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Samen voor De Bilt al tien jaar 
midden in Biltse samenleving

door Walter Eijndhoven

Donderdag 25 januari viert Samen voor De Bilt, met founders en partners, haar tienjarig 
bestaan in een zaal van Huize Het Oosten aan de Rubenslaan in Bilthoven. Ooit begonnen als 

een droom om lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen, groeide 
Samen voor De Bilt uit tot het middelpunt binnen de gemeente.

Vijftien jaar geleden borrelde het 
idee bij pionier Esther Hofstede 
om ‘iets’ te gaan doen met Maat-
schappelijk Bewust Ondernemen 
binnen de gemeente Zeist, om 
werknemers in het bedrijfsleven 
te laten kennismaken met een to-
taal andere wereld, namelijk die 
van niet-commerciële organisaties 
.Om dit idee tot stand te brengen, 
richtte zij Samen voor Zeist op, 
om vervolgens door te stoten met 
Samen voor De Bilt. Inmiddels 
namen meerdere gemeenten dit 
initiatief over. In deze gemeenten 

zetten mensen vanuit bedrijven 
hun kennis, middelen of handen 
in voor maatschappelijke organi-
saties.

Scholenproject
‘De beursvloer is onze bekendste 
activiteit. Iedere gemeente waar 
een vestiging aanwezig is, heeft 
haar eigen projecten ‘, vertelt di-
recteur Joanne Penning. ‘Eén van 
die projecten binnen gemeente De 
Bilt is het scholenproject. Binnen 
onze gemeentegrenzen bevin-
den zich veel kennisinstellingen, 

daarom laten wij scholieren ken-
nismaken met organisaties als het 
KNMI’. Via workshops legt het 
KNMI leerlingen uit waar zij mee 
bezig is: wat is ‘het weer’ eigen-
lijk, wat is een meteoroloog, hoe 
ontstaan aardbevingen of vul-
kaanuitbarstingen? Penning: ‘Na-
tuurlijk geven wij niet alleen ken-
nisinstellingen een podium. Als 
scholieren geïnteresseerd zijn in 
andere bedrijven, willen wij hen 
daarmee ook van dienst zijn’. 

Circulaire economie
Een ander thema waar Samen voor 
De Bilt zich mee bezighoudt is de 
circulaire economie: ondernemen 
of organiseren met een kringloop 
van grondstoffen zonder afval. 
‘Wij vinden dit thema belangrijk. 
Via de circulaire economie hopen 
wij de duurzaamheid van burgers 
en bedrijven te bevorderen, waar-
mee je, behalve het klimaat, ook 
de financiële resultaten van je or-
ganisatie duurzaam verbetert’, legt 
Penning uit. Een voorbeeld van 

betrokken zijn op de omgeving en 
duurzaam willen zijn, is de Aeres 
Mavo uit Bilthoven. Penning: ‘Via 
haar nieuwe lifestyleopleiding wil 
deze school duurzaamheid promo-
ten. Zij willen bijvoorbeeld een 
moestuin voor eigen gebruik en 
zij willen zich inzetten voor hun 
omgeving. Voor hun ‘buur’, woon-
zorgcentrum D’Amandelboom, 
hebben leerlingen onlangs cup-
cakes gebakken. Op deze manier 
probeert de Aeres Mavo er voor 
haar omgeving te zijn. Wij onder-
steunen de school waar mogelijk’. 

Sinds kort kunnen bedrijven zich 
ook melden voor een project van 
één dag. Voor Poonawalla organi-
seert Samen voor De Bilt drie mat-
ches in april. Hun medewerkers 
gaan aan de slag bij Steunpunt 
Vluchtelingen, bij de Schaapskooi 
van Reinaerde en bij het Hospice 
Demeter. Tot slot eten zij geza-
menlijk bij restaurant Bij de Tijd 
in De Bilt.

Vrijwilligers
Tien jaar geleden is Samen voor 
De Bilt begonnen met een direc-
teur. Nu is dat veranderd. ‘Wij 
hebben nu twee medewerkers 
in dienst, ieder voor zestien uur 
per week’, legt intermediair Ju-
dith Boezewinkel uit. Wij wer-
ken samen met veel vrijwilligers, 
mensen die zich inzetten voor de 
goede zaak. Ook bedrijven werken 
in natura mee, zoals Hans Lebbe, 
die voor ons de fotografie verzorgt 
en Aad Voermans van Aangenaam 
Ontwerp, die zorgt voor de folders, 
banners en dergelijke’. ‘En nu staat 

ons tienjarig jubileum dus op sta-
pel, in Huize Het Oosten’, vertelt 
Boezewinkel. Penning vult haar 
collega aan: ‘Morgenmiddag ver-
wachten wij zo’n tachtig gasten, 
alleen (ex-)partners zijn uitgeno-
digd voor dit evenement. Diverse 
lokale, maatschappelijke organi-
saties verzorgen de lekkere hapjes 
en drankjes, zoals BiltsHeerlijk uit 
De Bilt. Het RIVM maakt filmpjes 
van deze middag, zodat wij kun-
nen nagenieten van ons jubileum’. 

Toekomst
Na dit grootse evenement gaat het 
leven weer gewoon door. Ook Sa-

men voor De Bilt heeft nog veel 
op stapel staan. In juni organise-
ren wij weer een beursvloer en het 
scholenproject en de activiteiten 
rond de circulaire economie gaan 
natuurlijk gewoon door’, vertelt 
Boezewinkel. Wij hopen dat nog 
meer bedrijven zich aanmelden als 
partner van Samen voor De Bilt en 
wij willen uitbreiden naar Groene-
kan, Hollandsche Rading, Maar-
tensdijk en Westbroek’. 

Geïnteresseerd? Neem contact op 
met Samen voor De Bilt; e-mail: 
joanne@samenvoordebilt.nl of 
bel: 06 46064010.

Werkochtend in het 
Van Boetzelaerspark

De Vrienden van het van Boetzelaerspark (De Bilt) organiseren ook in 
2018 weer werkochtenden; de eerste op zaterdag 27 januari. Er wordt 
begonnen om 9.30 uur in/bij het parkhuisje met een kopje koffie. Ver-
volgens gaat men aan de slag, wordt er rond 11.15 uur weer even gepau-
zeerd en daarna afrondend weer doorgewerkt tot ongeveer 12.30 uur. 
Naar het zich laat aanzien is er in het park wel wat ruimwerk te ver-
richten. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden via info@vrien-
denboetzelaerpark.nl

Tijdens de storm van donderdag 18 januari is de reusachtige 85 jaar 
oude Christusdoorn met donderend geraas gebroken 

Joanne Penning (l) en Judith Boezewinkel (r) hopen dat nog meer bedrijven en maatschappelijke organisaties 
partner worden van Samen voor De Bilt.
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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

28/01 • 10.30u Ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
28/01 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer 
21/01 • 18.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
28/01 • 10.30u - Ont Moeten 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

28/01 • 10.00u - de heer Wim Molenkamp 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
28/01 • 10.30u - Communieviering; 

voorgangers mevr. J. Mourits en
mevr. A. Veldhuis 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

28/01• 10.15u - Ds. W. Scherff
28/01• 16.30u - geen opgave ontvangen

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

28/01 • 10.00u - Ds. A.F. Troost
28/01 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers 

Pr. Gem. Immanuelkerk
28/01 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst met Opstandingskerk in en 

met RK. St. Michaelkerk
28/01 • 19.30u - Taizéviering, met koor en 

instrumentalisten o.l.v. Els Firet.

Pr. Gem. Opstandingskerk
28/01 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 

Samendienst met Immanuelkerk in en met 
RK. St. Michaelkerk

R.K. St. Michaelkerk
28/01 • 10.00u - Oecumenische viering 

(samendienst met Immanuel- en 
Opstandingskerk); voorgangers J. Houben 

en Ds E. van Leersum.

V.E.G. De Bilt e.o.
28/01 • 10.00u - Spreker Hans Somhorst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

28/01 • 10.30u - Mw. Ds. E.A. Visser 
(afscheidsdienst)

Herv. gemeente Groenekan
28/01 • 15.30u -  Ds. M. Baan

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
28/01 • 10.00u - Ds. L. Groenenberg 
28/01 • 18.30u - Ds. N.P.J. Kleiberg 

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2018 zijn er geen kerkdiensten

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

28/01 • Kapel gesloten; zie dienst in 
Ontmoetingskerk te Maartensdijk

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

28/01 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 
28/01 • 18.30u - Ds. M. Zeeman

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

28/01 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
28/01 • 09.30u - Ds. R. Alkema m.m.v. de 

cantorij o.l.v. Tiny van Eeuwijk

St. Maartenskerk
27/01 • 19.00u en 28/01 • 19.00u - 

Eucharistieviering Pastor Jozef Wissink 

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

28/01 • 10.00u - Ds. J. Wolswinkel
28/01 • 18.30u - Drs. A. ten Napel

PKN - Herv. Kerk
28/01 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan

28/01 • 18.30u - Ds. A. Stijf 
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Oud papier 
Westbroek
Zaterdag 27 januari zamelen leden 
van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. Wilt 
u zo vriendelijk zijn om het oude 
papier vóór 8.00 uur aan de weg op 
of de daarvoor bestemde plaatsen 
te zetten. Inwoners van de nieuw-
bouw worden verzocht de contai-
ner op de vertrouwde plek neer te 
zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 27 januari wordt door 
muziekvereniging Kunst & Ge-
noegen oud papier ingezameld. De 
wagen vertrekt om 9.00 uur vanaf 
‘Het Rondje’. U wordt vriendelijk 
verzocht de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

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

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten

Verdrietig dat wij haar moeten missen
en dankbaar voor haar zorgzaamheid en liefde,

laten wij u weten dat rustig is ingeslapen onze moeder, 
schoonmoeder en oma

Catharina Susanna Sloezarwij-van den Hoek
~ Tiny ~

Sinds 1980 weduwe van Chris Sloezarwij

Bunnik, 13 maart 1929 De Bilt, 15 januari 2018

 Chris en Elke
  Bram, Gijs

 Martine en Stefan
  Sam, Josja

De teraardebestelling heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentie: Maalsteen 4 - 3738 WH  Maartensdijk

Vol droefheid delen wij u mede dat, voor ons toch nog
onverwachts, na een periode van afnemende krachten,

door de Heere uit ons midden is weggenomen onze innig geliefde, 
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Teuntje de Leeuw-de Gier
sinds 30 januari 2007 weduwe van Gerrit de Leeuw

 in de leeftijd van 95 jaar.

 Kinderen
 Klein- en achterkleinkinderen

16 januari 2018
Correspondentieadres: C.C. van Maanen-de Leeuw
 Nieuwe Weteringseweg 173
 3737 MH Groenekan

De begrafenis heeft, zaterdag 20 januari, plaatsgevonden op de 
Hervormde Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Geboren
15 januari 2018

Lars
Zoon van Jan Willem en

Gerjanne van Ginkel
Valklaan 12
Maartensdijk

Expositie in Immanuëlkerk 

Tijdens de expositie van Marjanne 
de Bruyn worden etsen/tekenin-
gen, gemengde technieken, pot-
lood/gouaches tentoongesteld. 
Voor haar werk laat zij zich inspi-
reren door hetgeen zich dagelijks 
aan haar voordoet en op haar pad 
komt. Dat kan met mythologie te 
maken hebben, maar ook met het-
geen zij opeens ziet in een stel lij-
nen en vlekken. De geëxposeerde 
werken zijn tot eind februari gratis 
te bezichtigen in de Immanuëlkerk, 
Soestdijkseweg Zuid 49, De Bilt, 
in de regel op zondag tussen 11.00 
en 12.00 uur en op andere dagen 
in de week na overleg met Jannie 
Catsburg, tel. (030 2203091).

Vergadering CCLV

Contactcommissie Lage Vuur-
sche houdt 25 januari om 20.30 
uur een openbare vergadering in 
Dorpshuis de Furs. Op de agenda 
staat o.a. Aanrijtijden ambulance, 
Bestemmingsplan buitengebied, 
Voortgang Smederij, Gemeente-
raadsverkiezingen, kandidaatstel-
ling CCLV.

Opening Poëzieweek

De aftrap van de Poëzieweek met 
als thema ‘Theater’ wordt dit jaar 
op 26 januari om 16.00 uur bij 
Boekhandel Bouwman, Hessen-
weg 168 De Bilt verricht door Vian 
Moo. Uit haar totaalprogramma 
‘Cocktail’ serveert zij een mix van 
poëzie, bugelklanken, luisterlied-
jes en toevallige vertellingen. Na 
afloop signeert ze haar pas ver-
schenen gedichtenbundel ‘Meer 
dan dit’. Wie daarbij wil zijn (toe-
gang gratis) kan zich aanmelden 
via info@bouwmanboeken.nl.

Klaverjassen bij SVM

Op vrijdag 26 januari kunt weer 
klaverjassen bij SVM. In de kan-
tine van deze sportvereniging aan 
de Dierenriem in Maartensdijk 
bent u van harte welkom. Het kla-
verjassen begint om 20.00 uur en 
meedoen kost €3,-. Er is ook een 
loterij, voor € 0,25 per stuk zijn 
er loten te koop. Voor aanmelden: 
0346 212366 of 06 51832063.

Oecumenische viering 

Zondag 28 januari om 10.00 uur 
wordt in het kader van de Week 
van Gebed voor de eenheid een 
oecumenische viering georgani-
seerd in de Michaelkerk, Kerklaan 
te De Bilt. Het landelijke thema 
‘Recht door Zee’ (gebaseerd op 
Exodus 15) zal centraal staan in 
deze viering. Er is voor de kinde-
ren ook Kinderwoorddienst en crè-
che. Na de viering is er om 11.30 
uur een Kleuterkerkbijeenkomst 
voor kinderen tot 6 jaar. 

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 27 januari staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in 
de openbare bibliotheek van Bilt-

hoven. Daar kunt u een hand-
tekening zetten onder petities 
waarmee Amnesty bij regeringen 
aandacht vraagt voor gevange-
nen waarvan de mensenrechten 
geschonden worden. Ook is er 
informatie over Amnesty zelf en 
haar acties.

Soefibijeenkomst

Op zondag 28 januari verzorgt het 
Soefi Centrum Utrecht/Bilthoven 
een universele eredienst in Huize 
het Oosten, ingang Jan Steenlaan 
25. Bilthoven. Aanvang 11.00 uur. 
Het thema is: ‘Verbonden door 
vertrouwen’. Het Soefisme is 
een religieuze levensbenadering, 
gebaseerd op geestelijke vrijheid, 
respect voor alle religies en het 
bewust ervaren van het dagelijks 
leven als bron van spirituele groei.
(www.soefi.nl)

High tea bij WVT

Het high-tea-team is al weer druk 
bezig met het bedenken en voor-
bereiden van een heerlijke bij-
eenkomst. Meegenieten kan op 
zondag 28 januari van 14.30 tot 
16.30 uur bij WVT, Talinglaan 10 
te Bilthoven. Aanmelden kan t/m 
25 januari via info@vvsowvt.nl.
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Het college gaat op college
door Henk van de Bunt

In de Hervormde kerk van Westbroek bevinden zich eeuwenoude muurschilderingen. Deze zijn 
al rond 1500 aangebracht op de muren bij de toren. In 1993/94 zijn deze gerestaureerd.

Het College van De Bilt gaat op 1 februari op bezoek naar de kerk en toren van Westbroek
en op college bij historicus Anne Doedens, die - op uitnodiging - toelichting zal geven. 

Anne Doedens heeft al het nodige 
gepubliceerd over de schilderingen, 
over het ‘waarom’ ervan en de tijd 
waarin ze gemaakt werden. Doe-
dens: ‘De schilderingen in de kerk 
van Westbroek zijn van nationale 
culturele betekenis en te vinden in 
een rijksmonument. Een paar maan-
den geleden bezag ik de schilderin-
gen van Westbroek en vroeg me af, 
of controle nodig was - de restaura-
tie is inmiddels al weer 23 jaar ge-
leden geschied. De gemeente werd 
geïnformeerd en die zocht terstond 
contact met de koster van de kerk, 
de restaurator van de schilderingen, 
de heer Haaksma Wagenaar en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed (RCE). Bezoek en inspectie 
kwamen afgelopen oktober tot stand, 
waarbij de restaurateur zich positief 
uitliet over de staat van de schilde-
ringen. De gemeente gaf aan dat ge-
streefd wordt naar regelmatige con-
troles in overleg met de rijksdienst, 
RCE’. 

Museum
Al weer ruim anderhalf jaar gele-
den introduceerde Doedens in De 
Vierstee in Maartensdijk het Bilts 
Digitaal Museum. Op allerlei wijzen 
wordt er thans aan gewerkt om dit 
verdere invulling te geven. Het Col-
lege van Burgemeester en Wethou-
ders van De Bilt nam o.a. daarvoor 
een kijkje in de Universiteitsbiblio-
theek in Utrecht. Daarbij kwamen 

ook documenten die een relatie heb-
ben met de Westbroekse muurschil-
deringen ter sprake. Toen ontstond 
ook het idee tot een vervolgcollege. 
De vraag van burgemeester Sjoerd 
Potters aan de raadsfracties om hem 
mee te nemen naar plaatsen in de 
gemeente waar de fractie trots op is, 
werd onlangs ook al door de CDA-
fractie ingevuld met een bezoek aan 
de Westbroekse fresco’s.

Slag
De geschiedenis van de kerk in 
Westbroek gaat terug tot omstreeks 
1100. In 1510 zijn er muurschilde-
ringen aangebracht, waarschijnlijk 
naar aanleiding van de slag van 
Westbroek. Na achter een laag kalk 
te zijn verdwenen zijn deze eind 20e 
eeuw weer tevoorschijn gekomen 
en gerestaureerd. De muurschilde-
ringen aan de noordzijde van de to-
ren geven een beeld van het laatste 
oordeel, de hel en de hemel. Aan de 
zuidzijde van de toren zijn zes heili-
gen afgebeeld. Ook is hier een oude 
(Arabische) legende van de levenden 
en de doden verbeeld.

Het laatste oordeel 
Op de wand van de toren zien we 
Christus op de regenboog en daar 
onder de aarde, de opstanding uit de 
doden. We zien de aartsengel Mi-
chael als zielenweger. Naast Chris-
tus zien we Maria en Johannes de 
Doper. Rechts van Christus is een 

voorstelling van de hemel. Op de 
muur van de opgang naar de toren 
zien we een drukke voorstelling van 
de ingang van de hel. In de mond van 
de hel zitten een paus en een koning. 

Zes Heiligen
De heiligen onder de toren staan daar 
niet zonder reden, ze moesten met 
hun specialisme de Westbroekers 
uit die tijd helpen in het dagelijks 
bestaan. De volgende heiligen staan 
afgebeeld: (1) Apollonia met de tang 
(tegen tandpijn), (2) Werenfridus 
met kelk en evangelieboek (mis-
schien pastorale zorg i.v.m. bedie-
ning van het sacrament der sterven-
den), (3)Laurentius met vuurrooster 
(tegen brand), (4) Engelmond met 
abtsstaf en een bron (tegen verkoud-
heid), (6) Eufrosina met sluier (hulp 
bij bevallingen) en (7) Brigida met 
koe en schaap (tegen veeziekte). In 
feite boden deze heiligen de gewone 
Westbroeker van rond 1500 een zeer 
nuttige bescherming tegen tandpijn, 
onverwachte dood, brand, verkoud-

heid, kraamvrouwenkoorts en vee-
pest. Vooral de heiligen die bescher-
men tegen brand, onverwachte dood, 
bevallingsproblemen en verkoud-
heid worden in verband gebracht met 
het ontstaan van de schilderingen: de 
Slag van Westbroek op 26 december 
1481. Het verslag van die gruwelijke 
gebeurtenis, waarbij velen sneuvel-

den en heel Westbroek in vlammen 
opging, vermeldt dat de huizen van 
kraamvrouwen en dood-zieken ge-
spaard werden, dat gevluchte men-
sen door verkoudheid en longont-
steking alsnog stierven. Ook wordt 
genoemd dat vele gesneuvelden nog 
net op tijd de sacramenten der ster-
venden ontvingen.

Anne Doedens: ‘De schilderingen van Westbroek zijn m.i. na 1481 
geschilderd, toen de dorpelingen nog onder de indruk waren van dit 
bloedig op hun grond uitgevochten deel van de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten. Op deze schilderingen van de ‘drie doden en de drie levenden’ 
is de Dom duidelijk te zien. Johan Huizinga schreef hierover: ‘De 
voorstelling van de drie doden en de drie levenden vormt de schakel 
tussen het afzichtelijke beeld der verrotting en de gedachte, door den 
dodendans verbeeld, hoe voor den dood allen gelijk zijn’.

Anton van Grootel geëerd met 
Chapeaupenning

door Guus Geebel

Thuis te midden van familie en vrienden reikte burgemeester Sjoerd Potters op 17 januari 
de Chapeaupenning van de gemeente De Bilt uit aan Anton van Grootel. Hij ontving de 

onderscheiding voor zijn verdiensten tijdens een indrukwekkende loopbaan die hij eindigde
als chirurg in Medisch Centrum Berg en Bosch in Bilthoven, waar hij 27 jaar werkzaam was.

Anton van Grootel is in Eindhoven 
geboren en groeide op in Aalst Waal-
re. Hij studeerde medicijnen in Lei-
den en vervolgde zijn studie twee jaar 
in Amerika. ‘In 1953 heeft u zich, tij-
dens uw studietijd, vrijwillig aange-
meld om slachtoffers van de Waters-
noodramp in Zeeland te vaccineren’, 
aldus de burgemeester. Van Grootel 
werkte als algemeen chirurg in Nij-
megen, daarna drie jaar als chef de 
clinique in het Westeinde Ziekenhuis 
in De Haag en vervolgens 27 jaar als 

algemeen chirurg in Berg en Bosch. 
Hij vervulde zijn militaire dienst-
plicht als luitenant-kolonel-arts.

Waardering
Van Grootel vindt het heel erg dat 
Berg en Bosch door wanbeleid fail-
liet ging. Het ging zo abrupt dat er 
niet eens afscheid van de patiënten 
genomen kon worden. ‘U was er al-
tijd voor uw patiënten en voor uw 
collega’s’, zegt de burgemeester. 
‘Rond uw 65ste heeft u de laatste 

operatie uitgevoerd op een moment 
dat Berg en Bosch al gesloten was. 
De echte waardering voor uw werk 
is er op dat moment niet geweest. 
Wij vinden het dan ook heel bijzon-
der dat wij u vandaag in het zonnetje 
mogen zetten met de gemeentelijke 
Chapeaupenning voor alles wat u in 
uw omgeving heeft betekend.’ Pot-
ters vindt het ook bijzonder dat zijn 
vrouw Carla operatieassistent was.

Betrokkenheid
Anton van Grootel deed zijn werk 
met enorme overgave en betrokken-
heid. Als zijn collega met vakantie 
was, betekende dit elke nacht dienst 
en de volgende dag weer gewoon op 
het werk verschijnen. Elke dag hield 
hij telefonisch spreekuur en moch-
ten patiënten en familieleden bellen. 
Toen de vaatchirurg uit Utrecht niet 
wilde komen voor een ‘hopeloze’ 
zaak vond Van Grootel dat hij niet op 
mocht geven en is zelf urenlang gaan 
opereren. Dit bleek met succes,want 
de patiënt heeft zijn been behouden. 
Inwoners en collega-chirurgen weten 
hem nog steeds te vinden als vraag-
baak voor moeilijke medische chirur-
gische problemen.

Burgemeester Sjoerd Potters met Anton en Carla van Grootel.
[foto Henk van de Bunt]

Wie was Moessorgski
door Walter Eijndhoven 

Stichting Mezzo Forte Piano organiseerde vrijdag 19 januari het 
familieconcert ’Schilderijen van een tentoonstelling’. Edwin Rutten 
was verteller en de schrijver en Misha Fomin de pianist van dit 
familieconcert. Zij vlogen op éen vleugel langs het meesterwerk van 
Modeste Moessorgski. 

De Schilderijententoonstelling is een van de meest spraakmakende pia-
nocomposities van de negentiende eeuw. Mede door de bewerking voor 
symfonieorkest door Maurice Ravel werd het werk een grote klassieke hit.

Modeste Moessorgski 
Tijdens het familieconcert in Bilthoven stonden er tien schilderijen van 
Modeste Moessorgski centraal. Edwin heeft hierbij de verhalen geschre-
ven. De muziek is gebaseerd op de schilderijen van Victor Hartmann. Tij-
dens het concert werden onder andere enkele geheimen van de piano ont-
huld: De pedalen, de snaren, de hamertjes, de zwarte en de witte toetsen, 
het touché. Ook wordt de vraag gesteld: ‘Wie was Moessorgski?’ 

Vrijdag 19 januari kwamen 1.200 leerlingen, in drie groepen, uit de 
gemeente De Bilt naar de voorstelling van Edwin Rutten, in de OLV Kerk 
in Bilthoven. 

De drie doden
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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 25 januari
t/m woensdag 31 januari

VOORDEEL HELE WEEK

Sucadelapjes

Runder gehaktstaven

Scharrel kipdijfilet

500
GRAM 6.98

500
GRAM 5.50

Noten & pinda's

500
GRAM 6.98Varkenshaas

ook katenhaas of bourgondisch

100
GRAM 1.98Gehakte biefstuk

(met verse uitjes)

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

CRANBERRY MIX

WOENSDAG GEHAKTDAG

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
Ei-bieslook salade
Sellerie salade

Gegrilde fricandeau
Gerookte achterham
Gebraden rosbief 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.25

UTREGSE 
OUDE KAAS

500
GRAM 8.98 

DJAKARTA MIX

RIBLAPPEN OF 
HACHEE VLEES

2
KILO 20.-1

KILO 11.-

5 HALEN=
4 BETALEN

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.-
Lekker voor het weekend!

2
VOOR 10.-

NU
VOOR 6.-

4
VOOR 5.-GEGRILDE KIPPENBOUTEN

GEGRILDE KIPPEN

ERWTENSOEP + 
ROOKWORST

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
• Rauwkostsalades
• Stamppotten

per 100 gram € 0,80

Alleen donderdag

Van onze patissier
Van onze bakker

Ambachtelijke
BOTERKOEK
Kom proeven

Ter introductie 

nu € 2,99

• Kalfsvlees-szechuan
met groenterijst

€ 1,49
100 gram

• Vers gesneden
bietjes € 0,99

500 gram

• Vers gesneden
ananas € 1,49

per bakjeAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

Landbrood
Op desem basis

Nu € 2,49

Vers van de traiteur
• Japanse biefstuk, kip,

scampi’s of groente
met noedels of rijst

€ 1,49
 100 gram

• Ze zijn er weer...
Vispotje € 9,95

 per portie

• Prei-gehaktschotel € 0,99
 100 gram

Nu volop
beschikbaar:
• De lekkerst mandarijnen 

zonder pit!
• Tarocco sinaasappels

uit Italië.
• Volop specialiteiten

uit Brussel.

Vers
gewassen

Spinazie
zak 300 gram € 1,39

Mooie
Hollandse

Prei
per kilo € 0,69



Positieve start bij 
Poorthoven II 

Op zaterdag 13 januari was er 
buiten op de Anna Maria van 
Schuurmanlaan een gezellige 
nieuwjaarsborrel. Veel bewoners 
hadden zelf drankjes, bitterbal-
len, gehaktballen en andere ver-
snaperingen meegebracht. 

Er werd bijgepraat en gelachen 
rond de goed brandende tuin-
haard. Het toont aan dat het goed 
wonen is in het appartementen-
complex Poorthoven II waar het 
normaal is om elkaar te helpen 
als dat nodig.

(Annelies Brielsman)
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De Bilt wil terug naar
60 km/uur op Utrechtseweg

door Henk van de Bunt

De N237 is de oude Rijksweg tussen Utrecht en Amersfoort. Toen het drukker werd op de 
A28 werd het ook drukker op de N237. De N237 was daar niet op ingericht, met als gevolg 
dat het verkeer niet goed doorstroomde, er hard werd gereden, bewoners last hadden van 

verkeerslawaai en fietsers en voetgangers de weg moeilijk konden oversteken. 

Met de reconstructie van de N237 
wilde de provincie Utrecht bereiken, 
dat de doorstroming, de verkeers-
veiligheid en de oversteekbaarheid 
verbeterden en dat het verkeersla-
waai afneemt. De provincie Utrecht 
verbeterde de kruising Utrechtse-
weg/Universiteitsweg en bij  Vol-
lenhoven (kruising Utrechtseweg/
Amersfoortseweg) in De Bilt om het 
verkeer tussen Utrecht en Amersfoort 
nu en in de toekomst beter te kunnen 
verwerken. De nieuwe fietstunnel 
zorgt ervoor dat fietsers veilig onder 
de Amersfoortseweg (N237) door 
kunnen rijden en draagt bij aan de 
verbetering van het fietsnetwerk tus-
sen Utrecht en Zeist.

Bewoners
De bewoners van de Utrechtseweg - 
vooral in het Biltse gedeelte - ervaren 
al jaren veel geluidsoverlast van het 
drukke autoverkeer. Na de herinrich-
ting van de weg enkele jaren geleden 
bleef er in beide richtingen voor het 
autoverkeer nog maar één rijstrook 
over tussen Utrecht en de kruising 
met de Universiteitsweg. Daarop 
mag echter nog steeds 80 km/uur 
worden gereden. Dat leidt tot onvei-
lige situaties bij een aantal overste-
ken. De gemeente De Bilt gaat bij de 
provincie Utrecht aandringen op het 
verlagen van de maximumsnelheid 
op de Utrechtseweg (N237) van 80 
naar 60 km per uur. Die toezegging 

deed verkeerswethouder Ebbe Rost 
van Tonningen op 11 januari jl. in de 
commissie Openbare Ruimte op aan-
dringen van raadslid Henk Zandvliet 
(GroenLinks). D66, bij monde van 
raadslid Frans Poot had deze sugges-
tie ook al gedaan in de decemberver-
gadering.

Woningen
Henk Zandvliet: ‘De komende ja-
ren gaan er naar verwachting ook 
nog eens de nodige woningen bij 
gebouwd worden, onder meer op de 
plaats waar tot voor kort het hoofd-
kantoor van de Plus Supermarkten 
gevestigd en op het voormalige Hes-
singterrein. Op die hoogte zal ook 
nog eens een nieuwe oversteek wor-

den aangelegd. Eerder is al bij het 
KNMI een extra oversteek met stop-
licht gerealiseerd’. Volgens D66 en 
GroenLinks is het nu een goed mo-
ment om te komen tot een verlaging 
van de maximumsnelheid op deze 
provinciale weg. Michiel van Weele 
(D66): ‘Het afgelopen jaar werd zo’n 
maatregel ook al ingevoerd voor de 
provinciale weg tussen Hollandsche 
Rading en Maartensdijk. Volgens 
het coalitieakkoord van de provincie 
Utrecht wordt gestreefd naar verla-
ging van de maximumsnelheden op 
provinciale wegen in de nabijheid 
van woonwijken en/of natuurgebie-
den, om zo bij te dragen aan de vei-
ligheid en de leefbaarheid. Dus wij 
verwachten een positief antwoord’. 

De provinciale weg N237 loopt van de verkeerspleinen De Berekuil bij 
Utrecht naar de Stichtse Rotonde bij Amersfoort. (foto Michiel van Weele)

Nieuwjaarsbijeenkomst Beter De Bilt 
inspirerende aftrap verkiezingen!

Duo Pim en Jette lijsttrekkers Beter De Bilt, Ebbe kandidaat wethouder

Op woensdagavond 17 januari was de zaal in WVT met 50 mensen bomvol. Beter De Bilt hield 
een nieuwjaarsbijeenkomst. De leiding van deze lokale partij werd overgedragen van Ebbe Rost 

van Tonningen aan Jette Muijsson en Pim van de Veerdonk. Ebbe is de kandidaat-wethouder 
van Beter De Bilt. De overdracht van de leiding gebeurde door de symboliek

van de estafettestokjes, in dit geval van één naar twee personen. 

Politieke opstelling
Aan het begin van het programma 
werd gekozen voor een ‘opstel-
ling’. Deze methode is in de po-
litieke wereld van De Bilt geheel 
nieuw. Een opstelling wordt zicht-
baar in een zaal waarin hoofdrol-

spelers zich tot elkaar verhouden. 
In dit geval ging het om de vraag 
hoe de kloof tussen gemeente en 
burgers kan worden overbrugd. 
Dat leidde tot vele inspirerende 
aanknopingspunten. Duidelijk 
werd dat het programma van Beter 

De Bilt staat als een huis en dat de 
partij daarmee de sleutel in han-
den heeft om die kloof te dichten. 
Over dit onderwerp worden o.a. de 
volgende bijeenkomsten georgani-
seerd.

Twee bijeenkomsten over
politieke vernieuwing.
Woensdagavond 7 februari: Twee 
klasgenoten van de lagere school 
na 65 jaar in gesprek met elkaar: 
Ebbe Rost van Tonningen en Roel 
van Duijn. De laatste is bekend o.a. 
als politiek activist, wethouder, 
biologische boer en schrijver. Bei-
den mannen zien de balans tussen 
economie en milieu als DE sleutel 
voor goede politiek. Woensdag-
avond 21 februari: Presentatie van 
Ebbe’s essay ‘Beter gemeentebe-
stuur of bestuur zonder toekomst?’ 
Hij vergelijkt het gemeentebestuur 
in Nederland met het zeer succes-
volle bestuur van Singapore en 
komt met voorstellen over bestuur-
lijke vernieuwing.

Vier eerste personen op de kieslijst Beter De Bilt en kandidaat-wethouder 
Ebbe als lijstduwer.

Editorial

Frisse start van het nieuwe jaar 
bij Poorthoven II.

CDA verbaast zich
De CDA-fractie in de Biltse gemeenteraad heeft zich verbaasd over 
de berichtgeving van de gemeente als gevolg van de westerstorm van 
afgelopen donderdag. De gemeente stelt, dat inwoners niet de verwach-
ting moeten hebben dat de gemeente takken komt ophalen, die door 
inwoners netjes langs de kant van de weg zijn gelegd. Er wordt een 
oproep gedaan om dit zelf naar de gemeentewerf te brengen, waarbij 
wordt verwezen naar de openingstijden van de gemeentewerf. 

Wat het CDA betreft is dit onbegrijpelijk en onwenselijk. Waarom wel 
omgewaaide bomen en afgewaaide takken ophalen als het bomen van 
de gemeente zelf betreft en waarom niet van inwoners onder deze uit-
zonderlijke omstandigheden (zwaarst gemeten windvlaag sinds 1990 in 
De Bilt)? En hoe maakt de gemeente dan dit onderscheid? 

Het CDA heeft over deze gang van zaken inmiddels vragen gesteld en 
heeft een oproep gedaan aan de gemeente om alsnog alle omgewaaide 
bomen en afgewaaide takken, die langs de weg liggen, op te halen.

CDA roept gemeente op om de afgewaaide takken van particulieren 
mee te nemen.

Editorial
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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.

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)

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

Ga jij naar het vmbo, ben je gek op paarden en wil je het liefst 
alles daarover leren? Dan is de Paardenklas van Aeres VMBO 
Maartensdijk iets voor jou! Naast de vakken zoals Nederlands, 
Engels, wiskunde en het profiel Groen, leer je alles over paarden. 

Meer weten? Kom dan naar de Open dag:
vrij 26 januari 2018  van 18.30 - 21.00 uur
za  27 januari 2018  van 10.00 - 13.00 uur

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

Voorheen Groenhorst Maartensdijk

Dierenriem 2
Maartensdijk

Nieuw bij Aeres VMBO Maartensdijk: 

De Paardenklas!

Geweldig
Wasresultaat!

Gegarandeerd!

Geluids
arm

Geluids
arm

MET 
3 JAAR 

GARANTIE

VINK GAAT VOOR

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459www.vinkwitgoed.nl

knVi
meneer

Leuke baan in de horeca?
(parttime/fulltime)

Wij zoeken enthousiaste scholieren, 
studenten en medewerkers die ons komen 

versterken in de bediening.

Bel of mail meneer Vink voor je reactie en 
wij maken snel een afspraak!

+31 6 39 33 87 60
info@meneer-vink.nl

Geloven in gedichten

Dinsdag 30 januari is er in zalencentrum De 
Schakel aan de Soestdijkseweg-Zuid 49 in De 
Bilt een gedichtenavond met ds. Evert van Leer-
sum. Deelnemers lezen gezamenlijk gedich-
ten rond het thema Liturgie. Aan bod komen 
nieuwe Psalmen van onder andere Leo Vroman 
en Lloyd Haft, een gebed van Hans Andreus of 
Marjoleine de Vos, maar ook liedboekdichters 
als Huub Oosterhuis en Jan Willem Scholte 
Nordholt. 

De poëzieweek in kerkelijke sferen. Iedereen 
die zin heeft mee te lezen of mee te luisteren 
is van harte welkom in De schakel. Aanvang 
20.00 uur.

Ons beroemde

SKITAARTJE is er weer!
rijk gevuld met zwitserse room,
kersen en een mooie schuimlaag

€ 10,95

WINTERBOLLEN
een meergranenbol met pompoenpitten, 

zonnebloempitten en 
geroosterde tarwekiemen

4 STUKS

€ 1,-

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Brede steun voor
peuterspeelzaal ’t Bruggetje

door Rob Klaassen

Door meer dan 500 handtekeningen is de oproep aan de Gemeente De Bilt bekrachtigd, om 
mee te denken en hulp te krijgen bij het vinden van een oplossing voor de problemen bij 

peuterspeelzaal ’t Bruggetje. De problemen zijn ontstaan door de veranderde
wetgeving per 1 januari 2018. 

Op donderdag 18 januari 2018 werd 
de petitie aan wethouder Madeleine 
Bakker overhandigd door de leden 
van de oudercommissie van ’t Brug-
getje, Margreet Wisse en Miranda 
Mulder.

Harmonisatie
Op 1 januari 2018 is de wet ‘Har-
monisatie kinderopvang’ in werking 
getreden. In deze wet worden kin-
deropvang en peuterspeelzaal aan 
elkaar gelijkgesteld. Doel van deze 
harmonisatie is de verschillen tus-
sen peuter- en kinderopvang weg te 
nemen en te zorgen voor een betere 
afstemming tussen peuteropvang en 
het onderwijs. Concreet betekent dit, 
dat de kwaliteitseisen voor peuter-
speelzalen en kinderdagverblijven 
vanaf 1 januari 2018 hetzelfde zijn 
geworden. Dit betekent, dat er twee 
gekwalificeerde beroepskrachten 
op één groep moeten staan en dat 
door structurele scholing voor pe-
dagogisch medewerkers de kwaliteit 
wordt gewaarborgd. Er komt een be-
tere mix van mbo- en hbo-functies 
op de werkvloer. Ook is er per 1 
januari 2018 een financieringsstruc-
tuur in werking getreden voor wer-
kende ouders voor zowel kinder- als 
peuteropvang. Per 1 januari biedt de 
gemeente De Bilt nu ook een rege-
ling aan voor eenverdieners (kost-
winners) en niet-werkende ouders. 
Door deze regeling van de gemeente 
De Bilt zijn thans gelijke kansen en 
ontwikkelingsmogelijkheden voor 
alle 2-4 jarigen in de gemeente ge-
waarborgd.

’t Bruggetje
De nieuwe wetgeving heeft voor 
peuterspeelzaal ’t Bruggetje een 
aantal nadelige consequenties met 
zich heeft meegebracht. Annemie-
ke Witte (oprichter van de Stich-
ting en pedagogisch medewerker): 
‘Voor peuterspeelzaal ’t Bruggetje 
is het als zelfstandige Stichting he-
laas niet haalbaar gebleken om nog 
zelfstandig te kunnen voldoen aan 
deze door het rijk gestelde eisen. 
Om ruimte en tijd te creëren om 
te kunnen blijven zoeken naar op-
lossingen, is er per 1 januari 2018 
een ‘noodplan’ door ons in werking 
gesteld. Dit noodplan betekent dat 
er maximaal 8 peuters per ochtend 

naar de speelzaal kunnen komen 
onder begeleiding van 1 pedago-
gisch medewerker en een vaste 
vrijwilliger. Dit betekent dat alle 
peuters tijdelijk minder ochtenden 
kunnen komen en dat de inmiddels 
9 nieuw-ingeschreven peuters zelfs 
helemaal niet kunnen instromen en 
op wachtlijst zijn beland. Ook kan 
niet worden voldaan aan de vraag 
van ouders tot uitbreiding van het 
aantal ochtenden. Ik vertrouw er 
wel op dat dit noodplan slechts tij-
delijk is en ik ben er van overtuigd 
dat er kansen en mogelijkheden 
zijn om de peuterochtenden te be-
houden. De peuterspeelzaal is be-
langrijk. Hier wordt een goede en 

belangrijke basis gelegd voor 2-4 
jarige peuters in Maartensdijk en 
omliggende dorpen om vloeiend 
door te kunnen stromen naar de ba-
sisschool’. 

Overleg
Na afloop van de overhandiging 
van de ruim 500 handtekeningen 

aan wethouder Madeleine Bakker 
en beleidsmedewerker mevrouw 
Leila Bazzah heeft er volgens An-
nemieke Witte en Angelique Reu-
selaars (lid oudercommissie met 
adviserende rol) een constructief 
gesprek plaatsgevonden. 

Het gesprek wordt vervolgd.

Overhandiging handtekeningen aan wethouder Madeleine Bakker. 
V.r.n.l.: Angelique Reusellaars (adviseur Stichting en Oudercommissie), 
Annemiek Witte (oprichter Stichting en pedagogisch medewerker), 
dochter Eloise Mulder, Miranda Mulder (lid (oudercommissie), Margreet 
Wisse (lid oudercommissie), Madeleine Bakker (wethouder) en Leila 
Bazzah (beleidsmedewerker).

Familieconcert in de Woudkapel
‘De kunst is geen doel op zich, maar is een middel voor het gesprek met de mensen’,

sprak Modeste Moessorgski, Edwin ‘Ome Willem’ Rutten en de Bilthovense klaviervirtuoos 
Micha Fomin namen deze aansporing letterlijk.

In een humoristisch, aangrijpend 
maar ook levendig ‘gesprekscon-
cert’ lieten beide kunstenaars de 
volledig volgepakte Woudkapel 
afgelopen zondagmiddag genieten 
van ‘Schilderijen van een Tentoon-
stelling’, Moessorgski’s bekende 
meesterwerk voor piano. Het werd 

een familieconcert ‘voor volwasse-
nen en andere kinderen’, zoals op de 
aankondiging stond, met voortref-
felijke muzikale uitleg door Edwin 
Rutten en meesterlijk geïllustreerd 
door Fomin. Omdat de oorspronke-
lijke schilderijen, die de inspiratie-
bron vormden voor de muziek van 

Moessorgski, verloren zijn gegaan, 
werden afbeeldingen geprojecteerd, 
waarbij niet alleen het ‘Oude Kas-
teel’ en de Franse ‘Tuileriën’ werden 
geprojecteerd, maar ook de ‘gnoom’ 
Dobby uit Harry Potter even langs 
kwam.

(Peter Schlamilch)

Kinderen, ouders én opa’s en oma’s genoten volop van deze wandeling door dit ‘museum zonder schilderijen’, 
zoals Rutten het omschreef. 

Bilthovens koor in 
Paradiso

Zaterdag 13 en zondag 14 januari vonden de jaarlijkse Paradiso Ko-
rendagen plaats . Op deze 32e editie traden circa 140 koren uit het hele 
land op. Ook uit Bilthoven was een koor aanwezig in de Amsterdamse 
concertgelegenheid: jazz en soulkoor K’zz Voice. Het koor kreeg 15 
minuten de tijd in de kleine zaal en zong daar o.a. Mas que nada en 
Lean on me. K’zz Voice (: Kees Voice) is een gemengd koor van on-
geveer 20 leden. Het is opgericht door ouders van de Werkplaats, maar 
inmiddels zijn er ook leden die niet aan de school verbonden zijn.
K’zz Voice zoekt zangers en zangeressen voor meerdere stemgroepen 
die van jazz en soul houden en ongeveer) tussen de 30 en 50 jaar zijn. 
Er wordt wekelijks gerepeteerd. Kijk voor meer info op kzzvoice.jim-
do.com of stuur een berichtje via de facebookpagina van het koor. 

(Marinka Peerdeman)

K’zz Voice tijdens de Korendagen. (foto Hedy Vermeer)

Voordorpsedijk 
gestremd

De storm van donderdag 18 januari ging ook op de Voordorpsedijk 
niet ongemerkt voorbij. Het pannendak van een boerderij liep flink 
wat schade op en de weg was enige tijd gestremd door een omgevallen 
boom. 
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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.

500

795

500

429

Geldig van donderdag 25 t/m zaterdag 27 januari 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Knorr wereld-
gerechten

3 pakken

Winterslof

Biefstuk

250 gram

Tulpen

2 bossen

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn
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Geopend van 07:30 uur tot 20:00 uur.  verhaegtandartsen.nl
Tolakkerweg 157a | Maartensdijk | 0346-213 450 

‘  Wij staan voor u 
klaar met persoonlijke 
aandacht en expertise.’

advertentie

Gezellig iedere woensdagochtend 
samen breien

door Rob Klaassen

Dinsdag 13 februari bestaat ‘Breien tegen eenzaamheid’ vijf jaar. Iedere woensdagochtend 
komen zo’n 15 tot 20 vrouwen en een enkele man van 10.00 tot 12.00 uur in restaurant

‘Bij de tijd’ bij elkaar. 

Mevrouw Jo Kemp heeft deze club 
vijf jaar geleden opgericht. Het is 
een samenwerking tussen het Ou-
derenfonds, de Opstandingskerk 
en het Rode Kruis, dat wordt on-
dersteund door het Nationaal Ou-
derenfonds. Jo Kemp vertelt: ‘De 
titel, ‘breien tegen eenzaamheid’ 
is onjuist. We staan officieel nog 
steeds wel zo bij het cursusover-
zicht vermeld. Die titel lijkt er op 
als zouden we een wat zielig clubje 
zijn. Dat is echt niet zo. Wat we hier 
doen, is om al breiend elkaar elke 
week te ontmoeten, ervaringen uit 
te wisselen, koffie te drinken e.d. 
We proberen het met elkaar zo ge-
zellig mogelijk te hebben. We heb-
ben het erover wat we zoal hebben 
meegemaakt en we geven, als er 
naar gevraagd wordt, elkaar raad 
en advies. Dit alles in een heel ont-
spannen en prettige sfeer. De men-
sen komen hier elke week op eigen 
gelegenheid naar toe. Het is alle-
maal begonnen voor mensen, die 
graag samen met anderen iets wil-
len doen. Breien leek mij hier erg 
geschikt voor. En na 5 jaar mag ik 
zeggen dat het enorm goed werkt’. 

Goed doel
Op de vraag wat er nu gebreid wordt, 
zegt Jo dat dit in onderling overleg 
wordt afgesproken. ‘Vaak zijn het 
kleine handige gebruiksvoorwerpen, 
een andere keer weer iets van kle-
ding. Veel van het gebreide wordt 
op markten verkocht. Hier in het res-
taurant staat er ook een vitrine, waar 
mensen iets kunnen kopen. De op-
brengst gaat naar een goed doel. Na-
tuurlijk kunnen de deelnemers ook 
iets voor zichzelf, familie of kennis-
sen breien. Dat spreken we allemaal 
met elkaar af. Er worden natuurlijk 
hier onderling breipatronen uitge-
wisseld en leren we elkaar soms ook 
nieuwe steken’.

Mens
MIrjam Valkenburg is vanuit Mens 
De Bilt betrokken bij deze breibij-
eenkomst. Mirjam: ‘Wij zijn als 
stichting Mens erg blij met deze 
bijeenkomsten. Het valt helemaal in 
onze doelstelling: het onderling in 
contact brengen van mensen. Door 
degelijke contacten kan vaak worden 
voorkomen dat mensen in een soci-
aal isolement terecht komen. Deze 

cursus loopt fantastisch. Wat ook een 
pluspunt is, dat er sociale contacten 
uit gaan ontstaan. Dat betekent dat 
de deelnemers er voor elkaar zijn 
ook wanneer het eens iets minder 
met iemand gaat. Erg belangrijk. Het 
bevordert de sociale cohesie enorm’.

Nieuwe mensen
Jo zegt dat iedereen hier iedere 
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur 
van harte welkom is. ‘Het is wel zo 
dat men wel iets van breien af moet 
weten en vooral ook dat men breien 
erg leuk vindt. Het is wel belangrijk 
te weten dat het hier geen breicursus 
is, waar breien wordt geleerd. Wat 
hier wel gebeurt is, dat als men aan 
deze cursus deelneemt, dit vaak de 
breivaardigheid verbetert’. 

Jubileum
Jo: ‘13 februari a.s. bestaan we vijf 
jaar. Op 14 februari hebben we daar-
om een uitje. We gaan naar Beneden 
Leeuwen in de Betuwe en bezoeken 
daar ‘de Breierij’. Mirjam heeft hier-
voor de Plusbus geregeld. Het be-
looft een leuke dag te gaan worden. 
We verheugen ons hier enorm op’.

Gezellige bijeen in restaurant ‘Bij de tijd’ om samen te breien.

Mirjam Valkenburg (links) contactpersoon vanuit Mens De Bilt en 
coördinator Jo Kemp.

Van Ewijckdagen
door Henk van de Bunt

Bestuurslid Rienk Miedema van het Van Ewijck van De Bilt Fonds is samen met Ignace de 
Jong, die de muzikale omlijsting verzorgt, weer op pad geweest om in totaal zo’n kleine duizend 

attenties rond te brengen. Maandagochtend viel de (openings-)eer te beurt aan Schutsmantel. 

Toen de laatste ambachtsheer van 
Oostbroek en De Bilt, Sippo Johan 
van Ewijck, in 1979 overleed, bleek 
hij testamentair een aantal wensen 
te hebben vastgelegd. Eén van die 
wensen was, dat er elk jaar op zijn 
geboortedag, 26 november, een at-
tentie moest worden uitgereikt aan 
bewoners van verzorgingshuizen in 
De Bilt. Aan deze wens wordt sinds 
1980 gehoor gegeven en hiertoe 
werd de Stichting Van Ewijck van 
de Bilt Fonds in het leven geroepen. 
Vanwege organisatorische omstan-
digheden wordt deze gedenkdag 
ook wel eens over de jaarwisseling 
heen getild. 

Allemaal
Aanvankelijk ontvingen alleen 
de bewoners van verzorgingshuis 
Weltevreden in De Bilt een atten-
tie, maar inmiddels worden alle (8) 
verzorgings- en verpleeghuizen in 
de gemeente De Bilt bezocht. Het 

is hartverwarmend om te zien hoe 
betrokken Ignace en Rienk met hun 
liedjes de senioren een gezellige 
ochtend of middag bezorgen. De 
koffie en heerlijke gebakjes maken 
het tot een goede ontspanning; on-
getwijfeld zoals de naamgever het 

voor ogen moet hebben gehad. De 
presentatoren reizen al heel lang 
langs verzorgings- en bejaardenhui-
zen en promoten de Stichting door 
middel van muziek. Zij speelden op 
de synthesizer en zingen samen met 
de bewoners. 

Ignace en Rienk bezorgen senioren in Schutsmantel een gezellige ochtend.

Warm Onthaal voor mantelzorgers 
Het nieuwe jaar is nog pril, de dagen 
van januari donker en koud. Ook in 
2018 zijn er mantelzorgers voor ie-
mand in de naaste omgeving. Zor-
gen voor een ander: Men doet het 
gewoon. Dat verdient aandacht, er-
kenning en waardering. Wethouder 
Anne Brommersma en de gemeente 
De Bilt nodigen alle mantelzorgers 
uit voor een hartverwarmende bij-
eenkomst in de Mathildezaal van 

het Gemeentehuis. Samen het 
nieuwe jaar verwelkomen, elkaar 
begroeten in een warme winterse 
sfeer met vuurkorven, glühwein en 
chocolademelk, hapjes en een bor-
rel. Tijdens de bijeenkomst praat 
men elkaar bij over alle nieuwe 
activiteiten en ondersteuning voor 
mantelzorgers. Op vrijdag 26 janu-
ari om 15.30 uur is er een Informa-
tie & Introductie- bijeenkomst voor 

alle mantelzorgers die zich in 2017 
nieuw hebben aangemeld en vanaf 
16.30 uur worden álle Mantelzor-
gers begroet in de Mathildezaal 
van het Gemeentehuis te Biltho-
ven. Alle Mantelzorgers uit Bilt-
hoven, De Bilt, Groenekan, Hol-
landsche Rading, Maartensdijk en 
Westbroek kunnen zich aanmelden 
hiervoor voor 20 januari via mail: 
mantelzorg@mensdebilt.nl.

Watersnoodramp
Een rampzalige stormvloed

door Henk van de Bunt

De Watersnoodramp van 1953 is de grootste natuurramp in de 
Nederlandse naoorlogse geschiedenis. Wanneer na een zware 

noordwesterstorm de dijken bij Zeeland, Zuid-Holland en Noord-
Brabant doorbreken komen meer dan 1800 mensen om het leven.

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrekt de Watersnood-
ramp zich. Door springtij en een noordwesterstorm stijgt het water snel 
en overstromen grote delen van de provincie Zeeland en West-Brabant 
en de Zuid-Hollandse eilanden.

Herinneringen
De redactie werd benaderd door een inwoner (en lezer) uit de gemeente 
De Bilt, die bezig is zijn herinneringen aan die ramp op te schrijven. 
Het zou mogelijk kunnen, dat deze gedachte wordt gedeeld met an-
deren uit deze gemeente. Maar hoe organiseer je zoiets? Het Zeeuwse 
Watersnoodmuseum beschikt helaas niet over een lijst met personen die 
tijdens de rampperiode in het gebied hulp hebben verleend of van hier 
afkomstig zijn en zich in De Bilt hebben gevestigd. Jaap Schoof is oud 
directeur van het museum: ‘Na mijn afscheid als directeur heb ik meer 
dan 300 mensen geïnterviewd over de watersnoodramp of hulpverle-
ning. Echter niemand uit het verspreidingsgebied van De Vierklank 
(wel iemand uit Driebergen). Wellicht kan er een oproep worden ge-
daan; 10.000den hebben hulp verleend, vooral militairen. Vermoedelijk 
hebben ook evacué’s onderdak gevonden in De Bilt. Maar ook daar 
is weinig over bekend. Interessant kan zijn om te weten hoe de men-
sen van toen hebben gereageerd op het feit dat ze soms maandenlang 
‘vreemden’ in huis kregen’.

Belangstellenden wordt verzocht contact op te nemen met info@vier-
klank.nl o.v.v. watersnoodramp.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

KALFS VERSE WORST

100% kalfsvlees, mild gekruid en iets bieslook 

toegevoegd, net weer even anders....
100 gram 1,60

RUNDER SUCADELAPJES

Van de Utrechtse Heuvelrug; fijn van draad en die 

typische sucade smaak; 2½ tot 3 uur stoven
100 gram 1,45

DRUMSTICKS

Uit onze poeliershoek: om zelf lekker krokant te 

braden, ca. 30 min. op 150°C in de oven
100 gram 0,60

DUITSE BIEFSTUKJES

Van pure biefstuk gemalen, bijzonder lekker gekruid 

en met een topping van uitjes en bieslook
100 gram 1,35

SHOARMAVLEES

Super dun gesneden, authentiek gekruid; lekker op 

een broodje of met frites, kort fel bakken
500 gram 4,98

CARPACCIO ROLLADE

Heel mals rundvlees, kruidencrème, pijnboompitjes, 

rucola & Parmezaanse kaas; ± 30 min. braden
100 gram 2,45
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 22 januari t/m zaterdag 27 januari. Zetfouten voorbehouden.

Damesschoenen:
Maat 35-44

Wijdte D t/m M.

Herenschoenen:
Maat 39- 50

Wijdte D t/m M.

*Aanbieding loopt van 22 januari 2018 t/m 3 februari 2018. Actie geldt voor uitverkoopparen.
*Over het duurste paar ontvangt u 20% korting. Het tweede paar ontvangt u voor 10 euro.

Koopt u één paar, dan ontvangt u 30% korting. *Alle acties niet in combinatie met andere acties.
Andere merken in de uitverkoop; MBT, Solidus, Hartjes, Footnotes, Hassia, Schneider, Manz en Rockport.

Super SALE, eerste paar 20% korting
en tweede paar voor een tientje!!

Zo’n kans laat je niet lopen!

Voetklachten?
Gratis 3D voetenscan.

Gediplomeerd
voetkundig team

8,9
599 recensies

Gratis
parkeren

Damesschoenen:

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!!

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Woensdag las ik in de lokale pers een 
stukje omtrent ‘Alles over afvalver-
zameling’. Daar in wordt geschreven, 
wanneer er nog vragen of opmerkingen 
zijn, kunnen wij als bewoners een e-
mail sturen naar ‘terug naar...’. Je kunt 
schrijven als burger, maar antwoord 
terug? Ho maar! Zo zie je maar; vaak 
doen de gemeentes net of ze voor de 
burgers opkomen, maar reactie is vaak 
te moeilijk of je krijgt een algemene e-
mail. Ik heb ook vaak de gemeente ge-
schreven over het vegen van de straat 
of bij de parkeergarages. 

Ze besteden even aandacht; dan zie je 
ineens een veegwagen komen en daar-
na komen ze alleen weer in de straat en 
dan draaien ze weer om. De gemeente 
wil dat de burgers graag mee denken 
en kijken, maar als je als burgers steeds 
moet e-mailen, dan houdt het een keer-
tje op. Misschien, dat er meer burgers 
zijn, die naar de krant geschreven heb-
ben. Mij lucht het weer op, om iets van 
mij afgeschreven te hebben.

Groetjes,
Rene (inwoner van Bilthoven) 

Vernissage in Galerie Mi

Zondag 28 januari van 14.00 uur tot 
17.30 uur is de vernissage van een 
zeer gevarieerde expositie. Met o.a. 
landschappen van Francisca Kalmijn, 
koperen beelden van Riesjart Bus en 
bronzen beelden van Lilian Steenhui-
sen. Onder het genot van een hapje 
en drankje kunt u in gesprek met de 
kunstenaars op de Beethovenlaan 13 in 
Bilthoven.

Oriëntaals koken bij WVT

Leer écht Oriëntaals koken bij WVT 
(Talinglaan 10, te Bilthoven). Tijdens 
de lessen wordt dieper ingegaan op 

de Oosterse keuken. Deze kooklessen 
vinden plaats op vrijdag van 16.30 tot 
18.30 uur. De start is op 9 februari. 
Aanmelden kan via info@vvsowvt.nl.

Voor club- en thuisbridgers

Zaterdag 10 februari is het Tweede 
Open Maartensdijks Bridge kampioen-
schap: met verloting van mooie prij-
zen in De Vierstee, Nachtegaallaan 
30 in Maartensdijk. Aanvang: 14.00 
uur. Aanmelden per 2 personen vóór 1 
februari via: bcmopen@gmail.com met 
vermelding volledige naam en mail-
adres van beide spelers. Info: via mail 
of Jacques de Vogel: 035 5772323 
Theo Warmerdam: 0346 212535.

• Zeer rustig in de bossen gelegen, weg van drukte en lawaai
• Moderne en gerieijke verblijven voor uw hond of kat
• Meer dan 50 jaar een uitstekende verzorging
• Verwarmde verblijven en grote speelweide
• Toezicht dierenarts en dierenbescherming
• Halen en brengen

(werkdagen 16.00 - 18.00 uur/zaterdagen 8.00 - 13.00 uur)

Trimmen • Scheren • Plukken 
Uitdunnen • Ontwollen • Nagels knippen

De tarieven zijn afhankelijk van het ras, de grootte en staat van de vacht.

Ab en Willy van Arnhem
Beukenburgerlaan 59,
3737 MK  Groenekan
0346 - 211 660/06 - 20 09 19 77
info@dierenpensioenbeukenhove.nl
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Orthomoleculair voedingsadviseur
www.gezondmetgerrie.nl

gezondmetgerrie
Een gezonder lichaam
door lekker en verantwoord te eten

advertentie

Genomineerd voor het Groene Lintje:
Een leven lang de wind door je haren

Weer voelen hoe de wind door je haren waait. Langs je oude werk of woning fietsen. In het 
project Fietsen Alle Jaren maken vrijwilligers per riksja fietsritten

met ouderen die zelf niet meer kunnen fietsen. 

Het Riksja-project is overgewaaid 
uit Denemarken waar het inmid-
dels met zo’n vijfhonderd riksja’s 
en duizenden vrijwilligers een 
enorm succes is. De Fietsersbond 
haalde het in 2016 naar Neder-
land, in maart 2017 startte het 
project in De Bilt, in samenwer-
king met Stichting Mens De Bilt. 
Ook hier is het een succes. Zeven 
vrijwilligers maakten zo’n vijftig 
kortere ritten met bewoners van 
zorginstellingen en acht lange rit-
ten met thuiswonenden. Met meer 
bekendheid hoopt men komend 
seizoen op minstens het dubbele 
aantal ritten.

Wim Mastop van de Fietsers-
bond: ‘De riksja biedt plaats aan 
twee passagiers. Fietsend door 
het groen of in de buurt waar ze 
gewoond hebben komt al snel een 
gesprek op gang. Zo maakte een 
vrijwilliger een rondrit met een 
echtpaar en ging daarbij over het 
fietspad op het oude spoor naar 
Zeist. Aan dat pad had de man ge-
werkt bij de aanleg.’ Ook voor de 

vrijwilligers is het een verrijkende 
ervaring. Vrijwilliger Willem van 
der Windt: ‘Ik maak veel ritjes 
met bewoners van wooncentrum 
Schutsmantel in Bilthoven. Even 
genieten van het buiten zijn, rij-
dend door de mooie groene lanen 
van Bilthoven. Ze voelen weer 
de vrijheid van het fietsen. Daar 
wordt iedereen vrolijk van.’

Het Riksja-project is een van 
de drie genomineerde projecten 
waarop inwoners van De Bilt 
kunnen stemmen voor het Groe-
ne Lintje, de onderscheiding die 
GroenLinks uitreikt aan een initi-
atief dat bijdraagt aan duurzaam-
heid. Stemmen kan, tot 11 febru-
ari, op de website: www.debilt.
groenlinks.nl.

Editorial

Voormalig ING pand Vinkenlaan 
wordt gesloopt

De aanpak van het Vinkenplein is een belangrijk onderdeel in de modernisering van het 
centrum van Bilthoven. Aan het plein komt een nieuw gebouw met ruimte voor horeca,

winkels en woningen. Vorige week werd een start gemaakt met de sloop van het
voormalige ING pand op deze locatie. 

Het Vinkenplein, midden in het 
centrum van Bilthoven, is op dit 
moment een parkeerterrein. De 
nieuwe invulling moet de aantrek-
kingskracht van het centrum gaan 
versterken. Het parkeerterrein maakt 
plaats voor een plein met groen, ter-
rassen en ruimte voor activiteiten. 
Sinds november 2017 wordt er op en 
rondom het plein gewerkt ter voor-
bereiding op de nieuwbouw. Kabels 
en leidingen zijn verlegd en een deel 
van het riool wordt nog vervangen. 

Ruimte voor horeca en winkels
Aan het Vinkenplein wordt een 
complex gebouwd met horeca en 
winkels op de begane grond en 
daarboven 30 appartementen. On-
der het gebouw komt een parkeer-
garage voor de bewoners. Op het 

plein wordt een horecapaviljoen ge-
realiseerd. De verwachting is dat de 
ontwikkelaar deze zomer start met 
de bouw. Kijk voor meer informatie 
over het plan op:
www.vinkenpleinbilthoven.nl. 

Inrichting plein
Als de bouw van het complex gereed 
is, wordt het plein opnieuw inge-
richt. Vanuit de klankbordgroep cen-
trumplan is een speciale werkgroep 
opgericht met een vertegenwoor-
diging van bewoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties. 
Samen met een ontwerpbureau en 
de gemeente is in 2016 en 2017 een 
plan gemaakt voor de nieuwe in-
richting van het plein. Het College 
neemt binnenkort een besluit over 
het voorlopige ontwerp. [HvdB] 

De werkgroep Vinkenplein vertelde tijdens een presentatie op dinsdag 20 december 2016: ‘Het Vinkenplein 
wordt een fantastische plek om te ontspannen, te ontmoeten en te wonen’. 

Bram Vermeulen zong het al: ‘De beuk erin. Alles moet weg en dat is pas het begin’. Vorige week werd de sloop 
van het voormalige ING pand gestart. [foto Henk van de Bunt]

Talenten in het 
Weeshuis van de Kunst

Vrijdag trad Bel AMI op in het Weeshuis van de Kunst. 
Bel AMI is een vrouwelijk a capella-trio, met o.a. Anita 

van Soest (muziekdocent aan de Muziekschool en
dirigent van de BigBand). 

Zij brachten een mix van zang en entertainment. Hun krachtige uitstra-
ling, charme en enthousiasme boeide het veelvuldig toegestroomde pu-
bliek overduidelijk. Hun optreden werd afgewisseld met uitvoeringen 
van leerlingen van de Talentenklas van de Muziekschool. Zij zongen, 
speelden trompet, cello, piano en gitaar. Het was heel bijzonder om 
te zien met welk een overgave en plezier deze jonge muzikanten hun 
muziek ten gehore brachten. (Frans Poot)

Bel AMI brengt op een inspirerende manier hun muziek ten gehore.

De Vierstee voor de 
allerjongsten 

Afgelopen week is er een mooie stoere speeltrein aan de muur in de 
gang van De Vierstee in Maartensdijk bevestigd. Zo kunnen ook de 
allerjongste bezoekers lekker spelen terwijl hun (groot-)ouders naar 
de bibliotheek gaan of even een kopje koffie drinken in het gezellige 
horecagedeelte.
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...wij passen
onze prijzen aan,

ook bij acties van
concurrenten.

Kom nu naar BCC 
en profiteer!

Psst...

Jouw dichtstbijzijnde BCC winkel:
Utrecht The Wall, Zeist of Amersfoort
Kijk voor openingstijden en meer informatie op BCC.nl/winkels

Grieks Restaurant Alexandros
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

februari en maart actie:
Het 2de    3-gangen menu

GRATIS
Valentijnsdag 14 februari zijn kortingsbonnen en acties niet geldig

 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

Leuke luitjes ontmoeten elkaar 

Diverse 60-plussers uit De Bilt hebben zich aange-
meld op www.leukeluitjes.nl, omdat ze interesse 
hebben in nieuwe contacten en samen op pad wil-
len. Leuke luitjes gaan graag een hapje eten, naar 
een concert of wandelen. Maar eerst kennismaken 
bij een kopje koffie. Wil jij ook nieuwe mensen 
van 60 jaar en ouder leren kennen? Aanmelden bij 
Leuke luitjes is simpel en gratis. Het aanmeldfor-
mulier vind je op de website www.leukeluitjes.nl. 

Kubus 

Kubus is bedoeld voor volwassenen die graag 
nieuwe vrienden willen maken maar die het soms 
lastig vinden contacten te maken. Op vrijdag 26 
januari is iedereen weer welkom in Verenigingsge-
bouw WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven om 18.00 
uur. Richard gaat, met ondersteuning, een maaltijd 
bereiden: Sajoer lodeh, opor ayam, ketupat en 
sambal goreng kentang met kroepoek. Daarna 
wordt er misschien nog een spelletje gespeeld of 
gezellig wat gekletst. De kosten bedragen 5 euro 
voor de maaltijd; drankjes zijn voor eigen reke-
ning en te koop bij de bar van WVT. Meer infor-
matie en aanmelden: Gert- Jan Poppink (WVT, 
tel. 030 2284973), Coby Merkens (Mens, tel. 
06 19900676), Melanie Engeldal, (m.engeldal@
mensdebilt.nl) of via een begeleider van een 
ondersteunende organisatie.

Winterse stamppotwandeling 

Zaterdag 27 januari organiseert de Agrarische 
Natuurvereniging Noorderpark een winterwande-
ling door de polder met ook deze keer een stevig 
stamppotbuffet na afloop in de museumboerderij. 
Om 15.00 uur wordt er verzameld bij museum-
boerderij Vredegoed in Tienhoven (Heuvellaan 
7)). De wandeling door boerenland duurt zo'n 1,5 
uur en wordt begeleid door een ervaren gids die 
ook laat zien hoe het gebied er 1000 jaar geleden 
uitzag. In verband met het gezamenlijk stamp-
pot eten, graag vooraf aanmelden via info@anv.
noorderpark.nl. 

Naailes voor mensen met U-pas 

Textielinzamelaar Sympany steunt textiel-gerela-
teerde projecten. Deze projecten hebben als doel 
blijvende ontwikkeling en zelfredzaamheid van de 
lokale bevolking. In samenwerking met de gemeente 
De Bilt, Samen voor de Bilt en WVT organiseert zij 
de basiscursus naaien & kleding herstellen. Cursis-
ten leren in 10 lessen eenvoudige kledingstukken 
te maken, repareren en vermaken. Deze cursus is 
bedoeld voor inwoners van de gemeente De Bilt op 
of onder bijstandsniveau en mensen met een U-pas. 
De cursus start op donderdag 25 januari (13.30 tot 
16.00 uur) bij WVT (Talinglaan 10 te Bilthoven) en 
kost €5.-. Meer info. is verkrijgbaar via 030 2284973 
en/of via info@vvsowvt.nl.

Naailes bij WVT

Op vrijdagochtend is er bij WVT (Talinglaan 10 te 
Bilthoven) een groep die samen kleren naait onder 
leiding van een ervaren coupeuse. Gezellig samen 
naaien en mocht je tegen een probleem aanlopen, 
dan is er hulp aanwezig. Er zijn naaimachines aan-
wezig. Gevraagd wordt om zelf stof, patronen en 
overige naaibenodigdheden mee te nemen. Een serie 
van 10 lessen start vrijdag 26 januari (van 9.30 tot 
12.00 uur). Info (ook over kosten) en aanmelden via 
info@vvsowvt.nl.

Inloopmiddag Lage Vuursche

Donderdag 25 januari organiseert Stichting Welzijn 
Bewoners Lage Vuursche een inloopmiddag voor 
ouderen in het dorpshuis De Furs aan de Slotlaan te 
Lage Vuursche. Deze middag is er een optreden van 
troubadour Leon Lutterman (Eemnes); een allround 
en veelzijdig artiest, troubadour, sneldichter, compo-
nist, dirigent van koren en hij heeft nog veel meer 
kanten. Hij is een van de bekendste troubadours in 
Nederland. Qua repertoire ligt het specialisme van 
Leon bij het Nederlandstalige lied. Ook zingen in 
andere talen behoort tot de mogelijkheden. Leon 
Lutterman combineert deze veelzijdigheid met kos-
tuums. Het dorpshuis is open vanaf 13.30 uur en de 
het optreden begint om ongeveer 14.00 uur.
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Steeds het voornemen gehad iets
voor een ander te doen?
maar altijd “druk, druk, druk” ?

Nu komt de kans je voornemen waar te maken.
Dat kan namelijk als je je opgeeft als vrijwilliger van 
de Zonnebloem. Gezellig een gast van ons bezoeken 
of samen op pad gaan. Belangrijk: Jij bepaalt hoeveel tijd
je eraan besteedt en wanneer. Je geniet zelf en je haalt
de zon in het leven van iemand anders.

Wil je meer informatie of je opgeven ?
De Zonnebloem afd. De Bilt/Bilthoven
Tel: 030-2080211   Mail: zonnebloem.debilt.bilthoven@hotmail.com
De Zonnebloem afd. Maartensdijk
Tel: 06-41239260  Mail: jokeacalis@gmail.com

advertentie

Uitvoering Schütz Projectkoor 
Met het 17e project getiteld ‘Rondom de Oost-
zee’ brengt het Schütz Projectkoor uit Bilthoven 
o.l.v. Pieter Kramers het  muzikale DNA van het 
Baltische gebied. Zondag 4 februari om 15.30 
uur in de Opstandingskerk in Bilthoven worden 
zeer uiteenlopende werken van 19e- en 20e-
eeuwse componisten belicht met werken van 
Wikander, Tormis, Mäntyjärvi, Komulainen, 
Vasks, Alfvén, Ēšenvalds, Miškinis en Pärt. Het 
programma is in samenwerking met het Adorno 
String Quartet van het Rotterdamse Conserva-
torium dat, naast de begeleiding van een van 
de koorwerken, delen uit het strijkkwartet van 
Grieg zal uitvoeren. Meer info en kaarten, zie 
www.schutzprojectkoor.nl       (Philip Lijnzaad)

Laurens de Man in Huize Gaudeamus
Woensdag was er een Benefietcon-
cert in Huize Gaudeamus te Biltho-
ven. De opbrengst van dit concert 
vormt een bijdrage aan het opknap-
pen van het voormalige Washuisje . 
De gast van die avond was de jonge 
pianist Laurens de Man. Met zijn 
24 jaar is hij nu al een talent op de 
internationale podia. Hij speelde 
stukken van Bach, Webern, Debus-
sy en Chopin. Zijn vertolking van 
de Partita 1 van Bach klonk heel 
dansant; precies zoals deze muziek 
het verdient. De muziek van We-
bern stamt uit een veel recentere 
tijd en heeft een duidelijk modern 
karakter. Daarna speelde hij enkele 
stukken van Debussy, met o.a. zijn 
heerlijk dromerige Claire de Lune. 
Het slot met 4 études van Chopin 
was een waardige afsluiting van 
een bijzonder concert. 

(Frans Poot)

Komisch toneel 
in Westbroek

Toneelvereniging Westbroek voert dit jaar het komische toneelstuk ‘Be-
waar me’ op. Teun en Willem zitten in een overvolle gevangenis omdat 
ze een bankoverval hebben gepleegd. Voordat ze gepakt werden hebben 
ze nog wel kans gezien om de buit te verstoppen. Maar nu? Hoe kunnen 
ze zo snel mogelijk ontsnappen en de buit veilig stellen? Voldoende 
ingrediënten voor een gezellig avondje lachen. Hoe dit afloopt is te zien 
op 27 januari en 2 en 3 februari aanstaande in het Dorpshuis van West-
broek, Pr. Christinastraat 2. Aanvang 20.00 uur. Tijdens de pauze is er 
een verloting met vele leuke prijzen. Een deel van de opbrengst van 
deze verloting wordt dit jaar besteed aan een extra middagvoorstelling 
op 18 februari voor ‘de Zonnebloem’. Info Lambert van den Hul, tel. 
030 2715702 of Jan Hendrik Nap tel. 0346 282477.

Bilthoven en De Bilt 
vlak na de oorlog

door Guus Geebel

Op 26 januari verschijnt van Bernard Schut het boek ‘De rekening van vijf jaar oorlog. Bilthoven 
en De Bilt de eerste jaren na de bevrijding’. Zondag 11 februari van 15.00 tot 16.30 uur presenteert 
de auteur het boek in de Bilthovense Boekhandel tijdens een programma dat verder bestaat uit drie 

korte lezingen: ‘De jacht op Miep Oranje’ door Gerrit Dekker, oud-commissaris Rijksrecherche 
Amsterdam, ‘Herinneringen van een jongen uit de Overboslaan’ door Jan Derk Boerma, en ‘De 

geheimen van Kamp Blauwkapel’ door wetenschappelijk onderzoeker Jochem Botman. 

Het boek heeft 13 hoofdstukken 
en is een vervolg op ‘Verhalen hoe 
de oorlog is verdwenen, Bilthoven 
en De Bilt tijdens de Tweede We-
reldoorlog’, dat in 2015 uitkwam. 
Bernard Schut (1937) woonde in de 
oorlog in De Haag en het uitbreken 
van de oorlog is zijn eerste herin-
nering. Hij bleef altijd gefascineerd 
door de Tweede Wereldoorlog. Voor 
dit boek verzamelde Schut veel ma-
teriaal en bezocht hij mensen door 
het hele land. Ooggetuigen vond hij 
meer in De Bilt dan in Bilthoven. 
Soms was het heel moeilijk om 
aan gewenst materiaal te komen. 
Zo had hij graag meer dagboeken 
willen hebben. Een dagboek van 
een vrouw die in het oude dorp De 
Bilt woonde vond hij geweldig. ‘Ze 
beschrijft onder meer de aankomst 
in De Bilt van prins Bernard die uit 
Zeist kwam.’ Bernard Schut schrijft 
hoe er werd gereageerd op relaties 
van Nederlandse meisjes met Ca-
nadese bevrijders. Het liedje ‘Trees 
heeft een Canadees’ was toen heel 
populair. Voor zijn boek vond Schut 
geen ‘Trees’ of kind daarvan in de 
gemeente. Wel vond hij kinderen 

van NSB’ers. Hij mocht in het blad 
van de werkgroep Herkenning twee 
keer een oproep plaatsen en had 
met enkele mensen een gesprek.

Kampen
Bernard Schut schrijft ook over de 
kampen waar meer dan 100.000 
NSB’ers gevangen waren gezet. 
Hij heeft enkele dichtbundels van 
geïnterneerden uit die tijd kun-
nen bemachtigen. Schut sprak met 
Hans Hellendoorn die commandant 
was van de Binnenlandse Strijd-
krachten (BS) en beheerder van De 
Varenkamp in Bilthoven, de eerste 
opvang van NSB’ers. Len Visser 
uit Zwolle was zijn adjudante, zij 
ging over de vrouwen. Na de oor-
log keerde een half miljoen Neder-
landers terug uit Duitsland. Joden 
die de kampen hadden overleefd, 
krijgsgevangenen, verzetsmensen, 
politieke gevangenen en dwangar-
beiders. Zij kwamen terug in een 
land dat volstrekt berooid was en 
waar niets het meer deed. Het moet 
een volstrekte chaos geweest zijn. 
Een aantal teruggekeerde gevange-
nen uit Natzweiler en Dachau is in 

de gemeente neergestreken. Schut 
noemt in zijn boek verzetsheld Velo 
Bierman, Pim Boellaard, Pim Re-
ijntjes en Boebie Brugsma. 

Indië
Bernard Schut heeft niemand ge-
vonden die wat over de CPN in de 
gemeente De Bilt kon vertellen. 
Wel sprak hij met de 91-jarige Max 
van den Berg in Amsterdam die de 
Februaristaking meemaakte. ‘Hoe-
wel de CPN een van de belangrijk-
ste bloedgroepen van het verzet was 
werd de partij erg gewantrouwd. In 
de oorlog werd al met de Duitsers 
onderhandeld om lijsten van het 
verzet te pakken te krijgen van met 
name de CPN’ers, zodat die na de 
oorlog meteen uitgeschakeld kon-
den worden.’ Schut wijdt ook een 
hoofdstuk aan de politionele acties 
in Nederlands-Indië en de gevolgen 
daarvan. Die hebben heel veel geld 
gekost. Ook schrijft hij over de In-
diëweigeraars. ‘Een derde van de 
opgeroepen jongens die naar Indië 
werden gestuurd kwam niet terug 
van het inschepingsverlof.’ Zuive-
ring, berechting van politieke de- Feest bij Budgetkring

De 4e en 5e kring van Budgetkring de Bilt zijn succesvol afgerond, 
samen met wethouder Ebbe Rost van Tonningen wordt er op vrijdag 
26 januari van 16.00 tot 18.00 uur gevierd wat de deelnemers hebben 
bereikt. Geïnteresseerden en vrienden zijn welkom om van de sfeer 
en inhoud te komen proeven. Locatie: Vijverkamer van het WVT. Ta-
linglaan 10 Bilthoven

linquenten en vooral de Indische 
kwestie hebben na de oorlog de po-
litiek voor een groot deel bepaald. 
De wederopbouw kwam pas echt 
aan bod na de Indonesische onaf-
hankelijkheid. Schut denkt dat Ne-
derland het zonder de Marshallhulp 
niet gered had.

Sporen die vervagen
‘Onherroepelijk vervaagt het beeld 
van de geschiedenis en gaan details 
verloren.’ Bernard Schut vertelt 
over de vergeefse zoektocht naar 
gegevens over een Hongaarse jon-
gen die voor de oorlog naar Neder-
land kwam om aan te sterken en bij 
een familie op de Bilderdijklaan is 
gebleven. In de oorlog kwam hij bij 
het verzet en liep een schotwond 

op. Hij trouwde na de oorlog met 
een verpleegster van de WA-hoeve 
waar hij verpleegd was. ‘Zijn doch-
ter had mijn vorige boek gelezen 
en gevraagd om informatie over 
haar vader, want die wilde nooit 
iets over die tijd vertellen, maar ik 
ben er niet achter gekomen.’ Schut 
vindt het daarom jammer dat De 
muur van Mussert in Lunteren waar 
de NSB massabijeenkomsten hield 
verwaarloosd is.’Het is een restant 
uit een tijd die deel uitmaakt van 
onze geschiedenis waar je zuinig op 
zou moeten zijn en bewaren.’

Contact over het boek of de pre-
sentatie is mogelijk per e-mail 
schut.04@hetnet.nl of telefonisch: 
030-2284676. 

Bernard Schut heeft voor zijn nieuwe boek veel onderzoek gedaan. 

Het Schütz Projectkoor bij de uitvoering van een eerder 
project in de Opstandingskerk.

Laurens de Man neemt het applaus van een enthousiast publiek in 
ontvangst.
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Wubben al 60 jaar orchideeënfan
door Rob Klaassen

Als je met Koos Wubben over orchideeën spreekt, gaat er een wereld open. Een vraag als: 
‘Waarom hij zich al 60 jaar bezighoudt met deze planten’, is dan eigenlijk volstrekt overbodig. 

Je wordt als het ware ondergedompeld in een soort van college over orchideeën. 

Koos - inmiddels 84 jaar oud - is 
deze week ook nog eens 59 jaar ge-
trouwd met z’n vrouw Tonny. Op 1 
november 2018 bestaat z’n bedrijf 
60 jaar. Hij werkt nog dagelijks 
met zijn orchideeën samen met een 
parttime kracht.

Mooiers is er niet
Koos: ‘In de jaren ’55-’65 van de 
vorige eeuw kwam wanneer een 
heer een bloemetje voor een vrouw 
meenam, hij doorgaans uit op een 
bos anjers. Vandaar dat je toen veel 
anjerkwekerijen had. Dezelfde 
heer kocht in de periode ’65 - ’75 
een bos rozen. Er ontstonden veel 
rozenkwekerijen. Vanaf eind ja-
ren ’70-’80 kocht hij orchideeën. 
Daarna zijn er geen andere planten 
meer voor in de plaats gekomen. De 
orchidee heeft het hoogste aanzien 
in de plantenwereld. De orchidee is 
de laatste jaren populairder gewor-
den. Dit komt vooral ook omdat je 
tegenwoordig al orchideeën kunt 
kopen voor een paar euro in de su-
permarkt. Bovendien is de orchidee 
heel gemakkelijk te verzorgen. Een 

orchidee kan het hele jaar prachtig 
bloeien als je een paar spelregels in 
acht neemt. Van ruim 95% van de 
orchideeën, die bij de mensen thuis 
dood gaan, is de oorzaak dat er 
veel te veel water aan deze planten 
wordt gegeven. Veel mensen den-
ken dat de orchidee uit het tropisch 
regenwoud komt en dat ze daarom 
veel water nodig hebben. Dat is een 
hardnekkig misverstand. Orchidee-
en vinden we namelijk niet in het 
tropisch regenwoud, maar in het 
tropisch nevelwoud. In het regen-
woud zouden namelijk alle zaden 
wegspoelen. Door dat nevelwoud 
trekken de regenwolken, waar ze 
een spoor van kleine waterdruppels 
achterlaten. Dat is het ideale gebied 
in de tropen waar je orchideeën 
vindt’.

Verwondering
Koos: ‘De Orchidee is zo bijzonder, 
vooral ook door de diverse wijzen 
waarop ze zich voortplanten. Daar-
voor moet stuifmeel worden over-
gebracht. Deze voortplantingswijze 
gebeurt op verschillende manieren, 

vooral afhankelijk van de plek waar 
de orchidee voorkomt. Zo wordt de 
bestuiving in Zuid-Amerika gedaan 
door insecten, die hier dan honing 
als beloning voor terug krijgen. 
De insecten worden aangetrokken, 
doordat de Orchideeën hier heel 
krachtig geuren. Op een hoogte 
boven de 3000 meter komen bijna 
geen insecten voor. Het is er daar 
dan te koud voor. Wat we daar dan 
op die hoogte zien, zijn heel kleur-
rijke orchideeën, die nauwelijks 
geuren. Deze orchideeën trekken 
de kolibrie aan, die dus niet op de 
geur, maar op de kleur afkomt. In 
Afrika vinden we bijna uitsluitend 
witte orchideeën. Want het is daar 
de avond- en nachtvlinder, die voor 
de bestuiving zorgt en die op die 
witte kleur en de geur afkomt. Deze 
orchidee is in het duister nog goed 
waarneembaar. In Madagaskar zijn 
het zelfs vleermuizen, die de be-
stuiving regelen en in Azië kakker-
lakken, omdat orchideeën daar op 
de liggende takken voorkomen. Als 
je je erin verdiept en er bij stil staat 
verwonder je jezelf continu’.

Bekerplant
Als Koos eenmaal over bijzondere 
planteneigenschappen vertelt, raakt 
hij niet gauw uitgesproken. Zo laat 
hij een bekerplant zien, die in de 
tropen nog vele malen groter is. 
In de beker van die plant huist on-
derin een muis. Die muis leeft van 
de insecten, die die bekerplant be-
zoeken. De plant leeft vervolgens 
weer op de ontlasting, die de muis 
in de beker achterlaat. Een zichzelf 
onderhoudend proces.

Familie
Koos heeft globaal nu zo’n 4.000 
verschillende soorten orchideeën 
in z’n kassen staan. Hij werkt nu 

Jackie Sleper 
bij Bouwman

Jackie Sleper uit De Bilt gaf afgelopen vrijdag 12 januari de aftrap 
van de spirituele maand bij Bouwman Boeken in De Bilt. Tijdens 
een goedbezochte lezing presenteerde zij haar onlangs uitgegeven 
boek 'Isola' waarna een signeersessie plaatsvond. 

Het paradijselijke Isola, nabij Nice, is de Franse uitvalbasis en de grote 
inspiratiebron voor beeldend kunstenaar Jackie Sleper. Flora en fauna 
in alle verscheidenheid en de betoverende sfeer rond Isola zijn de bron 
voor haar verbeeldingskracht, die hier is aangewend voor een reeks 
collages die wortelen in het surrealisme. 

Dichter Ingmar Heytze schreef het voorwoord in het boek Isola. Een 
citaat daar uit: 'Alle collages van Jackie Sleper zijn vensters op andere 
werelden. Ze zijn mooi, kleurrijk, divers en rijk gevuld - kijksnoep 
voor wie even genoeg heeft van het grijs boven onze hoofden en het 
zwartwit van onze gedachten. Dit zijn vakantiefoto's van een reis naar 
binnen, in de fantasie, waar alles kan en mag. Waar kun je immers meer 
je zelf zijn dan in je zelf?' ~ Ingmar Heytze

Intercultureel Eetcafé
Zondag 28 januari organiseert het 
vaste team vrijwilligers van Mens 
De Bilt het maandelijkse Inter-
cultureel Eetcafé. Het Eetcafé is 
elke laatste zondag van de maand 

in restaurant Bij de Tijd. Deze 
maand is er een Turkse maaltijd, 
verzorgd door één van de vaste 
ervaren koks. Vooraf aanmelden 
tot uiterlijk de donderdag vooraf-

gaand aan het Eetcafé: servicecen-
trumdebilt@mensdebilt.nl tel. 030 
7440595 of loop op werkdagen 
tussen 9.00/12.00 uur binnen bij 
de Bureaudienst.

Geschiedenis 
van de Nederpop

In 2018 is het precies 60 jaar geleden dat de Nederpop werd 'geboren'. 
En dat verdient een muzikaal monument. RouletteFM zendt iedere zon-
dag een selectie uit van de 2000 beste Nederlandse platen ooit gemaakt.

In het overzicht van 60 jaar opnames uit de Nederlandse popgeschiede-
nis ontbreekt geen enkele klassieker of invloedrijke plaat. Presentator 
Ewald van Liempt brengt drie uur lang een overzicht van de geschiede-
nis die volgens de kenners begon met de eerste single van The Tielman 
Brothers Rock Little Baby Of Mine / You’re Still The One. 

Holland
In 60 Jaar Nederpop hoor je antwoord op de vragen wat de relevante 
nummers waren en welke liedjes voor de eeuwigheid zijn. Het over-
zicht gaat dwars door alle genres. Dus zowel pop, dance, urban, levens-
lied als ook Nederbeat, palingsound, dialectrock en alle andere varian-
ten zijn vertegenwoordigd. Nederlandstalig, Engelstalig, instrumentaal; 
het maakt niet uit, als het maar made in Holland is. Uitzending: Iedere 
zondag van 12.00 tot 15.00 uur RouletteFM 106.6FM / kabel 101.9 / 
kanaal 918; www.roulettefm.nl          (Tom van Helderen)

Koos Wubben met een bekerplant.

Jackie Sleper signeert bij Bouwman. (Foto Thijs Rooimans)De vrijwilligers van het Eetcafé zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Heeft u interesse, neem dan contact op 
met w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl, tel. 030 7440595. 

dus alleen samen met één parttime-
medewerker. Hij heeft in het verle-
den vele medewerkers gehad. Een 
aantal van hen is terecht gekomen 
in leidinggevende posities, zoals 
hoofd van een Hortus Botanicus. 
Dat is zowel in Utrecht als in Lei-
den het geval. De vraag hoe hij dat 
allemaal als 84-jarige voor elkaar 
krijgt, beantwoordt hij schouderop-
halend: ‘Tja, tot 80 jaar kan je jezelf 
niet echt oud noemen. Oud begint 
pas bij 80. Ik heb weliswaar een 
nieuwe heup en een nieuwe knie, 
maar het is echt nog goed te doen. 
Ik houd nog lezingen en geef vaak 
door heel Europa adviezen aan col-
lega’s. Wat ik erg leuk vind is, dat 
mijn dochten Ryan, die in Frankrijk 
samen met haar man daar een or-

chideeënkwekerij heeft, een steeds 
grotere bekendheid en waardering 
krijgt. Ze geldt als één van dé des-
kundigen op orchideeëngebied. Ze 
is inmiddels uitgegroeid tot een 
van de bekende gezichten op de be-
roemde jaarlijkse tentoonstelling in 
Parijs: de ‘Jardin des Plantes’.

60 jaar
Op 15 november 2018 bestaat de 
Orchideeënkwekerij 60 jaar. Koos: 
‘Ik weet nog niet hoe wij dat gaan 
doen, maar dat zullen we niet on-
opgemerkt voorbij laten gaan. 
Toen ik 50 jaar bestond is er hier 
een grote manifestatie geweest. 60 
jaar is nog meer. We zijn er nog 
over aan het nadenken. Iedereen 
hoort nog van ons’.
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Schaapsdrift te zwaar belast
door Henk van de Bunt

Hollandsche Rading ligt letterlijk tegen de grens met Noord-Holland aan. Deze grens wordt 
gevormd door de Graaf Floris Vijf-weg en de Vuursche Dreef. Het dorp wordt doorsneden 
door de A27, het spoor met station en de Tolakkerweg. De grenzen lopen ongeveer van de 

Schaapsdrift tot aan de Dennenlaan. 

De bosstrook, die parallel aan de 
Schaapsdrift loopt, sluit aan op 
de ‘Ecologische Hoofd Structuur’ 
(EHS). Langs de hoofdweg staan 
oude bomenrijen en hagen. 

Onlangs constateerde men dat de 
bermen van de Schaapsdrift rond 
Hollandsche Rading van onvol-
doende stevigheid zijn en is beslo-
ten voor het bebouwde gedeelte tot 

aan de T-splitsing een maximale 
belasting per as van 4,8 ton in te 
stellen. 

Hollandsche Rading-west
Rob Klaassen (Hollandsche Ra-
ding) verdiende een deel van zijn 
sporen in de politiek; hij vertelde in 
z’n verhaal over Hollandsche Ra-
ding op 4 juli 2017 over de gronden 
in Hollandsche Rading- West: ‘In 

1927 woonden er in Hollandsche 
Rading 187 mensen in 57 wonin-
gen. Al deze mensen woonden aan 
bestaande wegen. Vanaf 1927 wer-
den er een aantal nieuwe wegen op 
de kaart gezet Tussen 1938 waren 
dat de Spoorlaan, de Oosterspoor-
laan en de Sparrenlaan. In Holland-
sche Rading West mocht er toen 
niet gebouwd worden. In de jaren 
’30 werd er wel voor Hollandsche 
Rading-West een bouwplan ont-
wikkeld, Julianapark geheten. 

Het werd echter door de provincie 
tegengehouden. In 1939 ging de 
provincie alsnog akkoord, maar 
toen haakte de grondeigenaar af. 
Alleen de bekende beeldhouwer 
Charles Weddepohl lukte het om 
in 1937 toestemming te verkrijgen 
om hier een huis met atelier te bou-
wen. Het is vreemd dat de naam 
Schaapsdrift is ingevoerd, omdat 
iedereen in Hollandsche Rading het 
toen over het Julianalaantje had. 
Ook Weddepohl woonde oorspron-
kelijk aan Julianalaan 1’.

Koster
Voormalig politicus en historicus 
Anne Doedens vertelt over het 
ontstaan van de Schaapsdrift: ‘De 
kavels aan de Schaapsdrift maak-
ten deel uit zogenaamde ‘Land van 
Brundel’; De Schaapsdrift heette 
vroeger ook wel ‘Julianalaan’. Ber-
tus Brundel was de zoon van de 
koster van de Hilversumse St. Vi-
tuskerk en (zelf) slager en paarden-
koper. Deze ‘projectontwikkelaar’ 
liet de weg aanleggen, hij kwam in 
1936 gereed. Hij wilde de weg aan 
de gemeente Maartensdijk overdra-
gen. De gemeente eiste dan wel een 
onderhoudsfonds van 3000 gulden 
voor de weg van Brundel, die al ka-
vels begon af te palen en verkopen’. 
Beeldhouwer Charles Weddepohl 
kocht zo’n kavel. Hij heeft daar tot 
aan zijn dood in 1976 kunnen wo-
nen en werken.’ 

Milieu
Ook in de jaren ’70 is er een po-
ging vanuit het gemeentebestuur 
gedaan om een plan Hollandsche 
Rading-West te lanceren, maar 
ook dat werd toen afgewezen 
door de provincie ‘vanwege de 
hoge landschappelijke en natuur-
wetenschappelijke waarde van 
het gebied’. Het milieubewustzijn 
was toen net van de grond geko-
men. Toch is er een aantal huizen 
gebouwd op wat nu de Schaaps-
drift heet. Klaassen: ‘De gronden 
werden ook in de jaren ’60 door 
de gemeente Maartensdijk van 
Brundel indertijd als bouwgrond 
gekocht om hierop het recreatie-
gebeuren (caravans) van Frans de 
Witte te realiseren. 

Hieraan werd door de provincie 
een halt aan deze plannen toege-
roepen (vooral onder druk van 
bovenaf). Maartensdijk bleef met 
deze dure bouwgrond zitten. I.p.v. 
ze af te waarderen naar agrarische 
grond deed men net alsof het nog 
bouwgronden waren en ging men 
er bovendien jaarlijks rente op 
bijschrijven. Dit ondanks grote 
bezwaren vanuit de toen actieve 
milieuvereniging. Op een gegeven 
moment gebeurde toen het onver-
mijdelijke nl. dat de gemeente op 
een haast onoverkomelijke strop 
kwam te zitten, wanneer er niet 
een gedeeltelijke bebouwing zou 
plaatsvinden. Dit laatste is toen 

geschied, ondanks veel bezwaren 
vanuit de Milieubeweging. Als 
doekje voor het bloeden werd er 
toen een gedeelte van de gronden 
afgestoten naar Natuurmonumen-
ten’.

Aslast
Het College heeft besloten tot het 
instellen van een maximale as-
last van maximaal 4,8 ton op de 
noordkant van de Schaapsdrift. 
De wegbeheerder trof korte tijd 
na het wegonderhoud (gepleegd 
in 2017) beschadigingen aan ver-
oorzaakt door landbouwverkeer. 
De toegestane weggebruikers 
moeten deze weg veilig kunnen 
gebruiken. Overmatige belasting 
zorgt voor vroegtijdige slijtage en 
beschadigingen en dus voor een 
weg die oncomfortabel of zelfs 
onveilig kan worden. Landerijen 
blijven via de overige routes be-
reikbaar. Het besluit treedt in wer-
king zodra de borden en tekens 
zijn aangebracht. 

Bezwaar
Als u het niet eens bent met het 
genomen besluit, kan men op 
grond van artikel 7:1 van de Al-
gemene wet bestuursrecht (Awb), 
binnen zes weken na de verzend-
datum van het besluit (11 januari 
2018) schriftelijk bezwaar maken 
bij het College van burgemeester 
en wethouders van De Bilt, Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven.

B en W concluderen, dat als gevolg van zwaar verkeer schade ontstaat 
aan bermen en wegdek van de Schaapsdrift in Hollandsche Rading. 

Kandidaten VVD

V.l.n.r. de kandidaten van de VVD-De Bilt bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart a.s.: Mark Dijk, Kees 
Lelivelt, Jacqueline Schepens, Dorine Zwaan, Michiel Verveld, Christiaan van Nispen tot Sevenaer, Bart van 
de Kerkhof, Harman Kloos, Onno Lamme, Leontine Kok, Gert Jan Weierink, Fred Lemmen, Eelco Dalmeijer, 
Jacqueline Vaessen, Enny Doornenbal, Henric de Jong Schouwenburg en Thomas Schaapherder. (foto VVD 
De Bilt)

Wijk wil Anne Franklaan 
helemaal af hebben

De bewoners van de Anne Franklaan in Bilthoven zijn blij met de 
tunnel en de fijne buurt, maar willen, nu alle bouwactiviteiten klaar 

zijn, dat zaken worden afgemaakt. Dat meldden zij aan het PvdA 
Wijkteam dat deze buurt onlangs bezocht. 

De verzakte bestrating moet worden vernieuwd, de parkeerplaatsen van 
de bedrijven moeten worden hersteld zodat de bewoners weer voor hun 
eigen deur kunnen parkeren en de gevaarlijke oversteek van de Anne 
Franklaan naar de Tweede Brandenburgerweg moet veiliger worden. 

Hangjongeren
Tussen de twee flats met sociale huurwoningen is op initiatief van de in-
woners van de nieuwe koopwoonwijk naast de Anne Franklaan een mooie 
speeltuin verrezen. ‘Heel leuk hoor, zo’n speeltuin, die rijke mensen laten 
hun kinderen daar overdag lekker spelen en ’s avonds hebben wij last van 
de hangjongeren’, aldus een bewoner, ‘wel de lusten, niet de lasten’. Kri-
schan Hagedoorn, fractievoorzitter van de PvdA en mee met het wijkteam 
dat de buurt bezocht: ‘Het is eigenlijk vreemd dat we in koopwijken niet 
meer ruimte creëren voor speeltuinen in die wijken zelf, hier moet in de 
toekomst echt beter rekening mee worden gehouden’. Hagedoorn hoopt 
op hulp vanuit de koopwijk om de overlast samen aan te pakken met de 
bewoners, jeugdwerk en de politie.

Afvalbeleid 
De bewoners van de wijk hebben werkelijk geen goed woord over voor 
het nieuwe afvalbeleid van de gemeente. Men wil heel graag ondergrond-
se containers in plaats van een vierde bak. Ook is men niet tevreden met 
de gemeentelijke communicatie. ‘In plaats van contact met een ambte-
naar, moest ik aan één of ander bedrijf uitleggen, dat ik een grotere kliko 
moet hebben in verband met de luiers van mijn man; daar zit ik helemaal 
niet op te wachten, ik moest ook nog een doktersverklaring overleggen’, 
aldus een inwoner.

Zwembad
Ook het zwembad raakt een gevoelige snaar. Vaak wordt aan de deur door 
een inwoner genoemd, dat men het onbegrijpelijk vindt dat het nieuwe 
bad kleiner wordt dan het huidige. Een ander punt dat telkens wordt ge-
meld is het elektriciteitshuisje in de wijk. Het is onduidelijk wat er mee 
gaat gebeuren. ‘Als het dan moet blijven staan, maak er dan wat moois 
van of doe er wat mee’, aldus een inwoner. Verder is de buurt ook nog niet 
tevreden over ontsluiting van de wijk. ‘De weg ernaartoe is onlogisch en 
veel te smal’, aldus een inwoner. 

(Geert Slot)

Het wijkteam van de PvdA op bezoek bij Anne Franklaan in Bilthoven. 
(foto: PvdA De Bilt)
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Nationaal Park Heuvelrug
nieuwe stijl

door Henk van de Bunt

Overheden, terreineigenaren, maatschappelijke organisaties en ondernemers op de Heuvelrug 
werken al enige tijd samen aan plannen voor de uitbreiding en vernieuwing van Nationaal Park 

(Utrechtse) Heuvelrug. In het concept van de Gebiedsvisie en de samenwerkingsagenda staat 
hoe men de ambities wil gaan bereiken. Op 25 januari worden

de definitieve plannen gepresenteerd.

Wethouder Madeleine Bakker - 
Smit (Recreatie en Toerisme) licht 
het belang van de gemeente De 
Bilt toe: ‘Wanneer samenwerking 
wordt geïntensiveerd en er een 
nauwere relatie van activiteiten 
van het Nationaal Park en onze 
eigen gemeentelijke activitei-
ten wordt gerealiseerd, zal dit de 
positie van de gemeente De Bilt 
versterken en bijdragen aan onze 
doelen zoals onder meer een vitaal 
platteland, voldoende toeristisch/
recreatief aanbod, spreiding van re-
creatieve stromen en drukte etc. De 
Bilt kan in dit licht gezien worden 
als een schakel tussen enerzijds de 
grootstedelijke regio Utrecht en 
anderzijds de hoogwaardige land-
schappelijke kwaliteiten van NPH 
(Nationaal Park Heuvelrug). Na-
tuur en recreatie biedt ons kansen 
en het Nationaal Park Heuvelrug 
kan ons daarbij ondersteunen’. 

Ambities
De wethouder vervolgt: ‘Ons ge-
meentelijk grondgebied maakt deel 
uit van de aantrekkelijke Utrechtse 
Heuvelrug. We willen de natuur, 
het landschap en de cultuurhisto-

rie beheren, behouden en ontwik-
kelen. Wij willen de beleving en 
toegankelijkheid van ons gebied 
verhogen en wij streven naar een 
efficiënte en effectieve wijze van 
toezicht en handhaving. We zorgen 
graag voor een groeiende economi-
sche basis voor natuur, landschap 
en erfgoed’.

Financiën
De ondertekening van de Intentie-
overeenkomst en het onderschrij-
ven van de ambities uit de Samen-
werkingsagenda hebben thans geen 
financiële gevolgen. Met de onder-
tekening van de Intentieovereen-
komst geeft De Bilt, en met haar 
de andere partijen, wel aan dat zij 
gezamenlijk zullen kijken welke 
financiële bijdrage nodig zal zijn. 
Nu is sprake van een ambitiedocu-
ment: in het tweede kwartaal van 
2018 is het streven de Samenwer-
kingsagenda en de financiering van 
het geheel met een positief advies 
ter besluitvorming voor te leggen 
aan de gemeenteraden, provinciale 
staten, besturen en leden van het 
UPG. Hierover zal dus de nieuwe 
gemeenteraad beslissen.

Op donderdag 25 januari wordt een belangrijke stap in de samenwerking gezet door de presentatie en 
ondertekening van de Gebiedsvisie en samenwerkingsagenda tijdens een bijeenkomst in Het Koetshuis van 
Landgoed Eyckenstein. 

Aeres MAVO Bilthoven trots op 
complimenten onderwijsinspectie
Afgelopen december heeft Aeres MAVO Bilthoven bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Na 
afloop van het bezoek heeft de school complimenten gekregen over de staat van het onderwijs. 

De school is enorm trots op deze prestatie.

Volgens de onderwijsinspectie zijn 
de leerlingen uitstekend in beeld. 
Docenten weten wat het niveau van 
de leerlingen is en passen hun lessen 
daar op aan. De school kenmerkt 
zich vooral door de wijze waarop 
ze leerlingen motiveren. Zo zijn 
er extra uitdagende programma’s. 
Voor leerlingen die moeite met het 
niveau hebben, is er ondersteuning. 
Hierdoor halen bijna alle leerlingen 
binnen 4 jaar hun diploma.

Onderwijsinspectie 
Alle scholen in Nederland wor-
den bezocht door de inspectie van 
het onderwijs om te kijken of een 
school voldoet aan de normen van 
het voortgezet onderwijs. In febru-

ari 2016 is Aeres MAVO begonnen 
met het herinrichten van het onder-
wijs omdat toen de inspectie nog 
een aantal verbeterpunten zag. Een 
belangrijk punt was de betrokken-
heid van ouders en leerlingen. Op 
Aeres MAVO Bilthoven moeten 
leerlingen nu hun voortgang en toe-
komstplannen presenteren aan hun 
ouders en aan de mentor. De in-
spectie heeft nu het volste vertrou-
wen in de school. 

Ontwikkelen
Aeres MAVO Bilthoven biedt leer-
lingen extra mogelijkheden aan om 
hun talent te ontwikkelen. Bijvoor-
beeld richting internationalisering 
en lifestyle. In de huidige interna-

tionaal gerichte samenleving moe-
ten leerlingen zich voorbereiden op 
een internationaal gerichte carrière. 
Samenwerking met scholen buiten 
Nederland, versterkt Engels onder-
wijs, een goed doel op St Maarten 
ondersteunen, zijn voorbeelden 
hiervan. Ook kunnen leerlingen een 
aantal vakken op havoniveau vol-
gen en daar eindexamen in doen. 

Open huis
Op woensdag 31 januari is de Open 
dag op de school. Tussen 16.00 en 
20.00 uur staan de deuren van de 
school wagenwijd open voor ieder-
een die kennis wil komen maken. 
Meer informatie op www.aeresma-
vo-bilthoven.nl 

Continuïteit Dierenweide 
Maartensdijk gewaarborgd

Onlangs ontving het bestuur van de Dierenweide Maartensdijk bericht van de gemeente De Bilt 
waarin een structurele subsidie van 7.000 euro aan de dierenweide werd toegezegd. 

Het bestuur is erg blij met deze toe-
zegging van het College: ‘Twee100 
jaar op de achtergrond lobbyen 
heeft zijn vruchten afgeworpen’. 
Twee jaar geleden werd de subsidie 
van de dierenweide abrupt door de 
gemeente stop gezet, waardoor het 
voortbestaan van de Dierenweide 
in gevaar kwam. Het bestuur is ver-
heugd, dat de lobby bij de gemeen-
teraad succes heeft gehad en dat 
deze bezuiniging nu teruggedraaid 
is: ‘De dierenweide is een begrip 
in Maartensdijk en het College van 

Burgemeester en Wethouders ziet 
dit nu gelukkig ook in’, aldus een 
tevreden bestuur. 

Dank
Het bestuur bedankt ook alle Maar-
tensdijkers, die twee jaar geleden 
de petitie ondertekend hebben voor 
behoud van de Dierenweide. Het 
bestuur heeft dit als een flinke steun 
in de rug ervaren en was daardoor 
extra gemotiveerd om haar missie 
tot een goed resultaat te brengen, 
met dit resultaat. 

Sponsors
De Dierenweide draait volledig 
op zeer betrokken vrijwilligers die 
zich dag en nacht inzetten voor de 
Dierenweide. Het bestuur van de 
Stichting Dierenweide Maartens-
dijk ziet het als erkenning van hun 
onbaatzuchtige inzet voor de lokale 
gemeenschap. 

Het bestuur hoopt, dat de stopzet-
ting van de samenwerking met 
zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
weer een herstart kan beleven. 

Daarnaast gaat het bestuur verder 
met het zoeken naar sponsors voor 
de Dierenweide. Momenteel wor-
den er gesprekken gevoerd met 

een bank. Het bestuur hoopt, dat 
naar aanleiding van dit bericht, zich 
meer Maartensdijkse ondernemers 
melden als sponsor. 

De Maartensdijkse Dierenweide krijgt weer financiële steun.
[foto Henk van de Bunt]

Salvodames na 
nederlaag toch koploper

Ondanks een nederlaag tegen het Utrechtse Boni met 2-3 zijn de Salvoda-
mes toch als koploper uit het weekend gekomen. Concurrent Keistad was 
dit weekend vrij. Door de twee punten die ondanks de nederlaag verdiend 
zijn is Salvo met een punt voorsprong de nieuwe koploper.

Salvo kon deze wedstrijd niet beschikken over midden-aanvalster en ster-
verdedigster Nienke van de Burg en spelverdeelster Carien de Ridder. 
Dat was een gevoelige aderlating voor het team. Coach Peter Hegeman 
loste dit probleem op door Anneke Hanssen als spelverdeelster in te zet-
ten, Nicole Visscher op de middenpositie te posteren en Anique Diepe-
veen als buitenaanvalster in te zetten. 

Voorsprong
Aanvankelijk leek dit goed te werken. De eerste set werd zonder veel 
problemen gewonnen met 12-25. De tweede set leek dezelfde kant op te 
gaan. Door een mooie serviceserie van Nadya Speek kwamen de dames 
op grote voorsprong. Maar de tegenstander kwam in het tweede deel van 
de set beter in het spel en Salvo verslapte. Er werd een goede midden-
aanvalster ingezet die punten begon binnen te slaan. Maar dit was te laat 
want Salvo sleepte de set binnen met 22-25. In de derde set konden de 
Maartensdijkse dames geen vuist meer maken. Boni had een betere spel-
opbouw en bracht veelvuldig hun middenaanval in stelling die bleef sco-
ren. De set ging daardoor verloren met 25-20. De vierde set eenzelfde 
beeld. Salvo kon lang mee maar moest het in de slotfase afleggen met 
25-21. De vijfde set die om 23.15 uur begon moest de beslissing brengen. 
Salvo heeft geknokt voor wat het waard was maar verloor nipt met 16-14. 
Ondanks de nederlaag toch de koppositie veroverd. Op 27 januari spelen 
de dames om 14.15 uur in De Vierstee tegen Switch uit Hooglanderveen.  
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Teleurstellende plaats voor 
Debatteam Werkplaats

door Walter Eijndhoven

Zaterdag 20 januari vond de twintigste editie NK Debatteren voor Scholieren plaats aan de 
Universiteit Utrecht. Tijdens drie voorrondes namen 120 scholen deel aan de competitie, 

waarvan 32 scholen uit heel Nederland zich uiteindelijk plaatsten voor de finale. Ondanks dat 
het debatteam van de Werkplaats (WP) tot de top van Nederland behoort,

wilde het dit jaar niet echt vlotten.

Al jaren doet de Werkplaats uit Bilt-
hoven mee met het NK Debatteren 
voor Scholieren, onder leiding van 
docent Frank Oosterom. Dankzij de 
jarenlange ervaring van de school, 
behoort zij inmiddels echt tot de 
top. Dit jaar zat het echter niet mee.

Teleurstellend
Met een dubbel gevoel kijkt Oos-
terom terug op het teleurstellende 
resultaat dit jaar op het Nederlands 

Kampioenschap. ‘Jammer dat het 
ons niet is gelukt ergens bovenaan 
te eindigen’, vertelt hij. ‘Kijk, na-
tuurlijk kun je zeggen dat je hier-
van veel hebt geleerd en dat goed 
debatteren altijd handig is voor je 
toekomst, maar als je eenmaal bent 
doorgedrongen tot de finaledag, wil 
je ook winnen. Helaas waren ande-
ren beter, dit jaar’. Oosterom zal 
ook volgend jaar weer gaan voor 
de winst op het NK, met in ieder 

geval drie nieuwe leerlingen. Oos-
terom: ‘Op onze school proberen 
wij uit drie stromingen (/HAVO/
VWO/Gymnasium) leerlingen 
over te halen om mee te doen met 
de voorrondes en de uiteindelijke 
finaledag. Helaas lukt het niet al-
tijd om vertegenwoordigers uit alle 
schoolsoorten te selecteren, zodat 
ik dit jaar met vier VWO-leerlingen 
de strijd aanging tegen de andere 
scholen. Van deze vier zitten er drie 
inmiddels in 6 VWO, dus voor vol-
gend jaar zal ik weer op zoek moe-
ten naar nieuw bloed’. Oosterom 
probeert ook niet-ervaren leerlin-
gen in zijn team te krijgen, zodat 
ook zij ervaring kunnen opdoen 
met het voeren van een goed debat. 
De voorrondes van het Nederlands 
Kampioenschap 2019 beginnen al-
weer in november. 

Scholierencompetitie
Het NK debatteren is de grootste 
scholierencompetitie voor de bo-
venbouw HAVO/VWO en wordt 
sinds 1998 jaarlijks georganiseerd 
door het Nederlands Debat Insti-
tuut. Oosterom: ‘Omdat ieder jaar 
natuurlijk leerlingen verdwijnen 
naar een vervolgopleiding, ben ik 
steeds weer bezig met het vernieu-

wen van mijn team. Als dit weer 
compleet is, gaan wij in ieder geval 
goed oefenen op de structuur van 
het debat. Dit jaar ging het volgens 
mij fout op de analyse van de stel-
lingen en de uitleg hiervan aan de 
jury. Dus ik weet waar ik komende 
periode aandacht aan moet beste-
den’. 

Stellingen
De scholieren bereiden de stellin-
gen van tevoren voor, maar horen 
pas vlak voor het debat of zij voor- 
of tegenstander zijn. Hierdoor leren 
zij zich verplaatsen in beide posi-
ties. Naast de voorbereide stellin-
gen volgen nog twee improvisaties. 
Hiervoor krijgen alle teams slechts 
25 minuten de tijd om zich voor te 
bereiden. Voorbereide stellingen 
waren: rijke landen zijn verant-
woordelijk voor het verzorgen van 
water in arme landen; het is goed 
dat er octrooien op medicijnen zijn 
en er moet een robotaccijns worden 

ingevoerd. ‘De onderwerpen zijn 
best lastig, vooral als je eigenlijk 
voorstander bent van een stelling en 
je, tijdens het debat, de tegenstan-
der moet spelen’, vertelt Oosterom. 
‘In elk geval leer je hier veel van als 
scholier’. Zelfvertrouwen, presen-
teren, mondelinge taalvaardigheid 
en kritisch denken zijn kwaliteiten 
waar de scholieren hun hele leven 
iets aan hebben. 
Tijdens het debat wordt door de 
jury dan ook extra gelet op deze 
vaardigheden. ‘De spelregels tij-
dens een debat zijn divers’, legt 
Oosterom uit. ‘Zorgen ogen, stem 
en houding voor extra overtui-
gingskracht? Geeft de debater blijk 
van een sterke argumentatie, met 
een heldere analyse en passende 
voorbeelden? Worden essentiële ar-
gumenten uitgelegd en ondersteund 
door voorbeelden? Er zijn veel as-
pecten waarop je als goed debater 
moet letten, maar dat maakt het vak 
wel heel interessant’. 

De jury legt uit wat goed ging en waar nog winst valt te behalen.

Werkers Hanne, Liselotte, Olivier en Jade in debat met leerlingen van het 
Haarlemmermeer Lyceum.

Jaap van den Burg beklimt 
Kilimanjaro 

Bilthovenaar Jaap van den Burg (49) wacht een zware klim naar de top van de Kilimanjaro op 
5.895m. Jaap vertrok zaterdag 20 januari naar Afrika om zoveel mogelijk geld op te halen voor 
oorlogskinderen. Jaap financiert zijn reis zelf en haalt via sponsors geld op voor verschillende 

projecten van War Child. Voor een betere toekomst voor oorlogskinderen ziet
hij straks vanaf het dak van Afrika de zon opkomen.

De expeditie duurt zeven dagen en 
staat onder leiding van een Neder-
landstalige expeditieleider, aange-
vuld met lokale dragers en gidsen. 
Ruim 90% van de opbrengst gaat 
rechtstreeks naar projecten om oor-
logskinderen te helpen. War Child 
biedt momenteel in veertien landen 
honderdduizenden oorlogskinderen 

een combinatie van psychosociale 
hulp, onderwijs en bescherming. 

Top
Jaap van den Burg: ‘Als alles mee 
zit bereik ik, na zes dagen lopen en 
klimmen, op zaterdag 27 januari bij 
zonsopkomst de top. Bij vertrek lo-
pen we in korte broek, maar op de 

top van deze inactieve vulkaan, die 
op 5.895m hoogte ligt, is het naar 
verwachting 15 graden onder nul. 
Onderweg passeren we vijf klimaat-
zones, dus met alle weersomstan-
digheden moet rekening gehouden 
worden. Onderweg slapen we in 
tentenkampen, zonder voorzienin-
gen. Alles wat mee omhoog gaat, 
komt ook weer mee terug. Zelfs je 
eigen toiletpapier neem je mee terug 
om geen schade aan de omgeving te 
veroorzaken’.

Klaarstomen
War Child begeleidt de deelnemers 
bij zowel de fysieke voorbereiding 
als bij het ophalen van sponsorgeld 
intensief. Voor de in totaal 70 deel-
nemers is de Kili-Challenge al een 
tijd geleden begonnen tijdens een 
trainingsweekend in de Ardennen. 
Met bootcamps, wandelingen en een 
ijsbad zijn ze klaargestoomd voor de 
weg naar de top. De doelstelling van 
300.000 euro komt steeds dichterbij. 
De teller van het opgehaalde bedrag 
staat inmiddels op 90%. De deel-
nemers hopen dat nog veel mensen 
hun actie zullen steunen de komende 
dagen. De klim van Jaap is te volgen 
via een satellietverbinding op www.
warchild.nl/kili. [HvdB]

Jaap van den Burg met een kenmerkende Nederlandse achtergrond.
(foto Justien Hulzebosch)

We Match 2.0
Op maandag 29 januari van 16.00 tot 17.30 uur is iedereen 

van harte welkom in het Lichtruim bij de interactieve 
markt van We∞Match.

We∞Match is een participatietraject voor vluchtelingen met een ver-
blijfstatus en -dit jaar voor het eerst- voor mensen uit de bijstand. De af-
gelopen 3 maanden hebben de deelnemers tijdens verschillende theater-
trainingen gewerkt aan het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten 
op het gebied van (re-)integratie, netwerken en werk. Nu is het tijd voor 
de volgende stap hun talenten in de praktijk te brengen, de deelnemers 
zijn erg gemotiveerd en staan open voor verschillende opties. 

De orgnisatie van We∞Match is overtuigd van de kwaliteiten van deze 
deelnemers en bieden hen vol vertrouwen een podium om dit te laten 
zien. Alle inwoners, bedrijven en organisaties uit De Bilt, Bilthoven en 
omgeving zijn van harte welkom op deze interactieve markt en zullen 
worden ontvangen met een zelfgemaakt hapje en drankje in het Licht-
ruim, Planetenplein 2, Bilthoven. 

We∞Match is ontwikkeld in samenwerking met en mogelijk gemaakt 
door: Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, MENS De Bilt, gemeente De 
Bilt, KunstenHuis De Bilt-Zeist, BNDRS en Bibliotheek Idea. Kijk 
voor meer informatie op www.kunstenhuis.nl/we-match.

De vorige We Match markt in het Lichtruim is goed bezocht.
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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

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim, Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ont-
spannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 jaar) tieners en 
volwassenen. Als vervolg mogelijk : 4 weken opstap cursus 
met instrument. De cello heeft een mooie warme zangerige 
klank en is een liedjes / melodie instrument. Voor afspraak: 
06 19067441: Frank Linschoten cello docent. celloles-fran-
klinschoten.nl en kunstenhuis.nl/cello

Yoga Dorpshuis Hollandsche Rading
Iedere maandagavond van 19.30 20.30 uur. Begin het jaar 
gezond; met yoga. Yoga maakt spieren sterker, verbetert de 
ademhaling en geeft diepe ontspanning. Kijk voor meer info 
op www.soepelengezond.nl, stuur een e-mail naar info@
soepelengezond.nl of bel (06) 57 31 47 74. Meld je aan voor 
een gratis proefles! 

Jezus zegt: Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven 
vraagt wat u maar wilt en het zal u geschieden! Evangelische 
Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Te koop aangeboden
HORLOGE BATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten tel. 0346-212672

AUTOACCU’S bij accus-
hop.nl va €58,- incl montage 
zonder afspraak bel: 030-
2734157, Arkansasdreef 10K 
Utrecht

Retro geslepen hang spiegel. 
€40,-. Tel. 06-53441095

Verzameling pillendoosjes 
(80 stuks) met houten rekje. 
€47,50 Tel. 06-53441095

Handige Loeplamp/
Hobbylamp met verstelbare 
knik arm en tafelklem €17,50. 
Tel. 06-16641083

Prachtige “hockey” schaatsen 
mt.38 en mt.42 per paar €5,-. 
Tel. 06-16641083

Prachtige zwartleren dames-
laarzen hoog model met hoge 
hak, zien is kopen, merk 
Tango. Mt. 39, €22,50 Tel. 
06-16641083

Korte zwartleren dames laars-
jes mt. 39½ merk Revival, 
weinig gedragen €12,50 Tel. 
06-16641083

Drie wereldatlassen in luxe 
uitvoering; America, Azië 
en Afrika per stuk €6,-. alle 
drie samen voor €15,-. Tel. 
06-16641083

Nieuwe winterjas mosgroen, 
te groot gekocht, Mt 44/46 
€25,-. Tel. 030-2286775

Twee moderne witte barkruk-
ken €35,-. Tel. 030-2286775

Twee mooie rotan stoelen 
met kussens €40,-. Tel. 030-
2286775

Inklapbare projectortafel 
en staand en oprolbaar pro-
jectiescherm €50,-. Tel. 
06-11225867

Voorraad elektronica onderde-
len (weerstanden, condensato-
ren, transistoren, etc.) voor de 
hobbyist. Gratis af te halen. 
Tel. 06-11225867

Stevig houten hobby/eettafel 
met lichtgrijs formica tafel-
blad. H. 0.72 Br. 0.75 L. 1.50 
Demontabel. In goede staat. 
€15,-. Tel. 0346-211269

Kinzo verstekzaag. Zaagblad 
550 x 45 mm, zaaghoogte 120 
mm. In goede staat. €20,-. Tel. 
0346-211269

Oud damasten" tafellaken 2.00 
x 1.20 mtr. met enkele lichte 
vlekken. 5 servetten 60 x 60 6 
servetten 35 x 35 Eén vlekje. 
Weinig gebruikt. Totaal: €25,-. 
Tel. 0346-211269

Witte klamboe, in zeer goede 
staat. €5,-. Tel. 06-49794477

Voor de liefhebber: 6 oude 
ansichtkaarten van de Bilt, 
omstreeks 1900. €10,-. Tel. 
06-49794477

Gratis af te halen ander-
halve kuub tuingrond. Tel. 
06-27587132

Gratis af te halen 400 gemeng-
de klinkers en 180 betontegels 
(30x30) Tel. 06-27587312

1 lage strand/camping stoel. 
houten zitting en stoffen leu-
ning. Kan uit elkaar. €2,-. Tel. 
06-14040516

Kattenboeken: de kat die alleen 
liep en van katten bezeten. €1,-. 
Tel. 06-14040516

Gebakstel, 1 schaal met 8 kleine 
bordjes. €4,-. Tel. 06-14040516

Staande messing schemerlamp 
1.85 m dimbaar met apart lees-
lampje in nieuwstaat €25,-. Tel. 
06-15458450

Verrekijker Cateye sportsman 
10x42 €15,- Tel. 06-15458450

Router TP-Link N600 
Wireless Dual Band €10,- Tel. 
06-15458450

Metalen koffie kraantjespot 
€12,50 Tel. 0346-211738

Dames sandaaltjes nw maat 
39 2 paar €6,- per paar. Tel. 
06-29506849

Emaile witte plaspot v plant v 
buiten €4,-. Tel. 06-29506849

Nappa leren jasje mt 38/40 
kleur bruin lengte 85cm €45,- 
Tel. 0346-211011

Nieuw broodbakmachine met 
gebruiksaanwijzing merk afk 
€45,- Tel. 0346-211011

Nieuwe regenmantel dames 
maat 38/40 kleur beige €25,-. 
Tel. 0346-211011

Kinderserviesje 30 delig aarde-
werk oud in goede staat €39,95 
Tel. 0346-211615

Kinder groene skioveral is wei-
nig gebruikt maat 104 €7,50 
Tel. 0346-243758

Fitness bankje voor de buik-
spieren ziet er nog netjes uit 
€17,50 Tel. 0346-243758

Een boek om houten speel-
goed te maken. Is erg makke-
lijk te maken. €7,50 Tel. 0346-
243758

Activiteiten
ZING MEE nieuw jaar, nieuw 
Christ.repertoire 1 x p 14 dgn 
op maandag van 09.00 - 10.30 
in Maartensdijk Leeft tm 50 jr. 
App Nelly 06-499 58 568

Personeel gevraagd
Bezorgers gevraagd voor het 
huis-aan-huis verspreiden van 
De Vierklank. De kranten 
worden bij je thuis gebracht. 
Lekker werken in de buiten-
lucht op woensdag Ook fitte 
vutters en AOW-ers zijn nattur-
lijk van harte welkom Bel 0346 
211992.

Jongen voor kleine KLUSJES 
in en rond huis en tuin voor 
enkele uren per week. 
Werktijden zelf te bepalen. Tel. 
0346-830120

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. prijsopg. 
06-39870829

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebegeleiding 
aan huis. Tel. 0634892915

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

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

THUISKAPSTER Karine 
bel voor een afspraak 
06-33915169. Geknipt_voor_
thuis

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk. 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) 

ZONNEBANK + rugmassage 
voor €25,- (1e keer €5,- korting) 
Praktijk: R.v.d.Weydenlaan 15 
Bilthoven. Tel.06-34646868

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
I www.parelpromotie.nl

Wonderschone liedjes 
over Verwondering 

‘Verwondering is het begin van alle wijsheid’, zei de Griekse 
filosoof Aristoteles, en wellicht zat hij er niet ver naast, want in 
het theaterconcert ‘Hier Dooft Niets’ van De Andersons lag de 

wijsheid steeds binnen handbereik.

De Andersons is een kleinkunstgezel-
schap met Zweedse roots waarvan de 
kern bestaat uit Anna Ågren en Roel 
Dullaart, die met hun zachte, tedere 
maar indringende stemmen de mooi-
ste, vaak zelf-gecomponeerde liedjes 
zingen, over uiteenlopende onderwer-
pen zoals de nieuwe vrijheid die elke 
dag weer begint, een lied over een 
oude mannencafé en een ode aan de 
vurigheid die, volgens de Andersons, 
in elke vrouw te vinden is. 

Gitarist Thomas Bollen begeleidde 
het zangduo schitterend op de gitaar, 
waarbij hij virtuoos tussen fraaie inti-
miteit en jankende rock-soli laveerde. 
Hij neemt zijn instrument, naar eigen 
zeggen, ‘het liefst mee naar bed, en 
ook de andere musici deden rake ont-
boezemingen, hoewel niet letterlijk: 
Dullaart vergelijkt zijn veelzijdigheid 
met Barbapapa, omdat hij moeiteloos 
schakelt van een prachtige counterte-
nor naar volkszanger, van rockster naar 
chansonnier en weer terug. Zangeres 
Anna Ågren zegt van zichzelf dat ze 

‘om de tien minuten haar kleren uit wil 
trekken om in haar nakie in wat voor 
water dan ook te springen’. Hoewel dat 
spektakel het publiek in de volgepakte 
Woudkapel afgelopen zaterdag niet ten 
deel viel was dit een mooie, waardige 
en feestelijk inluiding van het nieuwe 
jaar.

(Peter Schlamilch)

In een volgepakte Woudkapel luidt het 
kleinkunstgezelschap De Andersons 

het nieuwe jaar in.

FC De Bilt 
verlengt contract 

Ook het komende seizoen zal Alain Hijman funge-
ren als hoofdtrainer van FC De Bilt. Het bestuur, de 
technische commissie en Hijman zijn content over 
de samenwerking tot nu toe en gaan graag nog een 
seizoen met elkaar verder. Het bestuur en TC zijn 
tevreden met de wijze waarop Hijman zich presen-
teert binnen de gehele vereniging en zijn betrok-
kenheid toont binnen de club. Ook de wijze waarop 
Hijman in samenwerking met zijn assistent Sjoerd 
Molleman de bijna geheel vernieuwde selectie laat 
functioneren als 
één geheel zorgt 
voor tevreden-
heid. 

(Rob Florie)

Alain Hijman 
blijft als 

hoofdtrainer 
verbonden aan 

FC De Bilt.
(foto Kees 

Diepeveen)
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DOS speelt gelijk tegen koploper
DOS begon matig aan het duel tegen koploper Achilles. In de Haagse Sportcampus sleepten de 

Westbroekers uiteindelijk een verdiend punt uit het vuur. Er was deze wedstrijd een basisplaats 
voor Frank Dijkstra die terug kan kijken op een verdienstelijke partij. In de thuiswedstrijd 

tegen DOS scoorden de dames van Achilles maar liefst 16 keer. 

Fel
Achilles ging fel van start, waar 
DOS met name aanvallend niet 
goed begon aan de wedstrijd. De 
ploeg had moeite om onder de ver-
dedigende druk van Achilles uit te 
komen, wat veel passfouten en ver-
keerde keuzes met zich meebracht. 
Slechts één doelpunt in vijftien mi-
nuten korfbal zegt voldoende. Een 
time-out en enkele tactische omzet-
tingen waren nodig om DOS weer 
op het goede spoor te krijgen. Bij 
een 5-1 achterstand stroopten de 
Westbroekers de mouwen en gaven 
zo partij aan het fysieke spel van de 

thuisclub. Tien minuten later had 
DOS de aansluiting gevonden bij 
een 7-6 ruststand.

Spannend
Na rust was het toch weer Achil-
les, dat de voorsprong vergrootte tot 
9-6. Coach Andreas van Grootheest 
bracht toen Tim Nap in de aanval, 
waardoor DOS daar meer schot-
kracht kreeg. Bij 13-13 halverwege 
de tweede helft kwam DOS voor de 
eerste keer langszij en leek de wed-
strijd definitief te gaan keren. Bij 
14-16 pakte DOS een voorsprong 
met nog negen minuten te spelen. 

Het werden erg spannende minuten. 
Vier minuten voor tijd had DOS bij 
16-18 nog steeds een twee punten 
voorsprong, maar net op dat mo-
ment miste DOS een aantal kansen 
om te scoren. Achilles kwam langs-
zij en in de voorlaatste minuut leek 
de overwinning in Den Haag te blij-
ven. In de allerlaatste minuut scoor-
de DOS uit een strafworp de 19-19 
en behoudt door dit resultaat een 
punt achterstand op koploper Achil-
les, maar stijgt wel naar een ge-
deelde tweede plek. Zaterdag speelt 
DOS thuis tegen KVA. De wedstrijd 
in De Vierstee begint om 20.45 uur. Achilles loopt te vroeg in de bij de vrije bal die uiteindelijk een strafworp 

oplevert.

Nova wint overtuigend van Rapid
De vorige wedstrijd tegen Rapid uit Haarlem was erg spannend en werd uiteindelijk in de 

slotminuten beslist. In die wedstrijd werd een laag scoringspercentage gehaald,
waardoor Nova het zichzelf onnodig moeilijk maakte. 

Afgelopen zaterdag had Nova (te-
gen Rapid) hetzelfde probleem. Er 
werden onnodige fouten gemaakt, 
waardoor Rapid elke keer bij kon 
blijven. In de tweede helft van de 
wedstrijd kwam de scoringsmachine 
op gang en zo wist Nova maar liefst 
19 doelpunten te maken. Rapid kon 
hier niet tegenop en moest een 30-17 
verlies incasseren.

Achter
In de kleedkamer werd benadrukt 
dat Nova in de afgelopen wedstrij-
den steeds achter kwam. Zaak voor 
Nova om slim om te gaan met de 
aanvallen om de tegenstander niet 
de kans te geven om in de wedstrijd 
te komen. Waar Nova de vorige 
wedstrijden tegen een achterstand 

aan keek, was het nu de ploeg uit 
Bilthoven die het initiatief nam door 
met 2-0 voor te komen. Nova kon 
het niet doorzetten. Door slordige 
aanvallen met veel balverlies, kreeg 
Rapid de kans om terug te komen en 
zelfs een 2-4 voorsprong te pakken. 
Verder in de eerste helft waren beide 
ploegen gelijk aan elkaar. Er werd 
over en weer gescoord, maar lang-
zamerhand begon Nova op stoom 
te komen. Net voor rust lukte het 
de spelers van Nova om drie keer 
achter elkaar te scoren, waardoor de 
teams met een 11-8 stand de rust in 
gingen. 

Beter
Alle spelers van Nova wisten dat 
zij beter konden dan wat zij in de 

eerste helft lieten zien. Het was in-
valler Coen van Eck die de score 
in de tweede helft opende. Hierna 
zette Nova een tandje bij en bleek 
dat Rapid hier niet in mee kon. De 
aanvallen van Nova werden effec-
tiever en hierdoor liep de ploeg uit 
Bilthoven stapje voor stapje verder 
uit. Uiteindelijk werd na 2x 25 mi-
nuten zuivere speeltijd de wedstrijd 
afgefloten met een overtuigende 
stand van 30-17. Na de twee moei-
zame wedstrijden tegen ASVD en 
Roda, geeft deze overwinning weer 
vertrouwen voor de komende wed-
strijden. Volgende week komt KVZ 
op bezoek in de Nova Sporthal (H.F. 
Witte Centrum).

(Job Paauw)

TZ laat kans op punten voorbijgaan
Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen koploper AW/DTV op het programma. Normaal 
gesproken zou dit een heel lastige klus worden voor TZ, maar AW/DTV startte zonder diverse 

basisspelers. TZ was in tegenstelling tot eerdere wedstrijden compleet. Randy Bruintjes keerde 
terug na een schorsing en Luke van Kouterik van een blessure. 

Het initiatief lag in het begin bij 
de gasten. Verdedigend moest TZ 
even zoeken om grip te krijgen 
op het spel van AW/DTV. Aan-
vallend gezien was het soms te 
onrustig. Het ontbrak dan aan de 
optimale afstemming om goede 
kansen te creëren. Halverwege de 
eerste helft nam TZ wel de voor-
sprong over van AW/DTV en bij 
rust was de stand 12 – 11.

Afstand
In de tweede helft kon TZ af-
stand nemen van AW/ DTV. Waar 
de ploeg het in de eerste helft na 
liet om een groter verschil op het 
scorebord te zetten lukte dit in de 
tweede helft wel. Verdedigend 
waren de zaken beter voor elkaar. 
Bij 22 - 15 leek TZ de wedstrijd 
naar zich toe te trekken. AW/
DTV bracht op dat moment de 
basiskrachten in. Dit leverde AW 
de nodige goals op en langzaam 
kropen ze dichterbij. Juist in deze 
fase liet de aanval van TZ het af-
weten. Uiteindelijk scoorde AW/

DTV negen keer op rij. In de laat-
ste twee minuten kwam TZ via 
twee goals van Anouk van Breda 
terug tot 24 - 24. Met nog veer-
tien seconden op de klok begon 
de laatste aanval van de Amster-
dammers. Een overtreding zorgde 
ervoor dat AW/DTV aan mocht 

leggen voor een vrije bal. Deze 
buitenkans werd verzilverd en TZ 
bleef met lege handen achter. Om-
dat TZ de kans op bonuspunten 
liet liggen, is de ploeg afgezakt 
naar een degradatieplaats. Vol-
gende week speelt TZ uit tegen 
Unitas. 

Luke van Kouterik met een korte kans. (foto Wessel Plate)

Irene MA1
geeft visitekaartje af

Voor de start van de competitie werden er drie teams als favoriet 
gezien voor de titel in de topklasse van de Regio West. Compaen 
uit Oostzaan, Taurus uit Houten en het Bilthovense Irene. Maar na 
twee competitieronden heeft Irene al duidelijk gemaakt wie er dit 
seizoen de te kloppen ploeg is. 

Nadat vorige week Taurus kansloos werd gelaten was deze week Com-
paen slachtoffer van de Bilthovense dadendrang. Maar zo gemakkelijk 
als de 4-0 uitslag doet vermoeden, ging het de eerste set niet. Compaen 
ging overtuigend van start en Irene had moeite met de aanvalskracht 
van het Oostzaanse team. Halverwege de eerste set kantelde het spel-
beeld, Compaen kreeg steeds meer moeite met de tactische opslagen 
van Irene, de kansen die daardoor ontstonden overtuigend af maakte. 
Na de 25-20 setwinst had Irene geen compassie meer met het Noord-
Hollandse team. Met 25-12, 25-9 en 25-22 pakte Irene de volgende drie 
sets en daarmee de 4-0 overwinning. Na twee wedstrijden staat Irene 
zonder puntverlies aan de leiding. Zaterdag, 27 januari om 09.30 uur 
ontvangt Irene het laaggeplaatste Haaglanden in de Kees Boekehal.

(Michel Everaert)

Irene dames 1
nadert koppositie

Nadat koploper Kalinko vrijdagavond tegen een 3-1 nederlaag op 
liep waren de Bilthovense dames extra gretig. De unieke kans om 
de achterstand te verkleinen werd met beide handen aangegrepen. 
Door een 4-0 overwinning op DOS staat Irene nu, met één wedstrijd 
meer gespeeld, 3 punten voor op het Haagse Kalinko. 

Irene Dames 1 startte zaterdag niet overweldigend. Het Schoonhovense 
DOS vocht voor wat ze waard was en bleef lange tijd in het spoor van 
Irene en de eerste set kon daardoor alle kanten op. Nadat de thuisploeg 
de service-strategie aanpaste was het snel gedaan met de spanning en 
trok Irene de eerste set door een korte tussensprint met 25-21 naar zich 
toe. Daarna was het gedaan met de tegenstand van het team uit de zil-
verstad en was het Irene wat de klok sloeg. De Irene dames wonnen met 
twee keer 25-17 en één keer 25-19 de volgende sets. 

Zaterdag, 27 januari 2018 om 14.45 uur speelt Irene Dames 1 uit tegen 
middenmoter VV Utrecht Dames 3 in sporthal Olympos in Utrecht.

(Michel Everaert)

De Kwinkelier wie had dat durven dromen
wordt nu echt onder handen genomen
nu de sloop is gestart
gaat het hopelijk hard
en zal het publiek ook weer komen

Guus Geebel Limerick



Storm velt bomen

Een westerstorm trok 
donderdag 18 januari 

over het land, met zeer 
zware windstoten tot 120 

kilometer per uur. De storm 
veroorzaakte vele honderden 
schademeldingen, variërend 

van omgewaaide bomen, 
omgekieperde vrachtwagens 

en zelfs compleet weggewaaide 
daken. Ook enkele oude bomen 
langs de Oude Gezichtslaan in 
Maartensdijk waren niet meer 

te redden en werden op de 
dagen daarna opgeruimd. 

(foto Lex van Boetzelaer)
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Dakloze schaapskudde
zoekt begrazing

door Henk van de Bunt

Herder Ester Floor startte in 2015 met een eigen schaapskudde van ruim 200 Veluwse, 
Kempische en Drentse Heideschapen. Afgelopen week kwamen Ester en haar man Werner in 

het nieuws, omdat het echtpaar een oproep doet voor (nieuwe) begrazing. 

De schaapskudde van Ester en 
Werner is vanaf april a.s. ‘dakloos’. 
Drie jaar lang liep de kudde rond op 
de terreinen van het Utrechts Land-
schap Maarn, Maartensdijk, Soes-
terberg, de vliegbasis, Zeist en de 
Paltz in Soest. Ester Floor vertelt: 
‘Door een geldkwestie en verve-
lende samenloop van omstandighe-
den gaat één van onze opdrachten 

dit jaar niet door. Hierdoor zijn we 
dringend op zoek naar nieuwe plek-
ken waar onze kudde kan grazen. 
Wij begrazen daarmee natuurter-
reinen op de Utrechtse Heuvelrug. 
Daarnaast verkopen we de wol, 
maken vilten producten, geven 
workshops, organiseren wandelin-
gen en educatieve middagen voor 
kinderen’. 

Ruimte
Werner Floor vult aan: ‘Vanaf april 
2018 hebben wij ruimte voor nieu-
we opdrachten voor onze schaaps-
kudde. Wij zoeken heideterreinen, 
grasland, weides, natuurgrond 
in het bezit c.q. beheer van land-
goedeigenaren, particulier bezit, 
gemeenten, waterschappen, be-
drijven, bouwmaatschappijen, op-

leidingsinstituten, of investerings-
maatschappijen. Komen wij met 
de gehele schaapskudde dan bieden 
wij begrazing aan voor minimaal 
2 weken of meer. Daarbij gaat het 
om stukken grond (al dan niet aan-
eengesloten) van 5 hectare of meer. 
Eventueel is het ook mogelijk om 
met een deel van de kudde te ko-
men, te denken valt aan groepjes 
van 30 à 40 schapen. Dan zijn klei-
nere projecten ook mogelijk, al dan 
niet voor langere tijd’. 

Voordelen 
100 van de 200 schapen zijn ge-
adopteerd door liefhebbers. Dat is 
volgens Ester Floor nog een reden 
waarom ze voor de dieren een plek 
moeten vinden: ‘We kunnen deze 
mensen toch niet ineens melden dat 
ze wegmoeten’? Voordelen voor 
de grondeigenaar zijn, dat het stuk 
grond netjes en grondig begraasd 
wordt en niet gemaaid of anders-
zins bewerkt hoeft te worden. Niet 
alleen is het een ecologisch manier 
van natuurbeheer, maar het levert 
ook kostenbesparing op. Heide- en 
natuurgronden krijgen de kans zich 
te ontwikkelen en (zeldzame en in-
heemse) plantsoorten, die bijvoor-
beeld vlinders en bijen aantrekken 
worden versterkt. Schapen rullen 

de bodem, grazen ongewenste be-
groeiing weg (bramen, Japanse 
duizendknoop, brandnetels, denne-
tjes, berkjes en ander opschot, maar 
ook bereklauw en andere invasieve 
soorten), bemesten op natuurlijke 
ecologische basis en nemen krui-
den en zaden mee in hun vachten. 
Bovendien is een kudde heidescha-
pen een lust voor het oog en geeft 
het mensen een mooie natuurbele-
venis. 

Werkwijze
Omdat het welzijn van de schapen 
bij Ester en Werner hoog in het 
vaandel staat en zij garant staan 
voor een goed resultaat, hoeden zij 
de schapen zelf of, wanneer zij in 
een afgerasterd veld staan, contro-
leren zij ze dagelijks op gezond-
heid, voeding en watervoorziening, 
maar ook of het resultaat behaald 
wordt. De grondeigenaar heeft er 
geen omkijken naar. Omdat de her-
ders ook bos- en natuurbeheer in 
hun dienstenpakket hebben, beho-
ren bles-, rooi-, maai, - snoei- en 
aanplantwerkzaamheden ook tot de 
mogelijkheden. 

Contact: Ester & Werner Floor,
Mail: info@floorlandschapsbeheer 
of tel: 06 11424444.

Ester Floor (achter haar kudde) tijdens een wandeling in Lage Vuursche. (foto Caspar Huurdeman)

Nachtelijke wegafsluitingen
op de A27 

door Henk van de Bunt

Op 26 en 27 januari is de A27 ’s nachts gedeeltelijk afgesloten van 22.00 tot 8.00 uur. In het 
weekend van 19 en 20 januari was de weg afgesloten van Utrecht-Noord tot knooppunt Eemnes. 

In het weekend van 26 en 27 januari, is de andere rijrichting aan de beurt. 

Weggebruikers worden omgeleid 
via de A28 en de A1. Het onder-
liggende wegennet wordt hierdoor 
niet extra belast. De omleiding staat 
ter plaatse aangegeven met gele 
borden. De extra reistijd is onge-
veer 15 minuten. 

Werkzaamheden 
3Angle gaat liggers plaatsen voor 
de nieuwe viaducten bij Bilthoven 
(44 liggers) en Hilversum (34 lig-

gers). De grote betonnen elementen 
(van zo’n 70 a 80 ton) worden in 
een keer op de steunen van het via-
duct gehesen. Omdat de liggers bo-
ven de weg worden gehesen is het 
omwille de veiligheid noodzakelijk 
de weg af te sluiten tijdens de werk-
zaamheden. 
Verder repareert 3Angle waar no-
dig het asfalt en de belijning tijdens 
de nachtafsluitingen en treft voor-
bereidingen om vanaf eind januari 

gefaseerd nieuwe verlichting aan te 
zetten. 

Volgende nachtelijke afsluitingen 
Ook in het weekend van 2 en 3 fe-
bruari en van 9 en 10 februari zijn 
er nachtelijke afsluitingen op de 
A27. De andere helft van de liggers 
wordt dan geplaatst. Ook brengt de 
aannemer een derde rijstrook op de 
A27 bij Bilthoven aan. Meer infor-
matie hierover volgt eind januari. 

3Angle plaatst liggers voor 
nieuwe viaducten
(foto RWS). 

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
24-01
Do.

25-01
Vr.

26-01
Za.

27-01
Zo.

28-01

Hazensteak met saus van 
bokbier en kruidkoek

of
“Zarzuela” 

(Spaanse visschotel)
of

Groenten kroketjes + 
gekruide aardappel en 

wintergroenten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
31-01
Do.

01-02
Vr.

02-02
Za.

03-02
Zo.

04-02

Saté ajam Bali
met gado gado

of
Victoriabaarsfilet

met kappertjessaus
of

Spinazie, ricotta en 
pijnboompitjes in 

bladerdeeg

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Surf en Turf voor slechts €15,-
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