-
niseerde verder handtekeningenac-

ties over de stationstrap in Bilthoven 
die als gevaarlijk wordt ervaren en 
voor een goed geluidsscherm langs 
de A27 in Maartensdijk. ‘Ik heb 
het beeld Fietsspel van Jits Bakker 
van de Boslaan naar het station we-
ten te krijgen.’ Ook buiten de raad 
om heeft hij initiatieven genomen 
die hebben bijgedragen aan meer 
veiligheid in het verkeer, zoals een 
drempel bij de uitrit bij de Plus su-
permarkt en het plaatsen van borden 
op de Belagelaan in De Leijen om te 
waarschuwen voor het fi etspad.

Programmapunten
De rode contouren zijn heilig voor de 
partij en moeten gehandhaafd blij-
ven. ‘Utrecht komt steeds dichterbij 
en ik vrees dat ze de Biltse Rading 
vol willen bouwen. Als Schlamilch 

editorial

Snelheidscontrole door VVD-kandidaten 
Weierink en De Jong Schouwenburg

Woensdag 28 februari hebben de 
VVD-gemeenteraadskandidaten 
Henric de Jong Schouwenburg en 
Gert-Jan Weierink een snelheids-
controle op de Tolakkerweg in Hol-
landsche Rading gehouden. Met 
hun actie hopen De Jong Schou-
wenburg en Weierink verkeers-
deelnemers en met name automo-
bilisten zich bewust te maken van 
hun gedrag. Ondanks de bittere kou 
tijdens de metingen, constateerden 
Weierink en De Jong Schouwen-
burg, dat het merendeel van de 
voertuigen, zo’n 70%, zich prima 
aan de maximumsnelheid van 60 
kilometer per uur hield. Veel auto-
mobilisten reageerden positief op 
de actie door middel van duim op-
steken. 

De hoogste snelheid die gemeten 
werd was 80 kilometer per uur. 
Aanleiding om de snelheidsme-
tingen te houden waren de vele 
meldingen van inwoners van Hol-
landsche Rading en Maartensdijk, 
dat er regelmatig te hard gereden 
wordt op deze wegen. Als kandi-
daat raadsleden willen zij laten zien 
dat zij deze klachten serieus nemen.  
Ook wilden ze weten of de ver-
keersmaatregelen die getroffen zijn 
om de snelheid naar beneden te 
krijgen effectief zijn. Als Statenlid 
en provinciaal voorzitter van Veilig 
Verkeer Nederland heeft Gert-Jan 
Weierink zich actief ingezet voor 
de snelheidsverlaging van 80 km 
naar 60 km op de Tolakkerweg in 
Maartensdijk/Hollandsche Rading.   

Strooien
De voorgenomen snelheidsmeting 
op de Dorpsweg werd niet ge-
houden omdat het glad was op de 
Dorpsweg en dit onverantwoorde 
risico’s met zich mee zou bren-
gen. Gemeenteraadslid Henric de 
Jong Schouwenburg vindt het een 
slechte zaak wanneer zou blijken 
dat de gemeente zijn taak als weg-
beheerder minder serieus zou ne-
men dan dat de provincie doet. ‘Het 
zou niet goed zijn als blijkt dat de 
gemeente op doorgaande wegen 
niet gestrooid heeft’, stelt De Jong 
Schouwenburg. Hij is voornemens 
om hierover schriftelijke vragen 
aan het College van B&W te stellen 
om duidelijkheid over het strooibe-
leid te krijgen.

editorial

Kruispunt Dorpsweg / Nachtegaallaan 
Maartensdijk onveilig en onoverzichtelijk

De SGP-gemeenteraadsfractie (van 
De Bilt) vindt de kruispunt Dorps-
weg / Nachtegaallaan in Maartens-
dijk geen succes. Volgens de SGP is 
het kruispunt na de wegaanpassing 
eerder gevaarlijker geworden dan 
veiliger. Hoog tijd om dit kruispunt 
aan te pakken! De fractie hoort her-
haaldelijk klachten over dit kruis-
punt. Het is er onoverzichtelijk, on-
logisch, gevaarlijk en het  verkeer 
stroomt niet goed door. Ook zijn er 
sinds de aanpassing van het kruispunt 
in 2014 te veel ongevallen gebeurd, 
wat in de oude situatie vrijwel niet 
(meer) voorkwam. Raadscommissie- 
en kandidaat-gemeenteraadslid Arie 
van der Vlies: ‘Ook uit eigen waarne-
ming zie ik er regelmatig verkeerssi-
tuaties, die weggebruikers frustreren 
en regelmatig maar net goed gaan.’ 

De SGP-fractie maakt zich al langere tijd zorgen om dit kruispunt. Arie 
van der Vlies: ‘We hoopten, dat het een kwestie van wennen was,  maar 
je ziet er nog steeds veel ongemak. Dat gaat richting het voorjaar en 
de zomer alleen maar toenemen, als er veel toeristisch fi etsverkeer is. 
Het is en blijft een vreemd kruispunt.’ De SGP-fractie heeft hiervan 
een verkiezingsitem gemaakt. De komende tijd wil de partij zich ervoor 
inzetten om dit onoverzichtelijke kruispunt veiliger te maken. Arie van der 
Vlies: ‘Wij denken dat dit met een niet al te grote ingreep te realiseren is’. 
Lees het hele bericht op www.sgpdebilt.nl. 

het voor het zeggen heeft blijft De 
Bilt zelfstandig’, zegt hij. Over waar 
je wel moet bouwen is Schlamilch 
duidelijk, de Schapenwei. ‘Het col-
lege wil daar biochemische industrie 
hebben en het ligt naast een woon-
wijk. Forza is voor woningbouw en 
tegen de life science gedachte. Ook 
is de partij tegen hoogbouw. ‘De vier 
geplande fl ats van tien verdiepingen 
in Bilthoven Centrum moeten uit 
het bestemmingsplan. We gaan ons 
daar sterk voor maken vanwege het 
dorpse karakter.’ Schlamilch noemt 
ook asiel en migratie een speerpunt. 
‘Onze bijstandsuitkeringen zijn ge-
explodeerd naar aanleiding van de 
migratiecrisis uit 2015 en we hebben 
dat rare plan om de tijdelijke contai-
nerwoningen in onze gemeente te 
zetten tijdelijk teruggenomen, maar 
het ligt wel in de kast.’ Forza gaat 
zich beijveren om de korting van 7 
procent bij kunst en cultuur aan de 
kleine verenigingen terug te geven 
en het geluidsscherm in Maartens-
dijk te realiseren.

Campagne
In de komende periode gaat Forza 
het invoeren van een referendum 
weer aan de orde stellen. Hij denkt 
dat dit gaat lukken want hij ver-
wacht 7 zetels voor Forza. Voor ou-
deren in het verkeer gaat de partij 

zich sterk maken door ze meer vei-
ligheid te bieden, op straat en in het 
verkeer. Hij heeft vier jaar geleden 
al gezorgd dat er op de hoek Biltse 
Rading Blauwkapelseweg twee ver-
keerslichten voor fi etsers kwamen. 
‘Forza is al anderhalf jaar bezig met 
campagnevoeren en handtekenin-
genacties organiseren. We plaatsen 
advertenties en doen drie fl yerron-
des. We hebben een nieuwsbrief 
waar we van honderden burgers re-
acties op krijgen. Ook via de website 
forzadebilt.nl weten veel burgers 
ons te vinden. We willen zeer be-
naderbaar zijn en op e-mails wordt 
altijd dezelfde dag geantwoord, kom 
daar eens om bij de andere partijen.’

Peter Schlamilch, oprichter en 
lijsttrekker van Forza De Bilt.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Agenda Dorpsberaad Westbroek
Op 8 maart 2018, Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis Westbroek 

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Vaststellen agenda
• Inventarisatie punten van aanwezigen
• Stand van zaken lopende projecten 

 - Verkeersveiligheid Westbroek 
 - Wateroverlast nieuwbouw 
 - Woningbouw

• Mogelijke nieuwe onderwerpen: Onderhoud groen, inclusief bomen, 
verbetering parkeren tennisvereniging, herinrichting parkeerplaats 
Dorpshuis

• Rondvraag

Na afloop van deze bijeenkomst is de bar open om na te praten onder het 
genot van een drankje.

Vanaf heden in 
Restaurant de Biltsche Hoek

Dagelijks Lunchbuffet
Prijs € 17,50 p.p.

 
RESTAURANT DE BILTSCHE HOEK
DE HOLLE BILT 1 - 3732 HM DE BILT

TEL. 030 – 2205811
RESERVATIONS@BILTSCHEHOEK.VALK.COM

Dagelijks Dinerbuffet
Inclusief dessertbuffet en drankenarrangement*

Ma. t/m vrij. € 29,50 p.p.
Zat. en zon. € 34,50 p.p.

* Exclusief buitenlands gedistilleerd

Reserveren gewenst
Tijdens feestdagen andere tarieven

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Vacatures:

• Huishoudelĳ k medewerkers
in Bilthoven

• Verzorgende IG in De Bilt/ Bilthoven
• Helpende plus in Bilthoven
• Diverse horeca functies in De Bilt

Schrĳ f je nu in!

Kĳ k voor alle vacatures op: www.jouwwerk.nu
Meer informatie? Bel of mail gerust!

06-15378676  •  jouwwerk@gmail.com

ER IS WEER

LENTEBROOD!!
Rozijnenbrood gevuld
met kersen nu

€3,90

€6,50
alleen deze week

APPEL-OF
BOSVRUCHTEN

SLOFFEN

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

THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Bijna voorjaar!
Ben jij toe aan hele nieuwe coupe en wil je eens iets anders 

met je kleur? We helpen je graag met een goed advies en � jne 
service. Onze colormasters en topstylisten staan voor je klaar!

Dwarl in Huize Gaudeamus
Op zondag 11 maart om 15.00 uur kunt u terecht in 
Huize Gaudeamus voor een hoogwaardig concert in 
intieme sfeer. Op 13 september 1924 vierde Arnold 
Schönberg zijn 50ste verjaardag. Op deze dag werd 
zijn Blaaskwintet opus 26 in Wenen voor het eerst 
uitgevoerd. Dit furieus-modernistische werk geldt 
nog steeds als een van de mooiste voorbeelden van 
20ste eeuwse blazersmuziek. Het ensemble Dwarl 
neemt de handschoen op, en voert het werk in zijn 
geheel uit. Het programma zal worden aangevuld 
met lichtvoetige muziek van Jurriaan Andriessen, de 
Sciarada Spagnuola.Kaarten zijn te koop via de tic-
ketshop op: www.kunstenhuis.nl

Dwarl brengt werk van Schönberg ten gehore.



Openhartige interviews
met kloosterlingen

door Henk van de Bunt

Gaat het kloosterleven een nieuwe lente tegemoet? En hoe komt het dat nieuwkomers zich 
melden over de gehele breedte van het religieuze leven? Die vragen zijn voor Maartensdijker 

Leo Fijen aanleiding geweest om een nieuw interviewboek te schrijven.

Dat deed hij samen met de bene-
dictijner monnik Thomas Quartier 
en journalist Maria van Mierlo. In 
het boek komen abten en abdissen, 
provinciaals en priorinnen maar 
ook nieuwkomers aan het woord. In 

totaal 24 monniken en vrouwelijke 
religieuzen vertellen over hun zoek-
tocht naar God. Het boek is een ver-
volg op een uitgave van vijftien jaar 
geleden. Toen sprak Leo Fijen met 
twaalf abten en abdissen. Dat boek 

verscheen onder de titel ‘Hoe word 
ik gelukkig? Levenswijsheid uit de 
kloosters’ en werd een bestseller, 
die ook in de Duitse taal verscheen. 
Maar alle abten en abdissen zijn in-
middels vervangen door andere lei-
dinggevenden in de kloosters. En er 
is nog iets anders gewijzigd. Toen 
waren er nog geen nieuwkomers in 
de kloosters, nu melden zich overal 
nieuwe mannelijke en vrouwelijke 
religieuzen. Er is een nieuwe lente 
bezig in het kloosterleven, zo veel 
is wel duidelijk. 

Onbevangen 
Leo Fijen noemt een paar voor-
beelden: ‘Franciscanen kopen een 
nieuw klooster in Den Bosch voor 
hun nieuwe roepingen, domini-
canen hebben voor het eerst sinds 
1998 weer een eeuwige gelofte. En 
de benedictijnen in Doetinchem en 
Egmond moeten gaan verbouwen 
om de toeloop aan te kunnen. In 
Vogelenzang zijn er voor het eerst 

weer nieuwe karmelietessen en 
zelfs in Hilversum mogen de au-
gustinessen nieuwe roepingen ver-
welkomen. Jonge mensen zijn on-
bevangen in hun geloof en hebben 
genoeg van de veelheid aan keuzes 
in dit leven. Ze zoeken naar het ab-
solute in hun bestaan en noemen 
dat God’.

Zoektocht
Fijen reisde door heel Nederland 
om de zoektocht naar God vast 
te leggen. ‘Hoe ziet het leven van 
kloosterlingen er uit? Wat doen ze 
om de stilte te ervaren, hoe wordt 
het rustig in hun leven, wanneer 
bidden ze en waar halen ze de tijd 

vandaan? Waarom hebben ze een 
vast ritme nodig en hoe geven ze 
gestalte aan het leven in een kleine 
gemeenschap? En wanneer hebben 
ze het gevoel dat God nabij is? Al 
deze vragen komen aan de orde, bij 
oude en jonge religieuzen. En ze 
houden ons een spiegel voor. Want 
hun zoektocht is onze zoektocht. 
Hun vragen zijn onze vragen’, al-
dus Leo Fijen, die het boek komen-
de vrijdag presenteert in de abdij 
van de benedictijnen in Egmond. 
Alle religieuze communiteiten van 
Noord-Holland zijn daarbij aan-
wezig. Afgelopen zaterdag was de 
eerste presentatie in de abdij van de 
norbertijnen in Heeswijk-Dinther. 
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De twee auteurs, monnik Thomas Quartier en tv-journalist Leo Fijen.

Lezersactie
Het boek Kloostermensen is vanaf 
deze week te koop. Onder lezers 
van De Vierklank worden vijf 
exemplaren verloot. Stuur een mail 
naar info@vierklank.nl met in het 
onderwerp Kloostermensen. 

D66 wil optimistisch
en pragmatisch doorgaan

door Guus Geebel

‘We hebben veel van ons vorige verkiezingsprogramma kunnen realiseren. Dat komt deels 
omdat we hard gewerkt hebben, maar ook omdat we een realistisch programma hebben’,  

aldus Hans Mieras. Hij is lijsttrekker van D66 en sinds 13 mei 2014 wethouder met onder meer 
de portefeuilles financiën, ruimtelijke ordening en kunst en cultuur. 

Hans Mieras is van huis uit eco-
noom en voor het eerst verkiesbaar 
voor de gemeenteraad. Hij voelt 
zich thuis bij D66 omdat het een 
pragmatische partij is. ‘Dat zie je 
terug in wat we samen in de coa-
litie voor elkaar hebben gekregen.’ 
Hij noemt drie nieuwe scholen, 
het centrum van Bilthoven dat een 
enorme impuls kreeg, twee nieuwe 
spoortunnels en de renovatie van 
de Vierstee. ‘Er is een besluit ge-
nomen over een nieuw zwembad 
en een half miljoen uitgegeven aan 
duurzaamheid. Verder zijn er on-
geveer 240 woningen gebouwd en 
zitten er nog zo’n 300 in de pijplijn 
waar concrete plannen voor zijn. Ik 
denk dat we heel veel van wat er in 
het akkoord staat bereikt hebben. 
Bij dit alles hebben we ook de fi-
nanciën weer op orde weten te krij-
gen. Ik ben dus best in mijn nopjes 
over wat we voor elkaar hebben 
gekregen.’ Hans Mieras wil na de 
verkiezingen graag doorgaan als 
wethouder.

Wonen
De hoofdthema’s uit het program-
ma van D66 zijn wonen, cultuur 
en duurzaamheid. ‘Bijna alle par-

tijen hebben woningbouw wel in 
hun programma staan. Wij willen 
aan de ene kant dat er meer wonin-
gen komen, met name sociale wo-
ningen en middeldure huur, maar 
tegelijkertijd willen we dat doen 
met behoud van het dorpse groene 
karakter.’ Mieras denkt dat er in de 
gemeente verschillende locaties te 
vinden zijn waar je op wat klein-
schalige wijze woningbouw kunt 
realiseren. Hij vermoedt dat de 
wachttijd op een woning iets ver-
kort kan worden, maar dat die nooit 
helemaal zal verdwijnen. ‘Mensen 
willen nu eenmaal graag in de ge-
meente De Bilt wonen. Je ziet dat 
op verschillende manieren terug. 
Koopwoningen zijn duur, in sociale 
huur zijn wachtlijsten lang en in de 
middeldure huur is heel weinig aan-
bod. Dat zijn allemaal symptomen 
dat mensen graag in De Bilt willen 
wonen en dat zal wel zo blijven. 
Vooral ook omdat we zo investeren 
in het dorpse en groene karakter.’

Cultuur
D66 maakt zich sterk voor cultuur. 
‘Het Lichtruim kan beter dan het 
nu is. Het heeft nu een wat win-
kelcentrumachtige uitstraling. Dat 

kun je beter maken door de entree 
te verbeteren en er een soort grand 
café met verse koffie en gezellige 
zitjes te maken. Ook kun je de sa-
menwerking tussen de partijen nog 
versterken en er nieuwe inhalen. 
Het Lichtruim kan nog veel sterker 
een centrum worden. Steunpunt 
Vluchtelingen is er al bijgekomen, 
maar je kunt ook denken aan RTV 
De Bilt of de cultuurhistorische 

vereniging. Daar is echt nog wel 
ruimte voor.’ Ook voor de gereno-
veerde Vierstee ziet Hans Mieras 
meer mogelijkheden. Hij noemt als 
voorbeeld muziekonderwijs. ‘Als 
je dochter van zeven celloles heeft 
en niet met dat ding op haar nek he-
lemaal naar Bilthoven moet zou het 
prachtig zijn. Ik was in De Vierstee, 
waar Maartensdijkse basisscholen 
samen met Kunst en Genoegen wat 
aan muziekonderwijs deden. Dat 
was heel leuk. Dus De Vierstee zou 
ruimte moeten krijgen voor muzie-
klessen die aansluiten bij de Maar-
tensdijkse behoeften. Daar kan het 
KunstenHuis misschien ook wel 
een rol bij vervullen, maar het moet 
wel op de Maartensdijkse manier.’

Voorzieningen
‘Duurzaamheid wordt echt nog 
wel een opgave’. zegt Hans Mier-
as. ‘Het goede nieuws is dat er nu 
heel veel bedrijven en particulie-
ren investeren in duurzaamheid. 
Energieneutraal is de standaard 
voor nieuwbouw, maar in de be-
staande woningvoorraad moet nog 
een enorme slag worden gemaakt. 
D66 wil particuliere verhuurders 
die hun panden duurzaam maken 
een korting op de OZB geven. ‘Het 
lage fruit is bij duurzaamheid wel 
geplukt. We moeten creatief zijn 
en met nieuwe oplossingen komen. 
In onze regelgeving moeten we 
ruimte bieden om creatieve oplos-
singen te kunnen realiseren.’ D66 
vindt dat er ruimte moet zijn voor 
voorzieningen. ‘In principe focus-
sen we voor detailhandel op de drie 
centra, Maertensplein, Hessenweg 
en Bilthoven Centrum, alles daar-

buiten heeft minder voorrang. Voor 
de kleine kernen maken we een uit-
zondering.’ In de zorg wil D66 dat 
er een goed vangnet is voor mensen 
die steun nodig hebben. De partij 
vertrouwt op de kundigheid van de 
professionals en wil die ruimte ge-
ven. ‘Zij weten vaak het beste wat 
goed is en alle risico’s uitsluiten kan 
toch niet. Waar wij beducht op zijn 
is de risico-regelreflex.’ D66 blijft 
voor gratis parkeren. Mieras vertelt 
dat ook parkeren in de parkeergara-
ge van De Kwinkelier de komende 
tien jaar gratis blijft, tenzij de ge-
meente betaald parkeren invoert. 
Hij vindt dat het vergunningenbe-
leid de komende jaren beter moet. 
‘Dat moet sneller en soepeler.’

Campagne
D66 is volop bezig met campag-
nevoeren. ‘In de campagne willen 
we overbrengen dat D66 een opti-
mistische en pragmatische partij is. 
Pragmatisch in de zin dat we din-
gen voor elkaar hebben gekregen 
en optimistisch omdat we denken in 
termen van kansen. In de campagne 
gaan we met mensen in gesprek en 
vragen ze wat we moeten doen om 
het dorp nog mooier te maken. Dat 
nemen we mee om er ons voordeel 
mee te doen. Op zondag 11 maart 
komt de landelijke campagnebus 
met Tweede Kamerleden waaron-
der Pia Dijkstra van 14.15 tot 15.15 
uur naar Bilthoven. De bus staat 
dan ter hoogte van Bilthovense 
Boekhandel. We delen daar het 
Boekenweekessay dat geschreven 
is door Jan Terlouw uit aan bezoe-
kers die deel kunnen nemen aan een 
speeddate.

Hans Mieras lijsttrekker van de 
grootste partij in de gemeenteraad.
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Voordeel

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

169 429

650 350

Geldig van donderdag 8 t/m zaterdag 10 maart 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Oerbrood

origine of volkoren
vers uit eigen oven
per stuk

Jumbo
mandarijnen

2 netten van 1 kilo

Ierse runder-
biefstuk

250 gram

Senseo
ko�  epads

2 zakken van 
36 stuks
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Jubileumeditie Gluren bij de Buren
door Guus Geebel

Op zaterdag 17 en zondag 18 maart vindt in De Bilt en Bilthoven voor de tiende keer het 
festival Gluren bij de Buren plaats. Gluren bij de Buren is een initiatief van

de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt.

Voor deze jubileumeditie stellen 
22 particulieren belangeloos ruim-
te beschikbaar voor het maken van 
muziek, theater, cabaret, expose-
ren van beeldende kunst en verha-
len vertellen. De optredens zijn dit 
jaar gepland om 14.00, 15.00 en 
16.00 uur. Elk optreden duurt on-
geveer twintig minuten, waardoor 
er voldoende tijd is om een volgend 
adres te bezoeken. De werkgroep 
die het programma samengesteld 
heeft is blij met de variatie in ac-
commodaties. Van kleinschalige 
huiskamers tot Huize Sandwijck. 
Speciaal aandacht wordt gevestigd 
op de locatie Huize Gaudeamus. 
In de huiskamer daarvan zal onder 
meer muziek van Julius Röntgen 
klinken. De componist heeft in dat 
huis gewoond en gewerkt. 

Optredens
Artiesten en ontvangers van gas-
ten doen belangeloos mee. Op 
zondag 18 maart zijn ook Lizzie 
Kronemeijer en Mark van Nes-
selrooij gastgevers. In hun woning 
treedt dan de band De Buren op. 
Mark speelt zelf ook in de uit zes 
mensen bestaande band die al ge-
ruime tijd bestaat. Vorig jaar mei 
trad de band op bij de start van de 
kunstroute van Kunstkring BeeKk. 
Twee jaar geleden nam de band op 
hetzelfde adres ook deel aan Glu-

ren bij de Buren. Toen met smart-
lappen, nadat ze in Utrecht hadden 
deelgenomen aan het Smartlap-
penfestival. De Buren treedt nu op 
met verrassende pareltjes van de 
popmuziek. ‘We hebben een reper-
toire van een half uur met minder 
bekende nummers van bekende 
artiesten als Caro Emerald, Crow-
ded House, Prince en Ry Cooder. 
Die brengen we in een setting die 
huiselijk en bijna akoestisch is, 
dus het wordt klein en intiem ge-
speeld’ vertelt Mark. ‘Het leuke 
van dit evenement is dat het heel 
laagdrempelig is en de optredens 
niet lang duren.’

Verrassend
De optredens zijn gratis, maar In 
alle deelnemende huizen kunnen 
gasten een vrijwillige bijdrage do-
neren waarmee ook een volgende 
keer dit evenement weer georga-
niseerd kan worden. Voor de bij-
drage staat in elk huis een speciaal 
spaarpotje in de vorm van een foto-
lijstje. De organisatie adviseert van 
tevoren de website SKC-debilt.nl 
te raadplegen om te kijken of een 
bepaalde activiteit door omstandig-
heden niet doorgaat, of dat die door 
iets anders is vervangen. De flyer 
met de route is gratis op deze web-
site te downloaden.

Lizzie Kronemeijer en Mark van Nesselrooij heten bezoekers op 18 maart 
van harte welkom in hun woning Valkdaan 6 Bilthoven.

VVD-kandidaten De Jong Schouwenburg 
en Weierink starten voorkeurscampagne

Zaterdag 3 maart startte de voor-
keurscampagne van de VVD-ge-
meenteraadskandidaten Henric de 
Jong Schouwenburg en Gert-Jan 
Weierink. Die dag om 15.00 uur 
werd hun daarop betrekking heb-
bende flyer in de kapperszaak van 
Hans Stevens aan het Maertens-
plein in Maartensdijk overhandigd 
aan Maartensdijker en oud-ge-
meenteraadsfractievoorzitter VVD 
Anne Doedens en aan dorpsbarbier 
van Maartensdijk Hans Stevens, 
zeer bekend vrijwilliger van o.a. 
Judokan en Sojos in Maartensdijk. 

De VVD-kandidaten Henric de 
Jong Schouwenburg uit Groenekan 
en Gert-Jan Weierink uit Maartens-
dijk starten met hun voorkeurs-
campagne, omdat zij van mening 
zijn dat de Biltse gemeenteraad 
representatiever moet, als het gaat 
om de vertegenwoordiging uit 
de verschillende kernen in de ge-
meente De Bilt. Beiden constate-
ren, dat er onvoldoende aandacht is 
voor de kernen uit de voormalige 
gemeente Maartensdijk: ‘Wanneer 
je bijv. kijkt naar de discussie over 
de renovatie van De Vierstee in de 
gemeenteraad, merk je dat Maar-
tensdijk bij het merendeel van de 
raadsleden niet erg bekend is’, al-
dus De Jong Schouwenburg, mo-
menteel tevens raadslid voor de 
VVD. Gert-Jan Weierink vult aan: 
‘Juist de sterke sociale structuur in 
de voormalige gemeente Maartens-

dijk levert een belangrijke bijdrage 
aan de vitaliteit van de vier kernen 
van de voormalige gemeente Maar-
tensdijk. Maar dit betekent niet dat 
zij daarom niet vertegenwoordigd 
hoeven te zijn in de raad’. 

Een voorbeeld waaruit de noodzaak 
blijkt om lokale kandidaten uit de 
voormalige gemeente Maartens-
dijk in de raad te hebben is volgens 
Weierink de problematiek aangaan-
de de geluidswal langs de rijksweg 
A27. Dit en bijv. het tegengaan van 
sluipverkeer in Westbroek, came-
ratoezicht in Groenekan, Holland-
sche Rading en Westbroek alsmede 
de ontwikkeling(-en) in het Noor-
derpark en Ruigenhoek zijn enkele 

van de speerpunten, waarvoor zij 
zich willen inzetten in de te kie-
zen gemeenteraad. Daarom willen 
zij voldoende voorkeurstemmen 
in de wacht zien te slepen om ook 
de inwoners van Groenekan, Hol-
landsche Rading, Maartensdijk 
en Westbroek een stem te kunnen 
geven in de gemeenteraad van De 
Bilt. 

Zij gaan een laagdrempelige cam-
pagne voeren gericht op persoon-
lijk contact met de kiezers. Tot 
aan de verkiezingen op 21 maart 
a.s. zal er elke zaterdag bij Kapper 
Hans de mogelijkheid zijn om met 
hen in gesprek te komen onder het 
motto ‘Bakkie doen bij Hans’. 

editorial

Het
Maartensdijks Debat

door Henk van de Bunt

Op maandag 12 maart wordt in De Vierstee ‘Het Maartensdijks 
Debat’ georganiseerd. Dit debat wordt door een aantal betrokken 

bewoners uit de kern Maartensdijk georganiseerd in het kader 
van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. 

Het debat start om 20.00 uur onder leiding van onze Maartensdijkse 
gespreksleider Leo Feijen. Het debat zal indien mogelijk gevoerd 
worden door Maartensdijkse kandidaten van de partijen die aan de 
a.s. gemeenteraadsverkiezing deelnemen. 

Onderwerpen
Daarbij zullen diverse onderwerpen aan bod komen, zoals het on-
derhoud van de openbare ruimte, riolering, het Maertensplein 
(eventuele bebouwing parkeerplaats), woningbouw, afvalscheiding, 
weekmarkt en een mogelijk nieuw NS station ‘Nieuwe Wetering’. 
Natuurlijk zal er vanuit de zaal ook gelegenheid zijn om de kandida-
ten aan de tand te voelen. Kortom voldoende onderwerpen om met 
elkaar over in discussie te gaan.

Initiatieven
De initiatiefnemers zijn enthousiaste Maartensdijkers: ‘Wij vinden, 
dat wij als Maartensdijkers te weinig gehoord worden omdat er maar 
weinig Maartensdijkers in de gemeenteraad zitten’.  Daarom vinden 
de initiatiefnemers het ook belangrijk dat er Maartensdijkse kandi-
daten aan het debat deelnemen, zodat de Maartensdijkers straks een 
weloverwogen keuze kunnen maken wanneer zij hun stem uitbren-
gen. Daarnaast vindt men het van belang, dat alle politieke partijen 
weten wat er in Maartensdijk speelt. De zaal zal deze avond om 
19.30 uur opengaan en de toegang is gratis.

Vrouwen van Nu
Op 14 maart komt de heer Kabir Roy Chowdhury vertellen over 

het werk van het Steunpunt Vluchtelingenwerk De Bilt. 

Het Steunpunt heeft onder andere als missie: het optreden als belan-
genbehartiger van vluchtelingen en hen helpen bij het opbouwen van 
een nieuw bestaan. 
Met behulp van vrijwilligers bieden zij maatschappelijk begeleiding, 
taalondersteuning en alle andere daarvan afgeleide activiteiten die 
samenhangen met het realiseren van de missie. De bijeenkomst is 
in dorpshuis De Groene Daan, Grothelaan 3, Groenekan. Aanvang: 
20.00 uur. 

Haken
Vrouwen van Nu (landelijk) on-
dersteunt het initiatief van twee 
Friese dames die de grootste ge-
haakte deken ter wereld willen 
presenteren nu Leeuwarden de 
culturele hoofdstad van Europa 
is. Alle dekens bij elkaar moeten 
5 voetbalvelden gaan beslaan, 
8.000.000 vierkantjes in 10.000 
dekens, dan komt deze prestatie 
in het Guinness book of records. 
De grootste deken wordt na de 
presentatie, in delen, aan goede 
doelen geschonken. Vrouwen van 
Nu afd. Groenekan heeft 1160 
vierkantjes gehaakt en dat zijn 
vier kleurige dekens. 

Vrouwen van nu haakt zich
naar een vermelding in het
Guinness book of records.
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Hessenweg 176, De Bilt (gratis parkeren)
Tel: 030 - 221 87 65 (ook voor reserveringen)
Op maandag gesloten
Dinsdag t/m zondag: 16.00 tot 22.00 uur

Het 2de  3-gangen menu GRATIS
deze actie is geldig tot 31 maart 2018 

Vrijdag 30 maart
Live muziek met Hans v.d. Laan
 
20% korting op de gehele rekening
met kortingskaart - te koop à €15
 
Bonnen van Grieks Restaurant
Alexandros zijn ook bij ons geldig.

Hessenweg 176, De Bilt (gratis parkeren)
Tel: 030 - 221 87 65 (ook voor reserveringen)
Op maandag gesloten
Dinsdag t/m zondag: 16.00 tot 22.00 uur

Het 2de  3-gangen menu GRATIS
deze actie is geldig tot 31 maart 2018 

Vrijdag 30 maart
Live muziek met Hans v.d. Laan

20% korting op de gehele rekening
met kortingskaart - te koop à €15

Bonnen van Grieks Restaurant
Alexandros zijn ook bij ons geldig.

met kortingskaart - te koop à €15

NIEUWE
EIGENAAR

FinnComfort

zachte landing

FINNAMMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de 
hiel niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie 
van het geleng krijgt u een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen u 
dwingen om rechterop te 
staan.

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

8,7
427 recensies

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!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

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

Al zes jaar
op rij de beste!

De Finnamic modellen hebben een 

speciaal gevormde zool waardoor 

iedere stap minder energie kost.

FINNAMMIC
INFO DAG
VRIJDAG
16 MAART
10.00 - 16.00 

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

8,7
427 recensies

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!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

8,9
600 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken
mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Gratis boeken mee naar huis | Snelle levering

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

VOLLE VARKENS KOPHAASJES

Lekker mals & voordelig, ook heerlijk voor saté, of om 

geschnetzeltes van te maken....
500 gram 4,98

ONZE BOSSCHE BOLLEN

Op veler verzoek; heerlijk gekruid gehakt in een jasje 

van geroosterde uitjes; zachtjes braden
100 gram 1,00

DE BLACK ANGUS SUKADE

120 dagen graan gevoerd. Heerlijk om te stoven; mooi 

gemarmerd dus super smaakvol!!
100 gram 2,25

LAMSBOUT SCHIJVEN

Lekker gemarineerd en met een klein beentje erin; om 

lekker kort rosé te bakken...
100 gram 1,95

VARKENSHAAS IN BLADERDEEG

Met o.a. roomboter bladerdeeg & malse gemarineerde 

varkenshaas;. ± 20 min. i/d oven op 170°C
100 gram 1,75

KALFS PICANJA

Iets aparts voor de kenners. Super mals en mag even 

in de oven om rosé  af te braden...
100 gram 2,15
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 5 maart t/m zaterdag 10 maart. Zetfouten voorbehouden.



 De Vierklank 11 7 maart 2018

advertentie

Gerrit Sodaar 25 jaar in De Vierstee
door Kees Diepeveen

Op 1 maart 1993 trad Gerrit Sodaar in dienst bij de gemeente De Bilt als assistent beheerder 
van De Vierstee in Maartensdijk. Tot op de dag van vandaag werkt Gerrit met 

heel veel plezier in zijn Vierstee.

De eerste 20 jaar van zijn werkza-
me leven heeft Gerrit Sodaar heel 
veel in Maartensdijk gewerkt als 
timmerman voor een aannemer in 
Westbroek. Toen hij de advertentie 
voor assistent-beheerder van De 
Vierstee las wist Gerrit direct dat dit 
een mooie baan voor hem was. Hij 
werd gekozen uit 80 sollicitanten. 
Wat zeker heeft geholpen was zijn 
verleden in de aannemerij evenals 
enige horecaervaring. Gerrit nam 
de plaats in van Johan Klooster-
man, die met pensioen ging. 

Onderhoudswerk
Gerrit kwam in een team met be-
heerder Paul Tolboom, Thomas 
Stikvoort, Jan Hendriksen en Betty 
Kooy. De toenmalige Beheercom-
missie regelde het verhuur van de 
ruimten. Gerrit: ’Ik heb in de loop 
van de jaren heel veel geschilderd 
zowel binnen als buiten. Vooral in 
de schoolvakanties waren we al-
tijd druk met onderhoudswerk. De 
horecawerkzaamheden had ik snel 
onder de knie. Mijn schoonvader 
had een café, waar ik de nodige 
ervaring had opgedaan. Na vertrek 
van Paul Tolboom in 2005 werd ik 
beheerder’. 

Gebruikers
De contacten met de gebruikers 
zijn prima. Gerrit :’Dat is één van 
de redenen dat ik met zoveel plezier 
mijn werk doe. Het onderling over-
leg verloopt altijd soepel. Ik pro-
beer alles in goede banen te leiden 
en medewerking te verlenen waar 
het kan. Soms is daar ook de hulp 
van andere gebruikers voor nodig. 
Omdat de onderlinge harmonie tus-
sen de verenigingen goed is komen 
we er altijd wel uit’. 

Vluchtelingen
Er zijn veel memorabele momenten 
te noemen in 25 jaar Vierstee. Ger-
rit: ’Natuurlijk kampioenschappen 

en degradaties. Ook de week dat 
we vluchtelingen hebben opgevan-
gen in De Vierstee. Klaar staan met 
vele vrijwilligers voor mensen, die 
alles hebben moeten achterlaten 
in hun moederland. Dat blijft je 
lang bij en doet je realiseren hoe 
bevoorrecht we hier zijn. Ook de 
optredens door de jaren van Tineke 
Schouten, Edwin Rutten en Laura 
Fygi waren hoogtepunten evenals 
de Korendag van AZM. Ik vergeet 
er vast nog wel een paar’. Lachend 
geeft hij aan: ‘Ik heb in deze pe-
riode ook mijn huidige vrouw le-
ren kennen. Ook een hoogtepunt’. 
Natuurlijk zijn er niet alleen maar 
hoogtepunten. De twee keren dat 
Gerrit een reanimatie heeft moeten 
uitvoeren staan in zijn geheugen 
gegrift. Eénmaal in De Vierstee en 
één maal onderweg naar De Vier-
stee. Gerrit: ’Dat heeft diepe indruk 
op me gemaakt’. 

Renovatie
De renovatie van De Vierstee is 
naar tevredenheid verlopen. Gerrit: 
’De samenwerking met aannemer 
en uitvoerder verliep prima. Het 
eindresultaat is de moeite waard. 
Dat gold ook voor de bijdrage van 

Stichting Vierstee 2.0, een echte 
meerwaarde. Zie het nieuwe meubi-
lair, het licht en geluid in de evene-
mentenzaal. Mogelijk komt ook de 
keuken nog een keer aan de beurt’. 
Gerrit hoopt dat hij de laatste zeven 
jaar van zijn werkzame leven in De 
Vierstee kan blijven werken. ‘Dit is 
voor mij de plek waar ik graag mijn 
pensioen wil halen’. 

Receptie
Gerrit kreeg van de gemeente De 
Bilt een receptie aangeboden. Niet 
alleen familie, vrienden en col-
lega’s waren uitgenodigd maar ook 
alle verenigingen die van de Vier-
stee gebruik maken. Het werd een 
druk bezochte receptie. Meer dan 
100 mensen maakten van de gele-
genheid gebruik om Gerrit te felici-
teren met zijn jubileum waaronder 
de wethouders Madeleine Bakker 
en Ebbe Rost van Tonningen. De 
laatste begeleidde op zijn accor-
deon zangkoor AZM, dat een feest-
lied voor Gerrit ten gehore bracht. 
De jubilaris kijkt met veel plezier 
terug op zijn receptie en vertelde 
met een glimlach:’ Het is een aparte 
ervaring om nu eens zelf bediend te 
worden in De Vierstee’. 

Besluit Schaapsdrift ingetrokken
Het College van Burgemeester en Wethouders besloot begin januari 2018 tot het instellen van 

een maximale aslast van maximaal 4,8 ton op de noordkant van de Schaapsdrift in Hollandsche 
Rading, waardoor aangrenzend wei- en bouwland onbereikbaar voor agrarisch verkeer zou 
worden. De politiek stelde n.a.v. van het besluit vragen en als antwoord daarop berichtte het 

College, dat het besluit ingetrokken gaat worden.

Het oorspronkelijke besluit was 
genomen omdat de wegbeheerder 
korte tijd na het wegonderhoud 
(gepleegd in 2017) beschadigingen 
aantrof, veroorzaakt door land-
bouwverkeer. Overmatige belasting 
zou zorgen voor vroegtijdige slijta-
ge en beschadigingen en dus voor 
een weg die oncomfortabel of zelfs 
onveilig kon worden De toegestane 
weggebruikers zouden deze weg 
veilig moeten kunnen gebruiken.

Belanghebbenden
In het vrij raadpleegbare Raad In-
formatie Systeem (RIS) kan het 
daarop betrekking hebbende besluit 
van het College terugvinden: ‘Er 
zijn eind januari 2018 schriftelijke 
vragen gesteld over het verkeersbe-
sluit voor een maximale toegestane 
aslast op de Schaapsdrift te Hol-
landsche Rading. Uit intern overleg 

is gebleken, dat dit verkeersbesluit 
geen oplossing biedt voor het pro-
bleem en dat er onvoldoende over-
leg heeft plaatsgevonden met de be-
langhebbenden. Daarom wordt het 
verkeersbesluit ingetrokken. 

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt trekken het 
verkeersbesluit in voor een maxi-
male toegestane aslast op de 
Schaapsdrift te Hollandsche Ra-
ding. [HvdB}

Slachtoffers 
in Kees Boeke Hal

Maandag 5 maart was het weer goed raak in de Kees Boeke sporthal in 
Bilthoven, waar 7 slachtoffers te betreuren waren (oorzaak onbekend). 
De 67 jaar jonge enthousiaste EHBO vereniging had hier een op prak-
tijk gerichte oefening gerealiseerd met als thema’s het herkennen van 
ziektebeelden en meervoudige verwondingen bij slachtoffers. 

De slachtoffers waren o.a. een verward en/of onderkoeld slachtoffer, 
een slachtoffer met steekwonden en hoofdwonden, een vrouw die geen 
bewustzijn en ademhaling had en gereanimeerd moest worden. Dit was 
voor de EHBO-er een verrassing omdat er altijd geoefend werd op een 
mannelijk slachtoffer (pop). De EHBO’ers kregen per slachtoffer 5 mi-
nuten de tijd om volgens de ABCDE diagnostiek een keuze te maken 
welke levensbedreigende verwonding het eerst behandeld moest worden. 

ABCDE
Met de ABCDE-diagnostiek hadden de EHBO’ers in de vervolglessen 
leren omgaan. Alle slachtoffers hadden meerdere verwondingen. De 
ABCDE diagnostiek is ook de overdracht van de Eerste hulpverlener 
naar de professionele hulpverlener. Toevalligerwijs waren er op deze 
avond vele Eerste hulpverleners aanwezig voor hun vervolgles. Na af-
loop gingen de cursisten met een goed gevoel naar huis, zij vonden het 
een leerzame enerverende oefening, zoals ook de slachtoffers die aan 
de verwondingen niets overhielden mede door de goede eerste hulpver-
lening. (Maud Timmer)

Slachtoffer 7 wordt vakkundig opgevangen.

Zo kennen de meeste mensen Gerrit. Achter de tap en zorgen dat de kelen 
gesmeerd worden.

De jubilaris tussen de zangers van AZM die een prachtig feestlied ten 
gehore brachten. 
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Meer informatie: pcbuitvaartzorg.nl

PCB Uitvaartwinkel
Uilenpad 1
3722 AW Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 
directe hulp 
na overlijden

030-221 7229

Taxatie door boedelmakelaar Eric Branger
in PCB Uitvaartwinkel Bilthoven

Mijn dierbaar erfstuk

Workshop mozaïek door
Marianne Stolker van Maristo Creatief

Na aan het hart

PCB UitvaartwinkelPCB Uitvaartwinkel

Wildine Oosterom, 
gastvrouw

Na verlies je gevoel uiten op een creatieve manier 
door inleggen met mozaïeksteentjes. 

Voor deze workshop graag vooraf aanmelden: 
bilthoven@pcbuitvaartzorg.nl of 030-221 7229.

Datum: maandag 9 april, 19.00-21.00 uur.
Plaats: PCB Uitvaartzorg, Uilenpad 1, Bilthoven.

Kosten: € 17,50. 

Heeft u uit een nalatenschap een bijzonder 
erfstuk of wilt u meer weten over de waarde en de 

achtergrond van een dierbaar voorwerp? 
Eric Branger, boedelmakelaar, taxeert kosteloos 

op: zaterdag 17 maart 2018. Tijd: 10.00-12.00 uur.
Adres: Uilenpad 1, Bilthoven.

Paasbingo bij WVT

WVT organiseert op 9 maart om 
19.30 uur een paasbingo: 5 rondes 
voor 3,50 euro met in de pauze 1een 
klein hapje.

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 9 maart kunt u weer kla-
verjassen bij SVM. In de kantine van 
deze sportvereniging aan de Dieren-
riem in Maartensdijk bent u van harte 
welkom. Het klaverjassen begint om 
20.00 uur en meedoen kost 3 euro. Er 
is ook een loterij, voor € 0,25 per stuk 
zijn er loten te koop. Voor aanmel-
den: 0346 212366 of 06 51832063.

Matangi Quartet in Tienhoven

Op vrijdag 9 maart is Matangi Qua-
ret te horen van 20 tot 22 uur bij 
het Concert in Tienhoven: Maria-
Paula Majoor, Daniel Torrico Mena-
cho, Karsten Kleijer en Arno van der 
Vuurst vormen samen het Matangi 
Quartet. Het kwartet is een van de 
eerste fulltime professionele strijk-
kwartetten van Nederland. Zie voor 
meer informatie en kaarten: www.
concerttienhoven.nl

Open tuin

De moeras- en stinzen-plantentuin 
in Westbroek is op 10 maart open-
gesteld. Van 10.00 - 17.00 uur bent 
u welkom op de Kerkdijk 132 om te 
genieten van de massale bloei van de 
sneeuwklokjes, lenteklokjes, krokus, 
Helleborus en vele andere voorjaar-
bolgewassen. 

Kerkopenstelling

Voorafgaand aan Goede Vrijdag 
opent de Centrumkerk aan de Juli-
analaan in Bilthoven haar deuren ook 
op de zaterdagen 10, 17, 24 en 31 
maart van 14.00 tot 17.00 uur. Bezoe-
kers kunnen daar stilte zoeken in de 
voorbereidingstijd tot Pasen. Er is 
gelegenheid tot vertrouwelijk gesprek 
met gastvrouwen, er kan gebeden 
worden en kaarsen kunnen worden 
aangestoken. 

Vergadering Beheerscommissie

Op maandag 12 maart vindt om 20.00 
uur in het dorpshuis de Openbare 
vergadering van de beheercommissie 
Dorpshuis De Groene Daan plaats. 
Informatie E.G. Verschuur-Bunte, tel. 
0346 211435.

Fotoseries over Myanmar 

Maandag 12 maart zal Chris Karman 
van fotoclub Bilthoven de foto’s en 
filmbeelden vertonen van zijn reis 
naar Myanmar (het vroegere Birma). 
De audiovisuele presentatie, verdeeld 
over 6 series, zal worden geprojec-
teerd op een groot scherm. Naast vele 
tempels en pagodes zijn er ook beel-
den van een boeddhistisch ritueel en 
het natuurschoon van het land. Geïn-
teresseerden zijn van harte welkom 
in zalencentrum H.F Witte, Henri 
Dunantplein 4 in De Bilt. De avond 
begint om 20.00 uur.

Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging 'Tweemaal Zes' haalt zaterdag 
10 maart papier op in Maartensdijk. De papierwa-
gens gaan zaterdagmorgen om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te zetten.

Groenekan
Op zaterdag 10 maart haalt het Rode Kruis Maar-
tensdijk papier op in Groenekan, incl. Nieuwe We-
teringseweg, Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt verzocht de pa-
pierkliko (of gebundeld of in dozen) vóór 8.00 uur 
aan de weg te zetten.

Bijscholing 
autorijden

Bijscholing is voor bijna ieder beroep noodzake-
lijk om bij te blijven met de veranderingen. Voor 
automobilisten is er geen verplichting tot bijscho-
ling. Rijden op de ‘automatische piloot’, kan lei-
den tot verkeerd en/of gevaarlijk gedrag. Door de 
vele wijzigingen in het Verkeersreglement zijn 
ook vaak dingen niet meer geheel duidelijk. 

Om te helpen daar verandering in te brengen, geeft 
Veilig Verkeer Nederland afdeling De Bilt in sa-
menwerking met de Gemeente De Bilt op maan-
dag 26 maart de mogelijkheid om kennis en kunde 
op het gebied van autorijden en verkeer(-sregels) 
op te frissen in en vanuit het SVM-gebouw, Die-
renriem 4 te Maartensdijk aan automobilisten 
(min. leeftijd 50 jaar) uit de gemeente De Bilt in 
de ochtend van 09.00 tot 12.15 uur of in de middag 
van 13.00 tot 16.15 uur.

Een halve dag bijscholing kost 15 euro,-. De cur-
sus wordt afgesloten met de uitreiking van een 
bewijs van deelname. Aanmelden c.q. aanvullende 
informatie kan tot uiterlijk zaterdag 17 maart tele-
fonisch of schriftelijk bij de (wnd.-)secretaris: p.a. 
Leeuweriklaan 7 Maartensdijk, tel. 0346 211997 
of e-mail vvn.debilt@kpnmail.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist
Bel 0346 - 21 12 15, 
of kijk op www.parelpromotie.nl.

Fashion for every age

Rhodamine rood

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

Fashion for eve ry a ge

Like us on facebook

LAATSTE RONDE,
LAATSTE KANS,
NU DE LAATSTE

Sale
VOOR WEGGEEF 
PRIJZEN!

donderdag 22 maart

Fashion
Eve

aanvang 20.00 uur

Kunst en Religie

Maandag 12 maart verzorgt Kunst en Religie om 
20.00 uur in de Bechsteinzaal van Schutsmantel, 
Gregoriuslaan 35 in Bilthoven een lezing over een 
reeks schilderijen van Peter Paul Rubens die het 
leven van Maria de Medici uitbeelden. Kaarten 
zijn aan de zaal verkrijgbaar. 

Jaarvergadering PCOB

Dinsdag 13 maart wordt de Jaarvergadering van 
de PCOB gehouden in gebouw De Schakel, Soest-
dijkseweg Zuid 49 in De Bilt. In het gedeelte na de 
pauze vertelt mevrouw Gerrie Overweel over de 
oorsprong van de Oranjefeesten. Aanvang 14.00 
uur. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Henny Ock-
huijsen (tel. 030 220245). 
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De samenleving bestaat uit unieke mensen. Ze vormen samen de 
dorpskern. Met respect, aandacht en zorg voor elkaar. Samen leven, 
samen werken, samen zijn, samen doen, dit moeten we koesteren.  
De SGP vindt dat naastenliefde steun verdient. Meer waardering voor 
onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg. 

Stem dus SGP voor

De Kern centraal!
VOLG ONS OP

VERKIEZINGSNIEUWS

Afscheid en installatie
gemeenteraad
Als alle stemmen geteld zijn en be-
kend is wie er zitting mogen nemen 
in de gemeenteraad, wordt op dins-
dag 27 maart afscheid genomen 
van de vertrekkende raadsleden en 
worden op donderdag 29 maart de 
nieuwe raadsleden geïnstalleerd. De 
agenda voor deze bijzondere verga-
deringen vindt u op raadsinformatie.
debilt.nl. Daar kunt u de vergaderin-
gen ook live volgen. 

Referendum Wiv
Op 21 maart kunt u ook uw mening uitspre-
ken over de Wet op de inlichtingen- en vei-
ligheidsdiensten (Wiv). Meer informatie hier-
over vindt u op www.debilt.nl/verkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezing 2018
Op woensdag 21 maart kunt u uw stem 
uitbrengen voor de gemeenteraad. Met 
uw stem bepaalt u mede welke partijen 
en welke personen in de gemeenteraad 
komen. 

Wat doet de gemeenteraad?
De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen wat 
er moet gebeuren in de gemeente. Het college 
van burgemeester en wethouders moet deze 
plannen dan uitvoeren. De gemeenteraad con-
troleert of dit goed gebeurt. De raadsleden ver-
tegenwoordigen de inwoners van de gemeente 
en luisteren goed naar wat er leeft onder de 
inwoners. 

Het aantal inwoners in een gemeente bepaalt 
hoeveel raadsleden een gemeente mag heb-
ben. In De Bilt hebben we 27 raadsleden. 
Raadsleden van dezelfde politieke partij vor-
men samen een fractie. Op dit moment zijn de 
raadszetels verdeeld over elf fracties. Bij de ko-
mende verkiezingen kunt u uw stem uitbrengen 
op een van deze elf partijen.

1. D66
2. VVD
3. Beter de Bilt
4. CDA
5. PvdA
6. SP
7. Bilts Belang
8. GROENLINKS
9. SGP
10. ChristenUnie
11. Forza De Bilt

Op wie kunt u stemmen?
Enkele dagen voor de verkiezing ontvangt u 
thuis een volledig overzicht van de partijen met 
alle kandidaten. U kunt dit overzicht nu al inzien 
op www.debilt.nl/verkiezingen. Weet u nog niet 
op welke partij u uw stem wilt uitbrengen? Het 
Kieskompas kan u daarbij helpen. Aan de hand 
van 30 stellingen geeft het Kieskompas aan 
met welke partij uw mening het meest over-
eenkomst. Ook worden er verschillende debat-
ten in de gemeente georganiseerd. Op boven-
genoemde website treft u een overzicht. 

Hoe kunt u stemmen?
U kunt stemmen op 23 stembureaus in de 
gemeente. Het overzicht van stembureaus 
ontvangt u een aantal dagen voor de verkie-
zingen thuis. U kunt de locaties nu al zien op 
www.debilt.nl/verkiezingen.
Om te stemmen moet u uw stempas en een le-
gitimatiebewijs meenemen. Heeft u geen stem-
pas ontvangen, of bent u deze kwijt geraakt? 
Dan kunt u schriftelijk (tot 16 maart via boven-
genoemde website) of persoonlijk aan de balie 
van het gemeentehuis (tot 20 maart 12.00 uur) 
een nieuwe aanvragen. 

Als u zelf niet kunt stemmen
Als u niet in de gelegenheid bent om te stem-
men, dan kunt u iemand anders machtigen om 
voor u te stemmen. U kunt dit doen door op 
de achterzijde van uw stempas in te vullen wie 
namens u, uw stem mag uitbrengen en aan 
die persoon een kopie van uw identiteitsbewijs 
mee te geven. De gemachtigde mag uw stem 
alleen uitbrengen tegelijkertijd met het uitbren-
gen van zijn/haar eigen stem en mag maar 
twee volmachtsstemmen uitbrengen. 
Als u de volmacht op de stempas niet kunt in-
vullen, kunt u tot 17 maart een schriftelijke vol-
macht aanvragen. Een formulier hiervoor vindt 
u op onze website, maar kunt u ook telefonisch 
of aan de balie aanvragen.

Maak het verschil! 

Elke vier jaar kunt u uw stem uitbrengen 
bij de gemeenteraadsverkiezing.
Ook dit jaar nodig ik u uit om op woensdag 
21 maart gebruik te maken van het voor-
recht om te mogen stemmen. Want met 
uw stem bepaalt u mede wie het de ko-
mende vier jaar voor het zeggen krijgen en 
wat er in onze gemeente en in uw buurt de 
komende jaren gaat gebeuren. Misschien 
volgt u de lokale politiek niet op de voet, 
maar de gemeenteraad maakt keuzes die 
voor u van belang zijn. Daarom is het goed 
om in ieder geval eens in de vier jaar stil 
te staan bij wat uw wensen zijn voor de 
gemeente. Met uw stem kunt u namelijk 
het verschil maken! 

Sjoerd Potters
Burgemeester

10. ChristenUnie
11. Forza De Bilt
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

www.dierentehuiszeist.nl
dierentehuiszeist@gmail.com
Tel: 0343-491231
maandag t/m vrijdag
13.00 - 16.30 uur
zaterdag
13.00 - 16.00 uur.

Gijs en Rinus, de vorige 
asieldier(en) van de 
maand, hebben een 
nieuw thuis gevonden.

Rasgroep: Katten
Ras: Europese Korthaar
Geslacht: Vrouw
Leeftijd: 11 + 12 jaar
Kan met honden: Nee
Kan met katten: Ja
Kan bij kleine kinderen: Nee
Kan bij grote kinderen: Nee
Kan in een flat: Ja
Kan in een tuin: Nee

Luna en Bella zijn bij ons in het asiel gekomen omdat hun baasje 
niet meer voor ze kon zorgen. Dat is natuurlijk heel triest, zeker
voor wat oudere katten die toch al meer moeite hebben met het 
aanpassen aan een nieuwe situatie.

Het zijn hele verlegen, bescheiden maar super lieve meiden.
Ze zijn al wat ouder maar dat zou je niet zeggen als je de dames ziet. 
Bij hun vorige baasje, die ze van kitten af aan heeft 
gehad, zijn ze nooit naar buiten geweest, zelfs een 
balkon hadden ze niet. Het zijn dus echte
binnenkatten.

We zoeken voor deze ‘dames op leeftijd’ een rustig 
huishouden waar ze lekker veel knuffelsessies 
krijgen en heel veel liefde, want dat verdienen ze 
zeker. Wie laat zich niet afschrikken door de leeftijd 
en vindt het leuk om gezelschap om zich heen te 
hebben? Kom dan gauw een keer bij ons langs.

Dieren van de maand:
Luna en Bella

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Looydijk 78
3732 VG  De Bilt

030-2210002

Wij zijn jarig
daarom trakteren wij!

Max. 3
per klant

Dit jaar nóg groter dan voorgaande jaren!

op = op

Potviool (in diverse kleuren)
van 6,95 voor 3,95 per stuk
actie geldig vanaf woensdag 7 t/m zaterdag 10 maart

CV-informatieavond op 13 maart
Witte rook uit de schoorsteen

Welkom in de wondere wereld van 
de Centrale Verwarming. De gra-
tis informatieavond van energie-
coöperatie BENG! is op herhaling 
wegens grote belangstelling bij 
de eerste bijeenkomst. Energie-
ambassadeurs Gerard Rosinga en 
Frans den Braber hebben weer een 
boeiende presentatie voorbereid. 

Je iets meer verdiepen in de wer-
king van de CV levert veel op. Zo 
is het gunstig als je in het voor- en 
najaar de keteltemperatuur bij-
stelt. Gerard: “Zelf iets instellen 
aan de ketel is voor mensen vaak 
een angstige zaak maar dat hoeft 
het niet te zijn. Je moet even we-
ten op welke knoppen je moet 
drukken.” 

Beide energieambassadeurs willen 
graag helpen bij het overwinnen 
van de drempelvrees. “Heb je het 
idee dat je teveel betaalt aan gas, 

heb je een duurzaam hart en wil 
je zeker weten of je energiezuinig 
stookt of heb je het idee dat de 
CV niet goed werkt? Kom dan 13 
maart naar ons verhaal luisteren.”, 
aldus Frans. 

Tijdens de avond ontvang je veel 
tips. Frans: “We gaan in op hele 
praktische vragen zoals: hoe ont-
lucht je op de goede manier, hoe 
vul je de verwarming bij, hoe kun 
je de leidingen in onverwarmde 
ruimtes isoleren? We merken dat 
mensen diverse vragen hebben en 

daar hebben we het programma 
op aangepast. Zo hebben we twee 
filmpjes opgenomen over de wer-
king van de ketel en het inregelen 
van de radiatoren. “

CV-informatieavond op 13 maart, 
WVT-gebouw, Talinglaan 10 in 
Bilthoven. Inloop vanaf 19.00 u, 
start 19.30 uur. Aanmelden: info@
beng2030.nl. BENG! is de duurza-
me energiecoöperatie van en voor 
inwoners van gemeente De Bilt. 
Meer informatie over lid worden 
op www.beng2030.nl.

Energieambassadeur Frans den Braber toont isolatiemateriaal.
Foto Jenny Senhorst

Met de koude dagen zie je het maar al te vaak: witte rook uit de schoorstenen. Dat is geen goed teken, zo 
leer je op de informatieavond van energiecoöperatie BENG! Op 13 maart is er weer gelegenheid om al je 
vragen te stellen over de centrale verwarming. Meer comfort en een lagere energierekening? Je kunt er 

zelf wat aan doen en het is niet moeilijk.



Fietsexcursies Park Vliegbasis 
Soesterberg seizoen 2018

Afgelopen weekend gingen de fietsexcursies over de voormalige Vliegbasis Soesterberg van 
start. Ooit de bakermat van de Koninklijke Luchtmacht heeft het terrein zich ontwikkeld tot 

een uniek natuurgebied. Gidsen nemen belangstellenden in de maanden maart t/m oktober mee 
op diverse fietsexcursies over het terrein.

De fietsexcursie waarbij de Mili-
taire Historie centraal staat, is op 
zaterdag 17 maart om 13.00 uur. 
Men fietst ruim 10 kilometer over 
Park Vliegbasis Soesterberg, be-
treedt delen van het Park die niet 
vrij toegankelijk zijn en men krijgt 
toegang tot enkele historische ge-
bouwen. Het noordelijk deel van de 
fietsexcursie leidt langs de Duitse 
schietbaan en naar de gedenkplaats 
’33 van Soesterberg’: sporen uit 
de Tweede Wereldoorlog. Ook de 
kerosineheuvel en het munitiepark 
die stammen uit de periode dat de 

vliegbasis dienst deed als NAVO-
basis bevinden zich in dat deel van 
het gebied. De fietsexcursie Histo-
rie Vliegbasis vindt iedere eerste 
en derde zaterdagmiddag van de 
maand plaats.

Exclusieve excursie
Voor de exclusieve fiets excursie op 
23 maart om 13.30 uur kunt u nog 
inschrijven. U fietst een afstand van 
ruim 10 kilometer over de vliegba-
sis dat zich als gevolg van het mi-
litaire gebruik heeft ontwikkeld tot 
375 hectare uniek natuurgebied. U 

betreedt delen van het Park die niet 
vrij toegankelijk zijn en u bezoekt 
militair erfgoed wat normaal ook is 
afgesloten voor reguliere excursies.

Duur
De duur van de fietsexcursies is 2 
tot 2,5 uur. Reserveren is noodzake-
lijk, deelname is gratis. Neem zelf 
uw fiets mee of huur een fiets aan 
de kassa van het Nationaal Militair 
Museum. Verzamel- en startpunt is 
fietsenstalling 2 naast parkeerplaats 
P1 van het Nationaal Militair Mu-
seum, Verlengde Paltzerweg 1 te 

Soesterberg. De gidsen staan daar 
voor u klaar. Het is mogelijk ge-
bruik te maken van de voorzienin-

gen van het museum en/of dat ook 
te bezoeken.

(Karen van Leeuwen)
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Rondetafelgesprek met 
Minister Bruno Bruins (VVD)

door Walter Eijndhoven

Dinsdag 27 februari was Bruno Bruins, minister van Medische Zorg en Sport op bezoek in de 
gemeente De Bilt. Tijdens een rondetafelgesprek op hockeyclub SCHC sprak hij met diverse 

Biltse bestuurders van sportclubs en professionals binnen de gezondheidszorg en VVD-
kandidaten over het thema ‘Gezondheid, Sport en Bewegen’. 

Niet voor niets was gemeente De 
Bilt in 2009 ‘Sportgemeente van 
het Jaar’ door de hoge deelname 
aan sportverenigingen, maar de le-
denaantallen dalen en bewegen is 
goed voor een gezond leven. Daar-
om is het ook niet verwonderlijk dat 
de VVD nieuwe energie wil steken 
in ‘Gezondheid, Sport en Bewe-
gen’. Uit onderzoek blijkt dit ook 
echt nodig te zijn. Vooral bepaalde, 
specifieke groepen als mensen met 
een beperking zijn moeilijk aan het 
sporten te krijgen. Ook voor huis-
artsen en fysiotherapeuten is deze 
groep moeilijk bereikbaar. 

Rondetafelgesprek
De bijeenkomst met Bruno Bruins 
werd mede georganiseerd door 
Sebastiaan Klok, één van de drie 
buurtsportcoaches bij MENS De 
Bilt. Ondanks dat De Bilt veel 

sporters/ sportclubs binnen haar ge-
meentegrenzen telt, willen Sebasti-
aan Klok, bestuurders van sportver-
enigingen en professionals binnen 
de gezondheidszorg meer mensen 
aan het sporten krijgen, met nadruk 
op mensen met een beperking. ‘Om 
hier mijn steentje aan bij te dragen, 
wil ik graag aanwezig zijn bij dit 
rondetafelgesprek’, vertelt Bruins, 
net terug van de Olympische Spe-
len in Korea en aan de vooravond 
van een vertrek naar Korea voor de 
Paralympics. Bruins: ‘Sport is leuk 
en kan op elk niveau worden be-
oefend. Bovendien is sporten goed 
voor de gezondheid. Daarom wil ik 
mij graag inzetten op meer bewe-
gen en zodoende bijdragen aan een 
gezondere maatschappij’.
Tijdens het rondetafelgesprek 
luisterde Bruins aandachtig naar 
buurtsportcoach Sebastiaan Klok. 

De drie buurtsportcoaches die ge-
meente De Bilt rijk is doen er alles 
aan om iedereen aan het bewegen 
te krijgen, een echte uitdaging voor 
hen. Scholen en sportverenigingen 
worden door hen benaderd om mee 
te doen met diverse programma’s.

Intake
‘Met ons nieuwe project ‘Bewegen 
op Recept’ hopen wij 55 plussers 
met gezondheidsklachten aan het 
sporten te krijgen’, vertelt Klok. 
‘Na een intake-gesprek bij één van 
de gezondheidscentra krijgen zij 
begeleiding op bijvoorbeeld een 
sportschool, gedurende 12 weken. 
Op deze manier hopen wij hen en-
thousiast te maken voor sport en 
dat zij zelfstandig blijven sporten’. 
Fysiotherapeut Rob Karssen rea-
geert hierop: ‘Eén van de taken van 
een fysiotherapeut is om te kijken 

welke sport geschikt is voor een pa-
tiënt, vooral bij hen die zich moei-
lijk bewegen. Helaas is de drempel 
om met een sport te beginnen vaak 
veel te hoog, daarom onderhoud 
ik veel contacten met sportvereni-
gingen binnen de gemeente en lukt 
het in mijn praktijk om mensen wèl 
aan het sporten te krijgen’. Via het 
project ‘Bewegen op Recept’ hoopt 
Klok op een nog groter netwerk, 
zodat hij nog meer mensen aan het 
bewegen kan krijgen. 
‘VVD De Bilt wil dat ieder kind 
moet kunnen sporten’, vertelt Dick 
de Jong, voorzitter van de VVD De 
Bilt. ‘Bewegen is voor iedereen van 
belang. Daarom hebben wij deze 
tafelronde georganiseerd. Via een 
steekproef binnen de diverse ker-
nen van gemeente De Bilt proberen 
wij erachter te komen waar verbete-
ring gewenst is en dat mee te nemen 
in de volgende raadsperiode’. 

Vrijwilligers
Er wacht gemeente De Bilt en de 
VVD nog veel werk op het gebied 
van gezondheid, sport en bewegen. 
Behalve mensen aan het sporten 

krijgen middels bedrijfscompetities 
en open toernooien en dergelijke 
zijn ook vrijwilligers moeilijk te 
krijgen. ‘Wat moeten wij daaraan 
doen? Hoe krijgen wij kader binnen 
een vereniging? Wat doen wij met 
niet-gebonden sporters?’, vraag 
Bruins zich af. Vragen waar ook be-
stuurders van diverse verenigingen 
als SCHC, FC De Bilt en SV Irene 
mee kampen. ‘Opleiden tot vrij-
williger/ trainer (hoe daarbij om te 
gaan met bijvoorbeeld ADHD’ers), 
kader opleiden, organiseren van 
jeugdfestiviteiten’, waren enige op-
lossingen vanuit de bestuurders. 

De VVD wacht in de volgende 
raadsperiode een grote uitdaging. 
Hoe krijgen wij mensen zover meer 
te gaan sporten/ bewegen? De Jong: 
‘Wij denken aan het opzetten van 
een groot netwerk tussen vrijwilli-
gers bij sportclubs en professionals 
als fysiotherapeuten, huisartsen en 
aan de ontwikkeling van nieuwe 
initiatieven met gezondheid, zorg 
en sport. Ook leveren wij graag een 
bijdrage aan een nieuwe, compacte 
sportnota voor gemeente De Bilt’. 

editorial

Minister Bruno Bruins, VVD-leden Bilthoven, bestuurders van sportclubs en professionals uit de gezondheidszorg 
spraken met elkaar over Gezondheid, Sport en Bewegen.

Vacature koster - beheerder 
In verband met de pensionering van de huidige koster-beheerder(s) 
van de Opstandingskerk zijn wij per 1 mei 2018 op zoek naar een 
opvolger. 
De Opstandingskerk te Bilthoven maakt deel uit van de Protestantse 
Gemeente De Bilt. Het is een van de drie wijkgemeenten, waarvan 
twee - de Immanuelkerk en de Opstandingskerk - dit jaar verwachten 
samen te gaan. De kerk ligt naast de gemeentelijke begraafplaats en 
wordt daarom regelmatig verhuurd voor uitvaarten en condoleances. 
Wij zoeken een representatieve gastheer/gastvrouw met goede 
communicatieve vaardigheden, zelfstandig, ondernemend en flexibel. 
De te verrichte werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: 
• het (eerste) aanspreekpunt zijn voor de verhuur en activiteiten; 
• de administratie van het kerkgebruik, beheer van de agenda; 
• het tijdig in gereedheid brengen van het kerkgebouw, de kerkzaal 

en/of nevenruimten m.b.t. het doel waartoe deze dienen; 
• het bedienen van de verwarmings- en geluidsinstallatie, evenals de 

keuken- en schoonmaakmachines; 
• het schoonmaken van het kerkgebouw en de nevenruimten; 
• coördineren / aansturen van de vrijwilligers. 
Het betreft een dynamische en afwisselende baan met een 
dienstverband van 22 uur per week en een salaris conform de 
richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de kerkmeester (a.i.), 
Josee Wagenaar-Hilbers (tel. 030 2200406 of 06 57339194, 
mailadres: josee.wagenaar@gmail.com) of de voorzitter van het 
College van Kerkrentmeesters, Kees Lodder (tel. 06 24245327). 
Sollicitaties kunt u richten aan de secretaris van het College van 
Kerkrentmeesters, p/a Burg. de Withstraat 29A, 3732 EJ De Bilt of 
mailen naar cvksecretaris@pkndebilt.nl. 
 

Er is onder de fietsers veel belangstelling voor deze bunker.
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Bewezen de
goedkoopste!

Kijk voor actuele openingstijden 
en zondagopeningen op 
hoogvliet.com/openingstijden

Bestel je boodschappen ook op hoogvliet.com

Zet- en drukfouten voorbehouden

WEEKENDDEAL
ZA ZOVR

Geldig van woensdag 7 t/m dinsdag 13 maart 2018 

9, 10 & 11 maart

Pick&mix
Reuzenkrentenbollen, steenovenbrood, 

thuisafbak kaiserbroodjes of pistolets
Van 3.57 - 4.77

Ariel
Tabs 13 stuks, pods 16 stuks 

of pak van 1125 gram
Van 5.52 - 7.05
Voor 2.76 - 3.52

Milka chocolade
5 repen van 90 - 100 gram
Van 4.20 - 5.60

2.99
3 STUKS

50%
KORTING

NU

2.99
5 REPEN

Kamermuziekavond 
in De Woudkapel

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de stichting Mezzo Forte 
Piano wordt zaterdag 10 maart een concert gegeven in De Woudka-
pel. De in Bilthoven wonende meesterpianist Misha Fomin zal i.s.m. 
het Atrium Strijkkwartet de pianokwintetten van Johannes Brahms 
en César Franck ten gehore brengen. De strijkers van dit befaamde 
kwartet zijn geen onbekende meer voor het Bilthovense publiek. Het 
kwartet heeft een uitstekende reputatie opgebouwd bij gerenommeerde 
strijkkwartetseries  en festivals in Europa, Rusland, de USA, Australia, 
Japan, China en Brazilië. In 2016 speelde Fomin met het Atrium o.a. in 
de Grote Zaal van Het Concertgebouw, Amsterdam. 
Na afloop van het concert is er gelegenheid de musici te ontmoeten 
onder het genot van een glas wijn. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten via 
Bilthovense Boekhandel & Bouwman Boeken of www.mfpiano.nl

Misha Fomin & Atrium Quartet in Het Concertgebouw van amsterdam.

Humor en ontroering in 
Theater Het Lichtruim

Op vrijdag 16 maart om 20:00 uur  kunt u terecht in Theater Het 
Lichtruim voor een magische theatervoorstelling door meesterver-
teller en stemkunstenaar Fred Delfgaauw.  

In zijn nieuwe solovoorstelling ‘Paradijsvogels’ sleept Fred Delfgaauw 
op onnavolgbare wijze het publiek mee in de wereld van kluizenaars en 
theatrale grootheden. U kunt erop rekenen dat humor en ontroering zó 
dicht bij elkaar liggen, dat het heerlijk schuurt. De meesterverteller en 
maker van een unieke vorm van totaaltheater weet zijn publiek steeds 
te vangen met perfecte eenvoud. Voor iedereen die al bekend is met zijn 
werk, maar ook voor al die anderen dé kans om kennis te maken met de 
meest magische vorm van theater die Nederland rijk is. Kijkt u op onze 
website www.theaterhetlichtruim.nl voor meer informatie .

Fred Delfgaauw creëert rake personages die hij van unieke stemmen 
voorziet. (foto Ministerie van Beeld)

Lezersactie
Voor de lezers van De vierklank is een beperkt aantal kaarten beschik-
baar. Om hiervoor in aanmerking te komen stuurt u een mail naar 
info@vierklank.nl. Vermeld in het onderwerp ‘Delfgaauw’. De kaarten 
worden onder de inzenders verloot. U ontvangt sowieso bericht.

Lezersactie
Voor lezers van De Vierklank is een aantal kaarten beschikbaar gesteld. 
Stuur een mail naar info@vierklank.nl o.v.v. Kamermuziek om hier-
voor in aanmerking te komen. Onder de inzenders worden de kaarten 
a.s. vrijdag 9 maart verloot. 
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Open Huis in Jan Ligthartschool
door Henk van de Bunt

Een bericht in de media uit 2013: ‘De Jan Ligthartschool in Bilthoven is per 1 augustus 2013 
opgeheven. De reden voor de sluiting was het dalend aantal leerlingen. 
Op de Jan Ligthartschool zaten op 1 oktober 2012 nog 32 leerlingen. 
De gemeente gaat bekijken of de ruimte, die beschikbaar komt een 

andere functie kan krijgen, die past binnen het concept van Het Lichtruim’.

De oude Jan Lighartschool ligt 
tussen de Melkweg en Orionlaan 
in Bilthoven en bestaat (dus) nog 
steeds. Niemand weet precies nog 
voor hoe lang, maar in ieder geval 
nog zeker tot en met 11 maart a.s., 
wanneer er in een Open Huis de ge-
legenheid wordt geboden nog even 

de sfeer te proeven in die mooie 
oude school. 

Gebruik
Je ziet er geen kinderen meer op 
het schoolplein spelen of onderwijs 
krijgen in de lokalen. Toch wordt 
van de lokalen dagelijks dankbaar 

gebruik gemaakt. Er wordt in ge-
woond en gewerkt. In het kleine 
oude gymzaaltje hebben schilde-
rende vrouwen zich verzameld. Al-
lemaal hebben zij een geheel eigen 
stijl, impressionisme of realistisch. 
In ieder schilderij bevind je je in 
een andere droomwereld. Mariëlle 
Mahieu, Jeanneke Claassen, Rita 
Ditzhuijzen, Han Hessing en Els 
Vermeulen exposeren en verkopen 
op 11 maart van 12.00 tot 16.00 uur. 

Beheer
Kunstenaar Bas Klompenmaker is 
bewoner van een lokaal al vanaf het 
prille begin dat leegstandsbeheer in 
het pand kwam. Hij maakt kleur-
rijke Jungiaanse archetypen. Ing-
mar maakt sinds korte tijd kunst in 
het bijgebouw op het schoolplein. 
zijn betonnen beelden zullen in de 
school getoond worden.

Meisje
Als laatste in het kleuterlokaal werkt 
‘Het meisje van Vermeer’. Hedy 
Vermeer maakt kringloopkunst, 
fotografeert en heeft onlangs een 
boek geschreven. ‘Ik zie jou’ is een 
kookboek voor het creëren van een 
hoofdgerecht in de hersenpan. Hedy 
verkoopt en signeert op 11 maart a.s. 
Verder staat geheel ongepast in een 
kleuterlokaal, het eigen gebrouwde 
bier van levensgezel Jeroen Ploeg. 

Het Open Huis is op 11 maart van 
12.00 tot 16.00 uur: de ingang aan 
de kant van de Melkweg staat dan 
open. Tegenover Buurtboerderij
De Schaapskooi van Reinaerde
(Melkweg 1b).

Digitaal lespakket voor 
De Rietakker

door Henk van de Bunt

Voetbalclub F.C. Utrecht schenkt samen met Zorg van de Zaak en a.s.r. aandacht aan gezonde 
leefstijl en financiële educatie en lanceerde maandag 5 maart het digitale lespakket ‘FC 

Utrecht leert’. Ter gelegenheid hiervan bezochten spelers en medewerkers van de club die dag 
bovendien basisscholen in de provincie Utrecht, waaronder De Rietakker in De Bilt. 

Al eerder was FC Utrecht te gast 
op basisscholen in de provincie 
Utrecht en gaven selectiespelers 
van FC Utrecht in de ochtend 
gastlessen met als onderwerp ge-
zonde leefstijl en financiële zelf-
redzaamheid. De gastlessen wa-
ren ontwikkeld in samenwerking 
met hoofdsponsor Zorg van de 
Zaak en maatschappelijk partner 
a.s.r.. Aansluitend aan de gastles-
sen beantwoordden spelers vra-
gen van de kinderen tijdens een 
kinderpersconferentie.

Betrokkenheid
Meer dan ooit toont FC Utrecht 
zijn maatschappelijke betrokken-
heid. Samen met hoofdsponsor 
Zorg van de Zaak streeft de club 
ernaar van Utrecht de meest vi-
tale regio van Nederland te ma-
ken. Gezondheid en eenzaamheid 

zijn de thema’s die centraal staan 
in de strategie. Dit betekent dat 
naast de bestaande programma’s 
en de inzet voor goede doelen, 
er is gekozen voor een langdu-
rige samenwerking met diverse 
organisaties en initiatieven in de 
provincie. Op die manier kan de 
kracht en waarde van FC Utrecht 
optimaal en structureel worden 
ingezet om een bijdrage te leveren 
aan een gezonde en vitale regio. 
Bijvoorbeeld rondom het thema 
gezonde leefstijl bij kinderen 
waarbij FC Utrecht spelers rolmo-
dellen zijn en worden ingezet om 
de kinderen te informeren en te 
inspireren op het gebied van ge-
zonde voeding en beweging. Ook 
heeft FC Utrecht maatschappelijk 
de ambitie aandacht te schenken 
aan de positie van ouderen en 
het tegen gaan van eenzaamheid. 

Onder meer door het openen van 
het eerste ouderen vak in Neder-
land en het opstarten van Walking 
Football voor 60-plussers. 

Leefstijl
Samen met hoofdsponsor Zorg 
van de Zaak zijn lessen over een 
gezonde leefstijl ontwikkeld. Met 
maatschappelijk partner a.s.r. 
heeft FC Utrecht lessen gemaakt 
op het gebied van financiële edu-
catie. De voorbije maanden heb-
ben opnames plaatsgevonden voor 
de digitale lespakketten, waarin 
de spelers en trainers van FC 
Utrecht als rolmodel fungeren. De 
lessen zijn vanaf maandag 5 maart 
gratis te downloaden op www.
fcutrechtleert.nl. ‘De keuze voor 
deze thema’s komt natuurlijk niet 
uit de lucht vallen. Veel kinderen 
komen niet toe aan de noodzake-

lijke beweging per dag en obesitas 
is dan ook een serieus probleem’, 
zegt Coördinator Maatschappelijk 
Nynke Bakker van FC Utrecht. 
Angeline van Dijk, algemeen 
directeur Zorg van de Zaak, be-
aamt deze kwestie: ‘Vanuit Zorg 
van de Zaak weten we vanuit de 
praktijk hoe moeilijk het is om 
als volwassene ongezond gedrag 
af te leren. Daarom dragen we 
graag bij aan dit initiatief om het 
belang van een gezonde leefstijl 
al op jonge leeftijd onder de aan-
dacht te brengen’. Nynke Bakker: 
‘Voor financiële educatie geldt 
hetzelfde. Ook leren veel kinde-
ren onvoldoende hoe zij met geld 
om moeten gaan. Op latere leef-
tijd kan dit voor grote problemen 

zorgen. FC Utrecht wil graag een 
stimulans zijn voor alle leerlingen 
om een goede basis te leggen voor 
de toekomst.”

Digitaal
Vorig jaar gaf FC Utrecht al gast-
lessen in basisschoolklassen. 
‘Deze gastlessen werden vorig 
jaar zo goed ontvangen, dat wij 
hebben besloten hier een ver-
volg aan te geven, in de vorm 
van een digitaal lesprogramma’, 
legt Bakker uit. ‘Dit digitale les-
programma biedt basisscholen de 
gelegenheid om leerlingen ken-
nis te geven van deze specifieke 
thema’s. Deze lessen sluiten aan 
op de leerdoelen van groep 6 van 
de basisschool’. 

HNL-leerlingen in 
gesprek met lijsttrekkers

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaat op 12 maart 
in de Mathildezaal van gemeentehuis Jagtlust van 19.00 tot 20.00 
uur een groep leerlingen van Het Nieuwe Lyceum in De Bilt in ge-
sprek met de lijsttrekkers van de deelnemende partijen in de ge-
meente De Bilt. 

Centraal in die ontmoeting staat de vraag: ’Hoe ziet de gemeente De 
Bilt er in 2030 uit en wat moeten we nu doen om de gemeente duurzaam 
te krijgen en te houden? Om de leerlingen inhoudelijk voor te bereiden 
op dit gesprek, delen de experts van ingenieursadviesbureau Sweco, 
Stichting Samen voor De Bilt en lokale energiecoöperatie BENG! hun 
kennis met hen op 6 maart op het hoofdkantoor van Sweco, tijdens een 
seminar over de uitdagingen van de stedelijke gebieden van de toe-
komst. De vierdejaars leerlingen volgen tijdens dit seminar workshops 
over zes belangrijke Nederlandse maatschappelijke vraagstukken die 
nu en in de toekomst in de gemeente spelen: digitalisering, de gezonde 
en veilige stad, bereikbaarheid, klimaatverandering, circulaire econo-
mie en energietransitie. Deze workshops worden gegeven door de ex-
perts van Sweco.

Initiatief
Het initiatief om leerlingen van Het Nieuwe Lyceum in De Bilt te laten 
denken over de duurzame toekomst van hun gemeente, komt van Sa-
men voor De Bilt en BENG!. De stichting Samen voor De Bilt stimu-
leert maatschappelijk betrokken ondernemen in de gemeente De Bilt. 
‘Wij vinden het belangrijk dat het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties in De Bilt met elkaar in contact komen om hun kennis en 
middelen te delen. 

Kennisdeling
Fieke van Leest, die zich bij Sweco bezighoudt met kennisdeling vanuit 
het kennisprogramma Urban Insight: ‘Wij leveren graag een bijdrage 
aan de kennisontwikkeling rond de natuurlijke en gebouwde gebieden 
van de toekomst. Ook met deze groep! Het levert ons ook mooie in-
zichten op hoe de generatie van de toekomst kijkt naar de uitdagingen 
van de gemeente. Zij zullen er straks in moeten leven, wonen, werken 
en recreëren. Van hun vragen en inzichten leren wij veel en dit gebrui-
ken wij weer in de advisering richting onze klanten’. Initiator Bouwe 
Taverne van BENG! vindt ook de combinatie van leerlingen en lijst-
trekkers belangrijk. ‘Zo geven we jonge mensen mee dat zij invloed 
hebben op hoe hun omgeving eruit gaat zien. Vaak hoor je verrassende 
ideeën van jongeren. Daar kunnen de lijsttrekkers straks in hun beleids-
vorming hun voordeel mee doen.’

Kunst in het oude gymzaaltje van de Jan Ligthartschool.
V.l.n.r. Bas, Mariëlle, Hedy en Rita. 

FC Utrecht te gast op De Rietakker. 

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

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

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

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

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

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk. 
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op 
www.bubbelsenboefjes.nl of bel naar 0346 745355

Schoonheidssalon Hello Beauty www.hello-beauty.nl
Een complete gezichtsbehandeling voor € 55,-. Spoorlaan 66, 
Bilthoven. Tel: 06-10666673

Een steuntje in de rug nodig bij streven naar een gezond 
gewicht. Diëtiste Esmée geeft u graag advies. Tel. 088-
3438481 of e-mail dietist@voedietist.nl

Jezus zegt: Al wat u bidt en begeert, gelooft dat u het 
hebt ontvangen en het zal geschieden! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Cursussen/ trainingen 
Workshop Ontdek je Kwaliteiten in Bilthoven. 
De workshop wordt door Lucia Hieltjes gegeven op di.avond 
20 mrt. van 19:30 tot 21:30u of op vr.ochtend 23 mrt. van 
10.00 tot 12.00u. Een leuke, interactieve workshop waarbij 
je op zoek gaat naar je kwaliteiten. Door de workshop kun je 
(weer) stralen. Je ervaart welke kwaliteiten in jezelf zitten en 
bij jou horen. Plaats: Waterhoenlaan 12, Bilthoven. Kosten: € 
36,30. Tel: 06-40634625 www.coachinglh.nl

Gratis kennismakingsles yoga 
In mijn Yogaschool Soepel & Gezond (Hol. Rading en 
Hilversum Zuid) op de volgende tijden/locatie: Zo 10.00 – 
11.00, Ma 19.30 – 20.30, Di 14.30 – 15.30, Wo 09.30 – 10.30 
&11.00 – 12.00 &18.00 – 19.00. Je kunt zonder aanmelding 
komen. Info: www.soepelengezond.nl of (06) 57 31 47 74

Te koop aangeboden
Tweezits bruin met zwarte bies 
lederen bank i.z.g.s. €50,-. Tel. 
06- 13070141

Stevige boekenkast grenen 
makkelijk (de)montabel 211h 
97b 32d €15,-. 06-9776766

1 Paar merk zwarte suede 
instappers nieuw Maat 39 
€35,-. Tel. 035-6241475

Leuk wit bureau met kastje en 
lade. 119 x 50 x 75 cm. €12,50. 
2 spiegels auto caravan te trek-
ken €15,-. Tel. 06-40606661

Eiken Broodkast Hoogte 
212cm Breedte 144cm Diepte 
50cm. Vraagprijs €49,50 af 
te halen in Maartensdijk. Tel. 
0346 -212929

Grote, zwarte, oude, dekenkist 
prijs €50,-. Tel. 06-53441095

Stalen, lage, noren, gebruikt, 
mt. 38/39 €25,-. Tel. 
06-53441095

Arm-/been oefenapparaat, 
gebruikt, prijs €15,-. Tel. 
06-53441095

Muziek dvd van Elvis 
Presley. De titel van de dvd 
is Remebered €6,-. Tel. 0346-
243758

Een paar extra wijde dames-
schoenen maat 40 nieuw nog 
in doos zwart/grijs €12,50 Tel. 
030-2290923

Koffiezetapparaat Tefal met 
isoleerkoffiekan €10,-. Tel. 
030-2290923

Tafellaken damast nieuw nog 
in doos 140 x 180 €7,50 Tel. 
030-2290923

Een paar grijze leren dames-
laarzen maat 40,5 gevoerd 
hoge laarzen €10,-. Tel. 030-
2290923

Vier antieke puddingvormen 
in één koop €15,-. Tel. 030-
2290923

Een dubbelwandige theepot 
€5,-. Tel. 030-2290923

Zwarte lies laarzen met naald-
hakken maat 38. Een keer 
gedragen €25,-. Tel. 0346-
243758

Truckstar foto jaarboek 1984 
het is met harde kaft €10,-. Tel. 
0346-243758

Schaatsen viking lage noor 
maat 38-39 €25,-. Tel. 030-
2201495

Activiteiten
Beleef plezier aan vorm 
en kleur bij MANDALA-
“inkleuren” óf een mandala-
tekenen. 3 woensdagen van 
10-12 uur 14, 28 maart en 
11 april a.s. €8 per keer, 
opg. 06-34646868. Praktijk: 
“Eleutheria” Bilthoven 
Margrietha van Huyzen 
Rogier v.d. Weydenlaan 15

SPIRITUELE Ver. De Horizon 
houdt zondag 18 maart een 
beurs van 13.00  tot 17.00 uur. 
Intree 2.50. Wordt gehouden in 
de Koperwiek, Koperwieklaan 
3 in Bilthoven. Inlichtingen: 
bestuur De Horizon Tel. 06- 
30494244

Wedn. 70+ zoekt char-
mante sportieve dame om 
te WANDELEN in midden 
Nederland of koffie aan de 
kust. Interesse? Stuur dan een 
brief naar kon.wilhelminaweg 
461 3737 BE Groenekan of 
per mail info@vierklank.nl 
ovv nummer 150

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

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- 
en sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebegelei-
ding aan huis. Tel. 0634892915

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

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

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

Wie wil zijn huis verkopen 
én een maandelijks inkomen? 
Ik zoek een WONING omg. 
Utrecht die ik kan overnemen 
met huurkoop constructie. Dat 
is belastingtechnisch goed 
te regelen. Mail naar tover-
woord@yahoo.com

Gratis af te halen. Ruim 
100 geglazuurde dakpannen 
(afdakje?) tel 030-2290380.
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Maak ondernemen
makkelijk. Schrap
overbodige regels!

Stem Henric. VVD#7

Stem uw Maartensdijkse 
kandidaat in de raad. 
Stem Gert-Jan Weierink. 
VVD#17

Bouw 400 woningen in 
Maartensdijk! Stem Gert-
Jan. VVD#17

Stem uw Groenekanse 
kandidaat in de raad. 
Stem Henric de Jong 
Schouwenburg VVD#7

Agenda Dorpsberaad Westbroek zie pag. 6

Wonen: Niet bouwen in het 
groen, maar groen wonen.

GROENLINKS

Sven Ratzke in Theater Het Lichtruim

25 maart strijkt de Nederlands-Duitse theatersen-
satie Sven Ratzke neer in theater Het Lichtruim. 
Deze wereldster heeft een flinke dosis zelfspot 
en voelt zich naast al die grote concertzalen van 
New York tot Sydney en van Berlijn tot Londen 
ook erg thuis in de kleinere zalen, dichtbij zijn 
publiek. Kijk op www.theaterhetlichtruim.nl voor 
meer informatie.

Expositie Art-Traverse
Op zondag 18 maart wordt om 15.00 uur in de traverse van het gemeentehuis 
in Bilthoven de duo-expositie van Nelleke Brons (schilderijen) en Sanne van 
Tongeren (beelden) geopend door Paul van Tongeren, emeritus hoogleraar 
ethiek in Nijmegen en Leuven. De bekende mezzo-sopraan Cora Burggraaf, 
op de piano begeleid door Ed Spanjaard, zingt enkele liederen uit de cyclus 
‘Folk Songs' van Luciano Berio.

Vlaaienverkoop 
van start

Al meer dan 40 jaar zijn de vlaaien van scouting 
AMG een begrip in Maartensdijk en omgeving. 
Alle jeugdleden gaan in de weken voor Pasen en-
thousiast van deur tot deur om de bestellingen op 
te nemen. Op Goede Vrijdag worden de vlaaien 
vervolgens overal thuis bezorgd. De vlaaien zijn te 
verkrijgen in 5 soorten en kosten slechts 9 euro per 
stuk; betaling vindt plaats bij aflevering. Bestellen 
kan tot dinsdag 27 maart.

Deze vlaaienactie is bedoeld voor de inwoners van 
Groenekan, Hollandsche Rading Maartensdijk en 
Westbroek. Bestellen kan via mail naar vlaaienac-
tie.amg@gmail.com met de vermelding van uw 
naam, adres en welke vlaai(en) u wilt bestellen. 
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Atlas Maartensdijk | 0346-210592
www.atlasfysio.nl

advertentie

SVM wint niet 
Nog 10 wedstrijden heeft SVM de mogelijkheid zoveel punten te 
verzamelen met als doel rechtstreekse degradatie c.q. nacompetitie 
te ontlopen. In de 16 wedstrijden tot nu toe behaalden de Maar-
tensdijkers slechts 15 punten; alleen het Utrechtse Voorwaarts en 
FC Driebergen behaalden er maar 11. 

Op het koude maar zonnige van Ecksportpark had coach Kevin de Lief-
de weer flink moeten puzzelen door de afwezigheid van veel spelers. 
SVM kwam na de eerste 10 minuten, die voor het fel uit de startblokken 
schietende Jonathan waren, met messcherpe counters sterk terug. De 
Jonathanverdediging hield nog even stand maar na een goede aanval 
volgde een strakke voorzet, die Mike de Kok goed inkopte. SVM hield 
Jonathan goed in bedwang en kreeg kansen om de wedstrijd al voor de 
rust te beslissen. Mike de Kok en Jordi van der Lee scoorden niet of de 
Jonathan keeper bleek een sta in de weg. Ruststand 1-0.

In de 2e helft een veel feller Jonathan tegen een te afwachtend SVM. 
Al in de 50e minuut werd te slordig verdedigen afgestraft met de 1-1.
En nog geen 2 minuten later kwam Jonathan op de 1-2 door een goed 
afstandsschot. Rond de 65 minuut moest SVM met 10 man verder door 
de 2e gele kaart voor één van de SVM verdedigers. SVM zette nog een 
keer alles op alles maar scoorde de 2-2 niet. Jonathan liet nog een aantal 
kansen onbenut maar stelde met hun derde treffer 1-3 de winst veilig en 
liet een ontgoocheld SVM achter. 

In plaats van deze inhaalwedstrijd te winnen komt het degradatiespook 
nu wel akelig dicht bij. SVM vervolgt aanstaande zaterdag thuis tegen 
OSM Maarssen (18 punten) en weer 7 dagen later in en tegen Kocken-
gen (16 punten). 

SVM verdedigt met man en macht. (foto Nanne de Vries)

Nova gaat voor het kampioenschap
door Kees Diepeveen

Zaterdag 10 maart speelt korfbalvereniging Nova uit De Bilt haar kampioenswedstrijd tegen 
ASVD in Dronten. Winst betekent promotie naar de overgangsklasse. Dat zou een unieke 

prestatie zijn voor een kleine club als Nova, die nog nooit op dat niveau heeft gespeeld.

Tien jaar geleden heeft Nova eer-
ste klasse gespeeld maar wist toen 
niet te promoveren. Nu krijgt het 
team weer de kans om de stap 
naar de overgangsklasse te maken. 
Maar dan zal Nova de aankomende 
uitwedstrijd moeten winnen van 
ASVD in Dronten. De vorige wed-
strijd tegen dit team werd verloren. 
Hierdoor is het Drontse team nu de 
koploper met één punt voorsprong. 
De actuele situatie is dat de winnaar 
van de wedstrijd promoveert naar 
de overgangsklasse. Op het veld is 
ASVD al actief in de overgangs-

klasse en staat daar op een goede 
4e plek. Zij zullen er dus alles aan 
doen om volgend jaar in de zaal 
ook deze klasse te mogen spelen.

Scherpte
De afgelopen wedstrijden tegen 
Dindoa uit Ermelo was Nova niet 
op haar scherpst en liet zelfs punten 
liggen. Het team is zich ervan be-
wust dat zij de scherpte terug moet 
vinden in het spel om zo de wed-
strijd te kunnen winnen. Dit sei-
zoen hebben de spelers al vaak la-
ten zien dat zij gemakkelijk kunnen 

scoren. Dat moeten zij de komende 
wedstrijd ook laten zien om vol 
voor het kampioenschap te kunnen 
spelen. Coach Tom Rickli heeft een 
visie waarin veel geschoten moet 
worden. Als Nova daarin slaagt dan 
krijgt het team veel vertrouwen en 
is de titel haalbaar. De spelersgroep 
kijkt enorm uit naar dit bijzondere 
moment. Met nog twee trainingen 
te gaan zal het team op scherp staan 
voor deze cruciale wedstrijd. 

Supporter-bus
Nova is bezig met het regelen van 
een bus voor de supporters. De club 
wil zoveel mogelijk trouwe suppor-
ters de gelegenheid geven om het 
team aan te moedigen en bij deze 
bijzondere wedstrijd aanwezig te 
zijn. De wedstrijd begint om 19.55 
uur in Sporthallen ’t Dok op het 
Burgemeester Dekker Sportpark 
aan de Educalaan 3 in Dronten.

Het team van Nova dat zaterdag 
10 maart voor het kampioenschap 
gaat strijden tegen ASVD in Dron-
ten.

IJspret in Hollandsche Rading
Met de olympische spelen net achter de rug, hebben velen de schaatskriebels te pakken gehad. 

Wat een gelukje dat Koning Winter ook nog een medaille uitreikt en de temperatuur tot ver 
onder nul heeft laten zakken deze afgelopen week.

De ijsmeesters uit Hollandsche Rading (Michiel, 
Martin en Rogier) zijn dan ook direct aan de slag 
gegaan en zijn vele nachten bezig geweest om een 
mooie ijsbaan op te spuiten op het dorpsplein in 
Hollandsche Rading. Na diverse pogingen was het 
dan afgelopen donderdag zover: ‘It Giet Oan’ in 
Hollandsche Rading, de ijslaag is dik genoeg en de 
temperatuur overdag onder nul’. Velen, van de al-
lerkleinsten beginners tot de ervaren ouderen, bin-
den de ijzers onder en vertonen hun kunsten, van 
voorzichtig geschuifel achter een slee tot gedurfde 
pirouetten. Als de ijsbaan s ’avonds wordt uitgelicht 
door vele gekleurde discolichtjes, is de sfeer opper-
best in de verwarmde tent met muziek en meege-
brachte versnaperingen.  (Titia Kok)

Schaatsplezier in Hollandsche Rading.

Hardlopen 
in het voorjaar

Fraternitas de Bilt heeft een sportieve -en gezellige hardloopgroep en 
organiseert ook in het voorjaar van 2018 weer introductietrainingen 
voor beginnende hardlopers. Vanaf zaterdag 7 april start StartRunning. 
Voor elk niveau, voor jong en oud. Er wordt veel aandacht besteed aan 
een goede loophouding, de ademhaling, het opbouwen van kracht en 
conditie en je krijgt persoonlijke looptips. Woensdagavond 28 maart 
wordt een informatieavond gehouden, aanvang 20.00 uur in de winkel 
van Ad Baars, Waterweg 110 De Bilt. Aanmelden kan via www.Frater-
nitas.info of bel Désirée voor meer info (tel 06 24781024).TZ sluit zaalseizoen met nederlaag

In de laatste wedstrijd van het zaalseizoen nam TZ het op tegen SCO. Voor beide ploegen stond 
er niets meer op het spel. TZ degradeert naar de overgangsklasse en SCO speelt volgend jaar 
weer in de hoofdklasse. Na het voorstellen van beide ploegen werden Joep Gerritsen en Bart 

Drost bij hun laatste zaalwedstrijd bedankt door de T-Zide. 

In de eerste helft schoot SCO uit de 
startblokken. De ploeg uit Friesland 
schoot met scherp en profiteerde van 
de ruimte die ze kregen. Bij 7 - 13 
leidde de gasten comfortabel, deze 
voorsprong hielden ze vast tot het 
10 - 16 stond. Toen schakelde de 
thuisploeg bij. Er werd beter aan-
gevallen, er werden meer en betere 
kansen per aanval gecreëerd en ver-
dedigend ging de druk omhoog. TZ 
knokte zich terug in de wedstrijd en 
de scheidsrechter floot af bij 17 - 17. 
De wedstrijd lag weer open.

De start van de tweede helft was 
hoopvol. Het overwicht van de 
eindfase van de eerste helft werd 
doorgezet en in korte tijd werd een Joep Gerritsen in de verdediging.

voorsprong gepakt door TZ. Het 
bleek valse hoop voor een goede 
tweede helft. SCO ging weer snel 
aan kop en TZ maakte te veel fou-
ten, met name in de passing, om de 
wedstrijd naar zich toe te trekken. 
In de slotfase moest de ploeg ook 
nog verder zonder Bart Drost en 
Luke van Kouterik, die beide ge-
blesseerd naar de kant gingen. Bij 
27 - 31 floot de scheidsrechter af.
TZ zal volgend jaar in de over-
gangsklasse moeten bouwen aan 
een nieuwe ploeg. Alhoewel het 
lastig zal zijn, biedt het ook nieuwe 
kansen. De zaalcompetitie is na een 
redelijke start zeer teleurstellend 
verlopen. TZ zal zich na de onder-
breking weer moeten herpakken 
om op het veld beter voor de dag 
te komen. 



Werkzaamheden 
Vinkenplein Bilthoven

Maandag 12 maart laat de gemeente de Bilt 10 bomen op het Vinkenplein 
rooien, voornamelijk aan de kant van het voormalige ING-gebouw. De bo-
men moeten wijken voor de aanleg van nieuwe kabels, leidingen en een 
nieuw riool en voor de bouw van een horecapaviljoen op de hoek met de 
Nachtegaallaan. Het parkeerterrein zal die dag zijn afgesloten. 

De werkzaamheden op de parkeerplaats vinden op de maandag plaats om-
dat er dan minder winkelend publiek komt. Voor 5 van de 10 bomen is een 
kapvergunning aangevraagd en verleend. De overige 5 bomen betreffen 
kleinere bomen die vergunningsvrij zijn. De bomen rond de twee kiosken 
aan de zuidzijde blijven staan. Bij de inrichting van het nieuwe Vinkenplein 
worden nieuwe bomen geplant.

Parkeerplaats driehoek
Op de onverharde, tijdelijke parkeerplaats op de zogenaamde driehoek bij 
de rotonde worden de week voorafgaande aan de werkzaamheden extra 
parkeerplaatsen aangelegd. De nieuwe, verharde inrichting van de drie-
hoekparkeerplaats start medio maart. In totaal komen hier ca. 140 parkeer-
plaatsen inclusief enkele plekken voor mindervaliden. Ter vergelijking: het 
huidige Vinkenplein omvat ca. 90 parkeerplaatsen.

Bodemsanering
Gecombineerd met de werkzaamheden wordt op 12 maart ook een veront-
reiniging in de bodem opgelost, veroorzaakt door een vroegere chemische 
wasserij op de Vinkenlaan. De textielreiniging heeft geleid tot vervuiling 
van de bodem met vluchtige organische chloorverbindingen tot een diepte 
van ongeveer 15 meter. De sane-
ringswerkzaamheden vinden plaats 
ter hoogte van de Vinkenlaan tegen-
over nummer 23 en de parkeerplaats 
en bestaan uit het injecteren van de 
bodem met hulpstoffen die de ver-
ontreiniging afbreken tot onschade-
lijke verbindingen. 
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Open dagen:
ma. 12 t/m do. 15 maart 2018

van 15.00 tot 20.00 uur

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

m.i.v. 14 maart nieuwe à la carte kaart

Woe.
07-03
Do.

08-03
Vr.

09-03
Za.

10-03
Zo.

11-03

Souvlaki-steak v.d. grill 
met Tzatzikisaus

of
Gebakken zalmfilet met 

mosterd-dillesaus
of

Ragoût van paddestoelen 
met wilde rijst

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
14-03
Do.

15-03
Vr.

16-03
Za.

17-03
Zo.

18-03

“KLIEKJESDAGEN”
Diverse vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Veel vragen over de ondergrondse 
containers bij afvalinzameling 

door Henk van de Bunt

Eén van de doelstellingen van het gemeentelijk afvalbeleid is om in 2020 nog maximaal 100 kilo 
restafval per inwoner in te zamelen.Het beleid m.b.t. de ondergrondse containers 

bij de afvalinzameling in De Bilt roept nog veel vragen op. 

De belangrijkste wijzigingen zijn 
de verlaging van de inzamelings-
frequentie voor het restafval naar 
eenmaal per drie weken, de moge-
lijkheid voor inwoners van laag-
bouwwoningen om te kiezen voor 
een eigen restafvalcontainer of 
het gebruik van een ondergrondse 
restafvalcontainer en de ingebruik-
name van containers voor plastic 
en metalen verpakkingen en drank-
kartons ( PMD). Verder worden alle 
bovengrondse restafvalcontainers 
vervangen door ondergrondse con-
tainers en worden er afzonderlijke 
ondergrondse containers voor PMD 
geplaatst. De verlaging van de inza-
melfrequentie voor het restafval en 
de inzameling van PMD via kliko’s 
zijn per 1 januari 2018 ingevoerd 
en de plaatsing van de ondergrond-
se containers zal voor 1 juli 2018 
zijn afgerond.

Vragen
Het doorvoeren van de wijzigin-
gen in de afvalinzameling leidt tot 
de nodige vragen. Daarom heeft 
het College een document met de 

meest gestelde vragen en de ant-
woorden opgesteld: 

‘Wanneer komen de onder-
grondse containers?’
‘In de periode februari - april 
worden op diverse locaties in 
onze gemeente de ondergrondse 
containers aangebracht’.

‘Mag iedereen die gebruiken?
De ondergrondse verzamelcontai-
ners zijn bedoeld voor huishou-
dens, die geen kliko’s hebben; ze 
komen dus vooral bij flats en ap-
partementengebouwen. Bewoners 
van laagbouwwoningen kunnen 
de keuze maken om gebruik te 
maken van de ondergrondse con-
tainers voor restafval. Deze huis-
houdens ontvangen een milieupas 
en leveren hun restafval-kliko in’.

‘Kan ik een pas voor de on-
dergrondse container krijgen 
en ook mijn restafval-kliko 
behouden?’
‘Nee, wanneer u gebruik maakt 
van de ondergrondse containers 

voor het restafval ziet u af van een 
kliko voor het restafval’.

‘Ik wil graag gebruikmaken van 
de ondergrondse container maar 
die is heel ver weg’?
‘De ondergrondse verzamelcon-
tainers zijn vooral bedoeld voor 
huishoudens, die geen kliko’s 
hebben; ze komen dus vooral bij 
flats en appartementengebouwen. 
Als minimaal 30 huishoudens in 
de omgeving kiezen voor een on-
dergrondse container en er is een 
geschikte locatie, kunnen we een 
container in de buurt plaatsen’.

‘Waarom hebben jullie niet eerst 
die ondergrondse containers 
geplaatst voordat het nieuwe 
systeem in werking trad?’
‘Om onze doelstellingen te kun-
nen realiseren is het noodzakelijk 
om per 2018 de inzameling te wij-
zigen. Om logistieke redenen is 
dit het eenvoudigst per kalender-
jaar te regelen. Het plaatsen van 
alle ondergrondse containers was 
niet meer voor 2018 te realiseren’.

Op voettocht met afval
Inwoners niet blij met inzamelbeleid

door Henk van de Bunt

Bewoners van de Sperwerlaan in Bilthoven proberen sinds november 2017 de afvalinzameling 
van hun appartementen in betere banen te leiden.

Woordvoerder en bewoner Lex Jazet 
vertelt: ‘Wij hebben op 14 november 
2017 bezwaar gemaakt tegen het ge-
geven dat onze container verwijderd 
zou worden en dat wij, na imple-
mentatie van de plannen, ons afval 
in een ondergrondse container naast 
de ingang van het Noord-Houdringe 
bos moesten gaan deponeren. Na een 
herinneringsmail van 29 november 
heeft de heer van Buuren (gemeente) 
ons op 6 december laten weten dat 
hij goed nieuws had en dat de on-
dergrondse container geplaatst zal 
worden aan de overzijde van de Sper-
werlaan, net voor de kruising met de 
Merellaan’.

Verwachtingen
‘Op 8 december 2017 heb ik de 
heer van Buuren laten weten, dat 
zijn antwoord niet aansluit bij onze 
verwachtingen en dat wij - voor het 
merendeel oudere mensen - het niet 

zien zitten om met ons huisvuil te 
gaan wandelen en daarbij de drukke 
Sperwerlaan en twee fietspaden over 
te steken. Wij hebben in dat schrijven 
eveneens een voorstel gedaan hoe, op 
een rendabele wijze, de huidige con-
tainer, die op ons parkeerterrein staat, 
vanaf 2018 te laten legen. Omdat wij 
op 2 januari nog geen antwoord had-
den mogen ontvangen, hebben wij 
opnieuw een e-mail aan de heer van 
Buuren verzonden, waarop c.q. waar-
van wij verder niets hoorden’. 

Beleid en kaders
27 februari ontvingen de bewoners 
alsnog antwoord: ‘In het vastgesteld 
gewijzigd afvalinzamelbeleid, met 
als doel verbetering van afvalschei-
ding en terug naar max. 100 kg rest-
afval per inwoner in 2020, is geen 
ruimte meer voor het ongewijzigd 
doorzetten van de huidige inzamel-
structuren, ook niet van de boven-

grondse verzamelcontainers. Daar-
voor in de plaats worden, met name 
voor de hoogbouw, op een aantal 
locaties ondergrondse restafval- en 
pmd-containers geplaatst. In uw si-
tuatie komt deze inderdaad aan de 
overzijde van de Sperwerlaan, deze 
locatie deelt u met de appartementen-
complexen aan de overzijde. Geble-
ken is dat daar, zowel bovengronds 
als ondergronds, de meeste ruimte 
beschikbaar is. Ook liggen verhou-
dingsgewijs de meeste aansluitingen 
(huishoudens), die gebruik gaan ma-
ken van deze locatie, aan deze zijde 
van de Sperwerlaan. Ik ben het met 
u eens dat het voor u en uw mede-
bewoners niet ideaal is om de weg te 
moeten oversteken, maar de afstand 
valt binnen de gestelde kaders. Wij 
zullen nog nader onderzoeken op 
welke wijze wij het oversteken beter 
kunnen faciliteren, want dit is zeker 
een drukke weg’.

Mogelijk
Volgens de website van de Gemeente 
zijn ‘een paar dingen belangrijk bij 
het bepalen van de precieze plaats: 
de bereikbaarheid voor vuilnisauto’s, 
de afstand tot woningen, de aanwe-

zigheid van kabels en leidingen in de 
bodem, de aanwezigheid van verlich-
ting en bomen, de verkeersveiligheid 
en het sparen van parkeerplaatsen. In 
het najaar van 2017 hebben inwoners 
de mogelijkheid gekregen te reageren 
op het voorlopige locatieplan en waar 
mogelijk is hiermee rekening gehou-
den bij het vaststellen van de defini-
tieve plek’.

Verkiezingen
Jazet tenslotte: ‘Dus medio maart / 
april zullen we ons huisvuil moeten 

deponeren aan de overzijde van de 
Sperwerlaan, tegenover de afslag 
naar de Merellaan en komt onze 
container op de parkeerplaats te 
vervallen. De gemeente dicteert, 
zonder overleg of inspraak, laat 
staan maatwerk; slechts de gestelde 
kaders tellen. 

Ik stel voor dat wij als gedupeerden 
schriftelijk aan de politieke partij, 
waarop men op 21 maart gaat stem-
men, laten weten dat dit een niet te 
begrijpen besluit is’.

advertentie

V.l.n.r. Bewoners de heer Westerhout, Lex Lazet en het echtpaar van den 
Akker bij de huidige inzamelplaats, die men graag wil behouden.

Voor de bewoners van Sperwerlaan 
1-9D komt de inzamelcontainer aan 
de overzijde van de Sperwerlaan; 
deze locatie deelt men met de 
appartementencomplexen aan de 
overzijde (foto genomen vanuit het 
appartement van een bewoner van 
Sperwerlaan 1-9D).
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