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Nieuwe Biltse gemeenteraad 
geïnstalleerd

door Guus Geebel

Donderdag 29 maart installeerde burgemeester Sjoerd Potters de 27 gemeenteraadsleden
die de Biltse bevolking op 21 maart had gekozen. De burgemeester sprak de nieuwe raadsleden 

vooraf toe en kondigde een intensief inwerkprogramma aan. Hij noemt het raadswerk 
een belangrijke en zware verantwoordelijkheid. ‘Maar ontzettend eervol.’ 

Potters geeft de nieuwe raad drie V’s mee. Verantwoordelijkheid, Visie en Verbinding.

Alle 27 gemeenteraadsleden legden 
de voorgeschreven eed of belofte 
af. De tien nieuwkomers in de raad 
zijn: Madeleine Bakker (CDA), 
Kristel Brekelmans (Forza), Anne 
Brommersma (GroenLinks), Eelco 
Dalmeijer (VVD), Anne Marie ’t 
Hart (GroenLinks), Donja Hoe-
vers (D66), Leontine Kok (VVD), 
Fred van Lemmen (VVD), Hans 
Mieras (D66) en Marijn Peperkamp 
(GroenLinks). Madeleine Bakker, 

Anne Brommersma en Hans Mier-
as zijn tevens demissionair wethou-
der. Na de plechtigheid waren er 
van alle kanten felicitaties.

Informateur
De elf fracties houden vervolgens 
een beschouwing op de verkie-
zingsuitslag. Fred van Lemmen 
(VVD) is als fractievoorzitter van 
de grootste partij benoemd tot in-
formateur voor een nieuw college. 

Hij bijt het spits af met een mai-
denspeech. ‘De tijd van campag-
nevoeren is voorbij, het gaat nu om 
uitvoeren. Dat vraagt om creativi-
teit, daadkracht en het grote geheel 
zien.’ Hij heeft als informateur met 
tien partijen inmiddels gesprekken 
gevoerd. ‘We streven naar een coa-
litieakkoord, maar uiteindelijk ook 
naar een raadsbreed akkoord.’ 

Henk Zandvliet (GroenLinks) gaat 
eerst in op het goede resultaat van 
de verkiezingen voor zijn partij. 
Hij noemt een aantal uitdagingen 
die er voor de nieuwe raad liggen. 
‘Om de doelstelling energieneu-
traal in 2030 waar te maken moe-
ten er nog wel een paar tandjes bij.’ 
Fractievoorzitter Dolf Smolenaers 
vindt dat D66 als verliezer beschei-
denheid past, maar de partij loopt 
niet weg voor verantwoordelijk-
heid. Hij noemt een aantal belang-
rijke opgaven als woningbouw, de 
Schapenweide, wat te doen met Het 
Lichtruim en Bilthoven Centrum. 

Accentverschuivingen
Jette Muijsson (Beter De Bilt) ziet 
de uitslag van de verkiezingen als 
beloning voor de daadkracht van 
haar partij en de gezochte samen-
werking in de oppositie en de co-
alitie. Zij constateert dat de lande-
lijke politieke trend ook in de Biltse 
uitslag te zien is. ‘Alleen de lokale 
zetels zijn in tegenstelling tot lan-
delijk in aantal gelijk gebleven.’ Zij 
constateert dat de krappe meerder-
heid van de coalitie is behouden, 
maar dat er accentverschuivingen 
zijn. 

Werner de Groot (CDA) zegt blij 
te zijn dat het CDA voor het eerst 
in Hollandsche Rading de grootste 
partij werd. ‘Samenwerking en res-
pect voor elkaars standpunten moe-
ten in de nieuwe raad de boventoon 
gaan voeren.’ Peter Schlamilch 
(Forza) gaat voor een dorpser, groe-
ner en veiliger gemeente. ‘Forza is 
bereid zich in het belang van alle 
burgers van De Bilt zeer construc-
tief op te stellen en over eigen scha-
duwen heen te springen.’

Rode contouren
Krischan Hagedoorn (PvdA) vindt 
dat er een coalitie gevormd moet 
worden die een antwoord geeft op 
de grote vraagstukken waar de vo-
rige raad niet uit is gekomen. De 
tekorten op de lokale en regionale 
woonmarkt, de transformatie van 
de lokale zorg en het werk maken 
van werkgelegenheid. De partij 

pleit voor wethouders met daad-
kracht en vernieuwingsdrang die 
verbindend werken. Hagedoorn 
breekt een lans voor een raadsbreed 
coalitieakkoord en roept op om te 
komen tot zoveel mogelijk nieuwe 
woningen. Johan Slootweg (SGP) 
is benieuwd wat de ‘nieuwe ener-
gie’ van de VVD gaat brengen. 
‘Achterliggende periodes hebben 
de grote partijen woningbouw te-
gengehouden, want die wilden 
geen meter buiten de rode contou-
ren bouwen met als resultaat in 
2017 elf woningen.’ Hij hoopt dat 
de VVD zich niet weer met groen 
garen in het pak laat naaien en hij 
hoopt ook dat bij GroenLinks het 
groene garen een beetje aan het op-
raken is. ‘Ik hoop dat allen bij God 
de hulp mogen zoeken en vinden in 
het werk dat ons de komende peri-
ode wacht.’ 

Woningbouw
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
denkt dat de meeste kiezers zich 
hebben laten leiden door lande-
lijke trends. Zo kijkt hij ook naar 
de verkiezingsuitslag. Niet Groen-
Links De Bilt maar Jesse Klaver 
heeft hier gewonnen en niet Hans 

Mieras is afgestraft, maar Alexan-
der Pechtold.’ Bilts Belang wil zo 
snel mogelijk zoveel mogelijk wo-
ningen bouwen, zonder ideologi-
sche beperkingen van rode contou-
ren. De partij heeft voorkeur voor 
een college zonder GroenLinks dat 
daadkrachtig de woningbouw aan-
pakt en de wachtlijst halveert. Voor 
Menno Boer (SP) is woningbouw 
het belangrijkste punt voor zijn 
partij en zeker niet Het Lichtruim. 
‘Bescherm de natuur maar zorg 
wel dat we kunnen bouwen. Houd 
het groen in de bebouwde kom in-
tact.’ De ideale coalitie vindt hij 
VVD, GroenLinks, CDA en PvdA. 
De minst gewilde coalitie van de 
SP is: VVD, GroenLinks, D66 en 
CDA dat hij het rechtse motorblok 
noemt. Theo Aalbers (CU) wil 
met iedereen graag samenwerken. 
Ook wil hij de kernen intensief 
betrekken bij ontwikkelingen en 
dat vanaf het allereerste begin. De 
ChristenUnie wil innovatief beleid 
ontwikkelen in verschillende soor-
ten woningen. ‘De Schapenweide 
blijft voor de schapen of voor de 
life science-as.’ De partij laat zich 
inspireren door de Bijbel en de be-
lofte aan de kiezers.

Burgemeester Sjoerd Potters met zijn nieuwe gemeenteraad.

Rijbaanafsluitingen A27
Tot en met week 17 zijn delen van de snelweg A27 afgesloten van ’s 
avonds 21.00 tot ‘s ochtends 5.00 uur. Tijdens deze nachtelijke rijbaan-
afsluitingen worden leuningen en randelementen op de viaducten ge-
monteerd ter hoogte van Bilthoven en Hilversum en de fietsbrug Zwa-
luwenberg. 

Weggebruikers worden omgeleid via de A28 en de A1. De omleiding 
wordt ter plaatse aangegeven met gele borden. De extra reistijd is on-
geveer 15 minuten. De A27 is afgesloten in de zuidelijke rijrichting, 
tussen knooppunt Eemnes en Utrecht-Noord, op 11 april en 17 t/m 19 
april. De A27 is afgesloten in de noordelijke rijrichting, tussen Utrecht-
Noord en knooppunt Eemnes op 3 t/m 5 april, 23 t/m 25 april, 30 april 
en 1 mei 2018.
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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
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

04/04 • 10.30u - Protestantse en R.K.-
voorgangers, Oecumenische ziekenzalving

08/04 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

Pr. Gem. Zuiderkapel
08/04 • 09.30u - Ds. J. van Dijk

08/04 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
08/04 • 10.30u - Bezinningssamenkomst

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

08/04 • 10.00u - de heer Jaap de Vreugd

R.K. Kerk O.L. Vrouw
08/04 • 10.30u - Priester Mauricio Menese

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
08/04 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

08/04 • 10.00u - Ds. P.C.H. Kleinbloesem 
08/04 • 19.00u - Ds. W.F. v.d. Woestijne 

Pr. Gem. Immanuelkerk
08/04 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten; 
Samendienst in en met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
08/04 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam; 

Samendienst met Immanuelkerk 

R.K. St. Michaelkerk
08/04 • 10.30u - Woord- en 

Communieviering, J. Houben
 

V.E.G. De Bilt e.o.
08/04 • 10.00u - Spreker Anton Doornenbal

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

08/04 • 10.30u - De heer
A.W. van der Meer 

Herv. gemeente Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

08/04 • 15.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

01/04 • 10.00u + 18.30u - Ds. H. Zweistra

Onderwegkerk Blauwkapel
08/04 • 10.30u - Prof. dr. M.E. Brinkman

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

08/04 • 11.00u - Ds. R. Alkema

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

08/04 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer
08/04 • 18.30u - Ds. G.J. van Meijeren

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

08/04 • 10.00 + 18.30u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
08/04 • 09.30u - Ds. R. Alkema 

St. Maartenskerk
08/04 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Joachim Skiba

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

08/04 • 10.00u - Ds. J. Wolswinkel
08/04 • 18.30u - Ds. M. Ezinga 

 
PKN - Herv. Kerk

01/04 • 10.00u + 18.30u -
Ds. M. van der Zwan

alting uitvaarten

Pauline Res & Hiske Alting

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

alting uitvaarten

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

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

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

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, 
geven wij u kennis dat de Heere op Zijn tijd van onze zijde

heeft weggenomen, onze lieve zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

Wilhelmine Janna Johanna Smaling
sinds 10 maart 2006 weduwe van Rutger van der Heide

* Maartensdijk † Hilversum
13 september 1929 28 maart 2018

 Marga en Robert Timmer-van der Heide
  Ruth en Danny
   Koen, Bente, Tijl
  David en Ellis 
   Zanna, Levi, Seb

 Dirk en Janny van der Heide-van Zijtveld
  Rutger
  Evert-Jan
  Diederick en Anneke
  Emma

 Ellen van der Heide (in herinnering)
  Daniëlle en Jaap
   Joas
  Vincent en Lydia
   Cor-Willem, Laurens-Jan, Anne-Claire
  Michelle en Jasper
   Tobias, Fabian

 Thea en Bert van Lier-van der Heide
  Theresa (in herinnering)
  Christiaan en Melanie
  Thomas en Nina
  Marissa en Frans

 Trudy en Mario Ekkebus-van der Heide
  Lotte
  Sterre

Dorpsweg 244
3738 CN  Maartensdijk

De begrafenisplechtigheid heeft op uitdrukkelijk verzoek van onze 
moeder, groot- en overgrootmoeder plaatsgevonden in besloten 

kring op de Hervormde Begraafplaats te Maartensdijk.

Hollandsche Rading zzzoemt

Samen Voor Hollandsche Rading 
(SVHR) organiseert 4 april om 
20.00 uur in het Dorpshuis in 
Hollandsche Rading (Dennen-
laan 57) een thema-avond over 
bijen voor inwoners van Hol-
landsche Rading, gepresenteerd 
door bijenkoningin, imker, trai-
ner en verteller Sonne Copijn uit 
Groenekan. Het thema is ‘Mee-
denken over de biodiversiteit van 
Hollandsche Rading’. 

Hoe gaan we van Hollandsche 
Rading een bijenparadijs maken. 
Tips en Trics, voor de tuin en 
voor het dorp. Tevens is er een 
update over de stand van zaken 
m.b.t. het Goois Natuur Reser-
vaat. De entree is gratis; er is 
koffie, thee en een drankje. Laat 
deze inspirerende avond over de 
bij niet aan u voor-‘bij’ gaan.

Ontmoetingsdienst

De eerstkomende ontmoetings-
dienst vindt plaats op vrijdag 6 
april om 19.30 uur in Dijckstate 
aan het Maertensplein in Maar-
tensdijk. Bij een ontmoetingsdienst 
is er eerst een (korte) viering - de 
ontmoeting met God -. Na de vie-
ring is er gelegenheid om koffie te 
drinken en met elkaar te praten - de 
ontmoeting met elkaar -. Ds. René 
Alkema is deze keer de voorgan-
ger. Jan Grootendorst is telefonisch 
te bereiken (0346 212904) als u 
om vervoer verlegen zit. 

Repair Café 
 
Op zaterdag 7 april is er Repair 
Cafe van 11.00 tot 15.00 uur bij 
de WVT, Talinglaan 10 in Biltho-
ven. U kunt hier kapotte spullen 
komen repareren met hulp van 
ervaren reparateurs, die helpen bij 
het hertellen van kleding, elektri-
sche apparaten, computers, fiet-
sen, houtwerk, speelgoed, en nog 
veel meer. Voor de kinderen is er 
een begeleide knutseltafel, waar 
zij mooie dingen kunnen maken 
van recyclemateriaal. De toegang 
is gratis, een vrijwillige bijdrage 
is welkom. Het Repair Café wordt 
georganiseerd door Transition 
Town de Bilt in samenwerking 
met welzijnsorganisatie WVT. Info 
op: https://repaircafebilthoven.
wordpress.com/

Inzamelavond Marktdag 
De Bilt

Voor de Marktdag De Bilt (zater-
dag 8 september) is behoefte aan 
2de hands spullen, dames- en 
kinderkleding. Een inzamelavond 
hiervoor is donderdag 12 april van 
19.00 tot 20.00 uur in Wijkgebouw 
De Voorhof naast de Dorpskerk 
(Burgemeester de Withstraat 29a) 
in De Bilt. Om organisatorische 
redenen is er geen plaats voor grote 
meubelen, witgoed, tv’s en compu-
ters. De opbrengst van de marktdag 
is bestemd voor de bouw van een 
wijkgebouw voor arme jongeren in 

Colombia, voor onderwijsonder-
steuning van kansarme kinderen 
in Nicaragua en een duo-fiets voor 
Beth Shamar in Groenekan. Info 
op www.marktdagdebilt.nl.

In Between Café

Het netwerkcafé voor werk- en 
opdrachtzoekenden verzorgt op 
maandag 9 april van 9.00 tot 11.30 
uur een bijeenkomst in Wijkres-
taurant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14, De 
Bilt. Voor meer informatie: inbe-
tweencafedb@gmail.com. Toe-
gang tot de workshops van het ‘In 
Between Café’ is gratis. 

Workshop mozaïek 
‘Na aan het hart’

Iedereen krijgt te maken met 
rouwverwerking. Hoe men ermee 
omgaat is heel persoonlijk. In de 
PCB uitvaartwinkel Bilthoven 
(Uilenpad 1) wordt op maandag 
9 april van 19.00 tot 21.00 uur de 
mogelijkheid geboden om een hart 
te mozaïeken; een mooie blijvende 
herinnering. Gekozen is voor het 
thema ’Na aan het hart’, het hart 
symboliseert liefde en verbonden-
heid. Deze workshop wordt bege-
leid door Marianne Stolker. De 
materiaalkosten zijn 17,50 euro.
Graag vooraf aanmelden
(bilthoven@pcbuitvaartzorg.nl of 
030 2217229)

Ontmoetingsmiddag PCOB

De eerstvolgende ontmoetings-
middag van de PCOB wordt 
gehouden op dinsdag 10 april 
in de Ontmoetingskerk in Maar-
tensdijk, Kon. Julianalaan 28. 
De locatie is met Openbaar Ver-
voer (lijn 58) goed te bereiken. 
Mevrouw Greetje Beekman komt 
vertellen over het dagelijkse 
gezinsleven in Japan. De aan-
vang is om 14.30 uur en iedereen 
(ook niet leden) is hartelijk wel-
kom. Inlichtingen zijn te verkrij-
gen via Henny Ockhuijsen, tel. 
030 2202458.
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Zaterdag 14 april – 9:30 tot 16:00 
Jos Kessels, Jacomijn Hendrickx,  

Rachel Ritman, Jean-Pelé Fomété en  
Peter Huijs onderzoeken en bepleiten  
het mysterie in de mens, het Ware.

www.stichtingrozenkruis.nl

SYMPOSION
HET GOEDE – HET SCHONE

HET WARE

Conferentiecentrum Renova  
Maartensdijkseweg 1 – Bilthoven

Werkgroep Veilig Fietsen  
Jan Steenlaan biedt startnotitie aan

Namens de acht deelnemende organisaties bood onafhankelijk voorzitter Willem van den 
Wijngaart van de werkgroep Veilig Fietsen Jan Steenlaan dinsdag 13 maart de startnotitie aan 

wethouder Ebbe Rost van Tonningen aan.

De notitie is het resultaat van een 
half jaar intensief overleg over de 
verkeerssituatie op de Jan Steen-
laan in Bilthoven. De gemeenteraad 
en het college van burgemeester en 
wethouders gaan de notitie behan-
delen.

Belangen en wensen
De Jan Steenlaan is een belang-
rijke toegangsweg voor de wijk De 
Leijen, de bedrijven aan de Rem-
brandtlaan en scholen en sport-
clubs. Dagelijks wringen zich zeer 
vele auto’s en fietsers langs elkaar 
in het nauwe deel van de Jan Steen-
laan tussen de Rembrandtlaan en 
Jan van Eycklaan. Met name in de 
spitsuren is het uitkijken geblazen.
Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen heeft waardering voor de werk-
groep: ‘Het college en de gemeen-
teraad hebben lang uitgekeken naar 
het resultaat van de werkgroep. De 
startnotitie stelt ons in staat om een 
goede afweging te maken in de ver-
dere behandeling.’ Ook voorzitter 
Willem van den Wijngaart is blij 
dat het tot zo’n concrete startnotitie 
is gekomen: ‘Het was zeker geen 
sinecure om de belangen en wensen 
van de acht deelnemende organisa-
ties recht te doen, maar ik denk wel 
dat dat gelukt is. Iedereen heeft zijn 
beste keuze kunnen maken.’ 

Opdracht
Na een discussie in de gemeente-
raad over de invulling van de ver-
keerscirculatie en inrichting Jan 
Steenlaan hebben de bewoners-
vereniging Bilthoven Noord, de 
wijkraad De Leijen en scholen en 
sportclubs het initiatief genomen 
om een werkgroep te vormen. De 
werkgroep heeft zich ten doel ge-
steld om samen met de gemeente 
een haalbaar voorstel te doen voor 
een fietsverbinding die voldoet aan 
de criteria voor een goed fietsnet-
werk zoals die geformuleerd zijn in 
het Gemeentelijk Verkeers- en Ver-
voersplan uit 2012 (samenhang, di-
rectheid, aantrekkelijkheid, veilig-
heid en comfort). Daarnaast moet 
de gekozen oplossing voor de lange 
termijn een goede ontsluiting van 
de wijk De Leijen bieden voor alle 
soorten verkeer. 

Oplossingsrichtingen
De werkgroep heeft geprobeerd om 
een structurele en haalbare oplos-
sing te vinden voor de onveilige 
fietsroute langs de laan. De werk-
groep heeft daartoe alle mogelijke 

oplossingen en belangen zorgvul-
dig afgewogen en rekening gehou-
den met eerdere onderzoeken en 
wensen van de gemeenteraad.

De werkgroep reikt de gemeente 
drie oplossingsrichtingen aan:
• Aanbrengen Knip. Hierbij krij-
gen de noordelijke en zuidelijk helft 
van de wijk De Leijen elk hun eigen 
ontsluitingsweg: een via de tunnel 
in de Leijenseweg en een via de Jan 
Steenlaan. Verkeer van noord naar 
zuid moet omrijden. Gezien de ver-
wachte verkeersintensiteiten is een 
fietsstraat met autoverkeer in twee 
richtingen mogelijk binnen het be-
staande wegprofiel.
• Fietspad. In deze variant is de 
Jan Steenlaan een wijkontsluitings-
weg voor auto’s in twee richtingen. 
Hierbij is er een hoge verkeers-
intensiteit en is een vrij-liggend 
fietspad nodig, gescheiden van het 
autoverkeer. Dit kan niet zonder 
bomen te kappen en gronden te ont-
eigenen.
• Fietsstraat. Hierbij wordt de Jan 
Steenlaan ingericht als fietsstraat 
met autoverkeer in eenrichting bin-
nen het bestaande wegprofiel. Er 
zijn aanvullende maatregelen nodig 
om ongewenst verkeer te weren.
Zes van de acht deelnemende orga-
nisaties aan de werkgroep hebben 
een voorkeur voor de oplossings-
richting Fietspad. De andere twee 

hebben een voorkeur voor de vari-
ant Fietsstraat.

Informatieavond
Op 9 april organiseert de gemeente 
met medewerking van de werk-
groep een informatieavond voor 
belanghebbenden waar onder ande-
re de twee onderzoeksbureaus, die 
gegevens hebben aangeleverd, een 
toelichting zullen geven. De (nieu-
we) gemeenteraad zal de startnoti-
tie en de reacties, die tijdens de in-
formatieavond verzameld worden, 
betrekken bij haar besluitvorming 
over een oplossing voor de ver-
keerssituatie op de Jan Steenlaan en 
de verkeerscirculatie in de Leijen.

Werkgroep
Van de werkgroep Veilig Fietsen 
Jan Steenlaan maakten deel uit: 
Wijkraad De Leijen, Bewonersver-
eniging Bilthoven-Noord, Fietsers-
bond, scholen en sportverenigingen 
Jan Steenlaan-Kees Boekelaan en 
bewoners/bedrijven van de Jan 
Steenlaan, Jan van Eijcklaan, Rem-
brandtlaan en Rubenslaan/Van 
Ostadelaan, aangevuld met een 
projectleider van de gemeente De 
Bilt. De werkgroep heeft zich in 
zijn laatste vergadering op 12 maart 
ontheven van zijn taak. 
Meer info. vindt men over Veilig 
Fietsen Jan Steenlaan op www. 
debilt.nl/projecten. 

Ontmoetingscentrum 
Rinnebeek

De Bilthuysen heeft ervoor gekozen van de 
dagbehandeling Rinnebeek aan Sint Laurensweg 11 in 
De Bilt een Ontmoetingscentrum (OC) te maken waar 

mensen met dementie of andere beperkingen, zoals niet 
aangeboren hersenletsel of Parkinson nieuwe sociale 
contacten kunnen leggen en deel kunnen nemen aan 

verschillende activiteiten. 

Door de bezoekers van het OC een gestructureerd en zinvol activi-
teitenprogramma aan te bieden, worden vaardigheden lichamelijk en 
geestelijk op peil gehouden, waardoor men langer thuis kan blijven 
wonen. Naast professionele begeleiding zijn er mogelijkheden voor het 
inzetten van behandelaren zoals fysiotherapeut, ergotherapeut en speci-
alist ouderengeneeskunde. Ook mantelzorgers worden ondersteund. Zij 
kunnen bij het OC terecht voor een luisterend oor en zich aanmelden 
voor de ontmoetingsgroep of informatiebijeenkomsten. 

Vrijwilligers
OC Rinnebeek is elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geopend 
van 9.00 uur tot 16.30 uur. OC Rinnebeek is ook op zoek naar vrijwil-
ligers die kunnen ondersteunen bij individuele en kleinschalige activi-
teiten, zoals samen koken, wandelen of een tochtje maken op de duo 
fiets. Wilt u het leven van onze bezoekers meer fleur geven? Neemt u 
dan contact op met coördinator Willy Sturkenboom tel. 0620640523, 
w.sturkenboom@iszdebrug.nl.

Nieuwe sociale contacten leggen bij OC Rinnebeek.

Willem van den Wijngaart (r) overhandigt de startnotitie aan wethouder 
Ebbe Rost van Tonningen. (foto: gemeente De Bilt.)

Kunstlezing in Lichtruim 
Stichting Kunst en Cultuur De Bilt en Bibliotheek Bilthoven organiseren op donderdag 12 april om 

20.00 uur in Theater Het Lichtruim een kunstlezing over de expositie Morandi & Bologna in het 
jonge museum Belvédère; deze lezing is voor wie zich wil voorbereiden op de tentoonstelling. 

Het jonge Museum Belvédère voor 
moderne en hedendaagse kunst te 
Heerenveen, wijdt een tentoonstel-
ling aan de Italiaanse grootmeester 
Georgio Morandi (1890-1964) en 
belicht de raakvlakken tussen het 
werk van schilder, tekenaar en etser 

Morandi en de stad Bologna waar 
hij woonde en werkte. 

Morandi is de grootmeester van de 
twintigste eeuwse stillevenkunst. 
Kunsthistorica Mirelle Nunes pre-
senteert het werk van de kunstenaar 

Morandi in relatie tot kunststromin-
gen uit zijn tijd zoals het futurisme 
en de pittura metafisica. Ook zal zij 
een deel van de in Heerenveen ten 
toon te stellen werken bespreken. 
Meer informatie en aanmelden: 
www.ideacultuur.nl/bibliotheek
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 5 april
t/m woensdag 11 april

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

Kip-walnoot salade
Kip-kerrie salade
Filet Americain

Coburger rauwe ham
Heerlijke beenham
Runderrollade 3 x 100

GRAM 5.98

3 x 100
GRAM 4.98

Lekker voor het weekend!

    VOORDEEL HELE WEEK

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 6.25

BOEREN LENTE KAAS 500
GRAM 6.98 

Noten & pinda's

Diverse soorten vlugklaar
Slavinken, rundervinken, verse worst,
gehaktstaaf, etc… 4 + 1 GRATIS

Filetlapjes
naturel of gemarineerd

Kipdij saté

Livar speklapjes

500
GRAM 5.50

100
GRAM 1.75

500
GRAM 5.50

5
VOOR 5.-Hamburgers

500
GRAM 7.98

Riblappen

1
KILO 7.98

SHOARMA

250
GRAM 3.98

250
GRAM 2.98

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN

PINDA ROZIJNENMIX

2
STUKS 6.-

2
STUKS 5.-SMULBOLLEN

TORTILLA'S

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
Nu per stuk € 3,49

Brownie
Per stuk € 5,95

•  Voorjaars pasta 
met kip en groente

€ 1,25
100 gram

•  Vers gesneden
Bietjes € 0,99

500 gram

•  Zoete sappige
Nadacott mandarijnen € 2,49

Heel kiloAanbiedingen met een * geldig op Donderdag-Vrijdag-Zaterdag.

Ons bekende 

Desem
Landbrood

Nu € 2,49

Vers van de traiteur
Japanse week
• Japanse kip 100 gram € 1,25
• Japanse beef 100 gram € 1,49
• Japanse kalfsvlees 100 gram € 1,75
• Japanse vis 100 gram € 1,98
In combinatie met noedels of rijst

Luxe
Hollandse 

Pluksla

Zak 150 gram € 1,98
Volop Hollandse asperges, 
gratis geschild!!
Volop Hollandse primeurs!
Hollandse kasbonen, 
kasbloemkool, aardbeien, 
tomaten, raapstelen

Vanaf deze week weer 
in ons assortiment onze 
bekende fruitwaartjes.

Hollandse 

Komkommers

Nu 2 voor € 0,99
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Onderscheidingen voor 
niet terugkerende raadsleden

door Guus Geebel

Tien gemeenteraadsleden keren niet terug in de nieuwe raad. Dinsdag 27 maart nam de 
zittende raad afscheid van hen. Sommigen hadden er zelf voor gekozen te stoppen, voor 

anderen waren hun partij of de kiezers er oorzaak van. Een commissie uit de raad onderzocht 
de geloofsbrieven van de nieuwgekozen raadsleden en verklaarde op basis van de opgemaakte 

processen-verbaal de verkiezingen rechtmatig.

Burgemeester Sjoerd Potters zegt 
in zijn openingswoord de vertrek-
kende raad te hebben leren kennen 
als een energieke raad. Dat zorgt 
voor enige hilariteit. Met goede 
omgangsvormen en hoffelijkheid 
ging het wel eens mis, maar de bur-
gemeester vindt toch dat de raad 
veel moeite heeft gestopt in het be-
ter met elkaar omgaan. ‘U bent als 
raad de spiegel voor de samenle-
ving.’ Hij gaat vervolgens in op een 
aantal zaken die deze raadsperiode 
bereikt zijn.

Koninklijke Onderscheidingen
Aan vier personen reikt de burge-
meester een Koninklijke Onder-
scheiding uit. Zij worden benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Nico Jansen nam op 30 novem-
ber 2017 afscheid als raadslid. ‘Je 
bent toen al toegesproken, maar het 
afscheid is zo snel ingegaan, dat je 
niet kon worden bedankt met de 
onderscheiding die je verdiende’, 
aldus de burgemeester. Frans Poot 
begon in 1995 als raadslid. ‘We 
nemen met hem afscheid van een 

ervaren rustige volksvertegenwoor-
diger.’ Potters noemt hem een in-
nemend en enthousiast persoon 
en prijst zijn positieve mensbeeld. 
‘Altijd weten wat er onder de be-
volking leeft en voor iedereen aan-
spreekbaar.’ 
Potters noemt ook nevenactiviteiten 
zoals zijn inzet voor het Platform 
Respectvol Samenleven. Anne de 
Boer en Tiny Middleton nemen 
beiden na 12 jaar en 2 weken af-
scheid van de raad. De burgemees-
ter typeert De Boer als analytisch, 
authentiek en scherpzinnig. ‘Je bent 
een raadslid met veel ervaring in de 
gemeente en de regio. Democra-
tie, dialoog en duurzaamheid zijn 
de kenmerken die jou typeren in je 
raadswerk en die je altijd centraal 
stelt.’ De burgemeester noemt de 
betogen van Tiny Middleton helder. 
‘Als je sprak was het altijd goed 
voorbereid en weloverwogen. Je 
ging nooit voor de meest populaire 
stellingname. Jouw heldere analyse 
en inhoudelijk andere geluid in de 
raad waren mooie toonladders in de 
symfonie van De Bilt, maar ook let-
terlijk hoorden we een ander rustig 
geluid. Je bent warm en hartelijk en 
had als raadslid goede contacten.’   

Gemeentelijke onderscheidingen
Arie-Jan Ditewig werd al eerder 
Koninklijk onderscheiden en ont-
vangt bij zijn afscheid de Cha-
peaupenning van de gemeente De 
Bilt. Burgemeester Potters schetst 
de betekenis van Ditewig voor de 

Biltse gemeenschap als raadslid en 
wethouder. ‘Mede door jouw inzet 
hebben we twee prachtige tunnels 
gekregen.’ Ook vier anderen ont-
vangen de Chapeaupenning. Over 
Kees Lelivelt zegt de burgemeester: 
‘Je hebt in de vier jaar als raadlid 
en fractievoorzitter onder moeilijke 
omstandigheden een klus moeten 
klaren, met het vertrek van een wet-
houder en de overgang van coalitie 
naar oppositie.’ Potters noemt Leli-
velt doelgericht en wars van poli-
tieke spelletjes. ‘Hanneke de Zwart 
heeft zich als een no-nonsense 
commissievoorzitter Burger en 
Bestuur ingezet en heeft veel stem-
men van de kiezer gekregen’, aldus 
de burgemeester. ‘Je bent heerlijk 
tegendraads en eigenzinnig.’ Pot-
ters noemt Bertus Voortman een 
door en door goed en integer mens. 
‘Jouw passie voor het welzijn voor 
de medemens is bewonderenswaar-
dig.’ Vanetta Smit noemt hij slim, 
toegankelijk, hoffelijk en verbin-
dend. De burgemeester wil haar 
vertrek niet beschouwen als een de-
finitief afscheid en hij zegt daarom 
tot ziens. Sjoerd Potters heeft de 
authenticiteit van Johan Stekelen-
burg altijd erg gewaardeerd. ‘Je 
spreekt vanuit je hart en je taal is 
duidelijk en helder. Je bent zelf 
politicus maar je kunt je erg storen 
aan politiek taalgebruik dat weinig 
duidelijkheid geeft of waar om de 
hete brij heen wordt gedraaid. Je 
vindt iets en spreekt het op een 
duidelijke manier uit waardoor je 

meer volksvertegenwoordiger bent 
dan je zelf denkt.’ Johan wilde geen 
onderscheiding voor het raadswerk 
dat hij heeft verricht. Hij vindt het 
een taak die geen schouderklopje 
nodig heeft. Cees Beringen was 
niet aanwezig. Van hem neemt de 
burgemeester later afscheid. Potters 
dankt ook de commissieleden. 

Lofredes
De vertrekkende raadsleden wor-
den vervolgens toegesproken door 
hun collega’s. Achtereenvolgens 
zijn dat Anne Brommersma, die 
Anne de Boer toespreekt, Han IJs-
sennagger spreekt Tiny Middleton 
liefdevol toe. Anne Doedens houdt 
ter ere van Arie-Jan Ditewig een 
laudatio met veel poëzie, waaron-
der een gedicht van Constantijn 
Huygens. Christiaan van Nispen tot 
Sevenaer richt het woord tot Kees 
Lelivelt. Dolf Smolenaers spreekt 
de vier vertrekkende fractieleden 
van D66 toe: Frans Poot, Vanetta 
Smit, Bertus Voortman, die hij een 
schat van een man noemt, en Han-
neke de Zwart. Menno Boer richt 
zijn woorden eerst tot alle vertrek-
kende raadsleden en dan tot frac-
tiegenoot Johan Stekelenburg. Dan 
is het woord aan de vertrekkende 
raadsleden Frans Poot, Anne de 
Boer, Tiny Middleton, Kees Leli-
velt, Bertus Voortman, Hanneke de 
Zwart, Arie-Jan Ditewig en Johan 
Stekelenburg, die afsluit met een 
gedicht. Nico Jansen spreekt als 
laatste een dankwoord uit. 

Nico Jansen was blij verrast met de Koninklijke Onderscheiding en hield 
een dankwoord.

De vertrekkende raadsleden worden ook nog in de bloemetjes gezet.

Bezorgde inwoners Essenkamp De Bilt
door Walter Eijndhoven

In oktober maakten diverse inwoners van gemeente De Bilt gebruik van de mogelijkheid om 
hun opmerkingen te plaatsen bij de voorlopige locatiekaart van vuilcontainers in hun wijk, 

tijdens één van de inloopavonden in Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk. Ook een inwoner aan 
de Essenkamp uitte zijn zorgen over een vuilcontainer in zijn wijk.

‘Op de hoek hier aan de Essen-
kamp ligt een mooi stuk groen en 
precies daar had de gemeente een 
vuilcontainer willen plaatsen’, ver-
telt Gillis Verhage, inwoner aan 
de Essenkamp in De Bilt. Om zijn 
zorgen daarover te uiten, ging Ver-
hage naar de inloopavond van de 
gemeente met de vraag waarom zij 
precies op dit groenstrookje bij de 
koopwoningen een vuilcontainer 
willen plaatsen en niet in de buurt 
van de flats. 

Aankijken
‘Alle eigenaren van de koophui-
zen hebben hun eigen afvalbakken 
en waarom moeten wij dan tegen 
de vuilcontainer van de flats aan-
kijken?, vraagt Verhage zich af. 
‘Vanuit de wijk hebben wij diverse 
opties de revue laten passeren, in de 
hoop dat de gemeente haar besluit 
wil herzien, maar wij hebben het 
idee dat de gemeente geen rekening 
houdt met de bewoners’. 

Naast de flats
Uiteindelijk besloot de gemeente 
een andere plek voor de vuilcontai-
ner toe te wijzen, ergens achteraf, 
naast de flats, waar nu reeds een 
oude fiets ligt weg te roesten en 
vaak al vuilniszakken op een hoop 
bij elkaar liggen. 

Verhage: ‘De omwonenden zijn 
nog steeds niet tevreden met deze 
plek. Vaak kun je hier rondslinge-
rende vuilniszakken vinden en bo-
vendien zijn wij bang voor overlast 
van ongedierte, dus ik hoop dat de 
gemeente rekening wil houden met 
onze wensen’. 

Gillis Verhage op de plek waar een vuilcontainer komt. De oude fiets had 
men niet meer nodig.

Ebbe Rost van Tonningen 
niet in de Raad

Eerder werd bericht - op basis van de officiële uitslag van de gemeen-
teraadsverkiezingen -,  dat Ebbe Rost van Tonningen door het grote 
aantal voorkeursstemmen dat op 
hem tijdens de verkiezingen voor 
de gemeenteraad is uitgebracht, 
gemeenteraadslid zou worden. 

Dat is niet het geval. Al ruim voor 
de verkiezingen is aangegeven, 
dat hij afziet van de mogelijkheid 
gemeenteraadslid te worden. 

Ebbe Rost van Tonningen dankt 
de vele kiezers die op hem heb-
ben gestemd voor het getoonde 
vertrouwen. Maar hij geeft aan 
het niet fair te vinden om ten kos-
te van Pim van de Veerdonk als-
nog in de Gemeenteraad zitting te 
nemen. En vertrouwt erop dat de 
kiezers die op hem stemden dat 
willen respecteren. 
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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.

UW GRAS 
VERDIENT EEN VIKING!  

BENZINEGRASMAAIER
MB 248

€ 299
i.p.v. € 369

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
Dorpsweg 47 b • 3738 CA Maartensdijk
0346-212602 • 06-83441153 • www.lmbvanginkel.nl

Loosdrecht   035 6230953

Adverteren in De Vierklank? Bel 0346 21 19 92

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)

Vanaf heden in 
Restaurant de Biltsche Hoek

Dagelijks Lunchbuffet
Prijs € 17,50 p.p.

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

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

Dagelijks Dinerbuffet
Inclusief dessertbuffet en drankenarrangement*

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

* Exclusief buitenlands gedistilleerd

Reserveren gewenst
Tijdens feestdagen andere tarieven

THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Met een leuke nieuwe coupe en
frisse kleur het voorjaar in!

Ons team staat voor:
service, kwaliteit, goed advies en betrokkenheid!

U bent van harte welkom!

Informatieavond over afscheid 
nemen en sterven

Woensdag 18 april organiseren Cavalli 
Uitvaartbegeleiding en VPTZ de Biltse 
Kernen een informatieavond over de 
laatste levensfase. Zowel zorgmoge-
lijkheden in de palliatieve en terminale 
fase, ondersteuning van vrijwilligers, 
de rol van de huisarts, de voorberei-
ding van de uitvaart en financiële en 
emotionele nazorg komen aan bod. 
Deelname is gratis en geheel vrijblij-
vend. Na een algemeen gedeelte waarin 
diverse onderwerpen worden bespro-
ken is er gelegenheid in gesprek te gaan 
en vragen te stellen. De bijeenkomst 
vindt plaats in gebouw Rinnebeek, St 

Laurensweg 13 in De Bilt van 19.30 tot 
21.30 uur. Voor meer informatie kunt u 
bellen met Geza Mobers van VPTZ de 
Biltse Kernen, tel. 06 13429515.

Islam-lezing 

Op dinsdag 17 april wordt in de zaal 
vaan de Ontmoetingskerk, Julianalaan 
26 te Maartensdijk om 19.30 uur de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering 
gehouden van de Historische Vereni-
ging Maartensdijk. Na de pauze (aan-
vang 20.30 uur) verzorgt Maartensdij-
ker Eduard Verhoef een lezing met als 
onderwerp ‘De Islam als religieuze her-
vormingsbeweging’. Voor niet-leden 
wordt hiervoor een bijdrage van 5 euro 
als toegang gevraagd.

ONS VERNIEUWDE

ABRIKOZEN 
CAKETAARTJE
nu

€6,95

TURKS BREEKBROOD
nu 

€2,25

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Het uiteenvallen van een
Verenigd Koninkrijk

door Guus Geebel

In het Museum aan de Stroom in Antwerpen vindt donderdag 5 april de presentatie plaats van 
het boek Tiendaagse Veldtocht, Burgeroorlog in het Koninkrijk der Nederlanden 1830-1839. 
Het is het vierde boek van de auteurs Anne Doedens en Liek Mulder dat Uitgeverij Walburg 

Pers uitbrengt in een serie over oorlogen die de gang van de geschiedenis bepaalden.

Het programma rond de presentatie 
wordt geleid door dr. Gui van Gorp, 
vicevoorzitter van het Algemeen-
Nederlands Verbond (ANV). Ere-
gasten zijn de Belgische admiraal 
Wim Robberecht, de Nederlandse 
admiraal Rob Kramer en de admi-
raals b.d. Robyns en Borsboom. De 
Belgische historica professor dr. 
Els Witte houdt een lezing over het 
boek van Doedens en Mulder. Zij 
zal ingaan op de Belgische en Ne-
derlandse militaire acties tijdens de 
Tiendaagse Veldtocht, de actie van 
Jan van Speijk op 5 februari 1831 en 
de rol van de marine in de Benelux. 

Opstand
In hun nieuwe boek beschrijven de 
auteurs de ‘vechtscheiding’ die in 
1830 begon toen in augustus van dat 
jaar in Brussel de opera La Muette 

de Portici werd opgevoerd. Het 
Brusselse volk kwam in opstand en 
ging massaal de straat op om zich 
af te scheiden van het Koninkrijk 
der Nederlanden. ‘Na het bombar-
dement in Antwerpen in 1832 is er 
nog zeven jaar mobilisatie en status 
quo, en daarna zijn wij het Belgen-
land kwijt’, vertelt Anne Doedens. 
‘Er bleken in de tijd van Willem 1 
wel 450 oproeren te zijn in de Noor-
delijke en Zuidelijke Nederlanden en 
die laten allemaal de sociale onrust 
zien.’ 

Scheidslijnen
De Tiendaagse Veldtocht van 2 tot 
12 augustus 1831 staat centraal in 
het boek. ‘Die geeft inzicht in de 
eeuwenlange, complexe verhouding 
tussen de beide landsdelen. Noord 
en Zuid gingen vanaf het einde van 

de zestiende eeuw hun eigen weg. In 
het nieuwe koninkrijk van Willem 1 
werden scheidslijnen steeds duide-
lijker en groeiden uit tot een scheu-
ring.’ De kern van het boek is de bin-
nenlandse strijd op vele fronten die 
uitliep op het uiteenvallen van het 
Verenigd Koninkrijk en het ontstaan 
van het onafhankelijke België. Uit-
gebreid komen tijdgenoten uit Noord 
en Zuid aan het woord. Zij geven in 
dit boek kleur aan het verhaal van het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlan-
den in de jaren van ontbinding. 

Op 14 april bespreekt Anne Doedens 
het boek in Boekhandel Bouwman 
aan de Hessenweg in De Bilt. Ook 
het boek De Watergeuzen dat hij sa-
men met Jan Houter schreef wordt 
dan besproken. De lezingen begin-
nen om 16.00 uur.

Historicus Anne Doedens deed voor dit boek weer veel onderzoek.

Opening van expositie in
Traverse en lezing

door Walter Eijndhoven

Zondag 18 maart werd in de Traverse van het gemeentehuis in Bilthoven de duo-expositie van 
Nelleke Brons (schilderijen) en Sanne van Tongeren (beelden) geopend door Paul van Tongeren, 

emeritus hoogleraar ethiek in Nijmegen en Leuven. De bekende mezzo-sopraan
Cora Burggraaf, op de piano begeleid door Ed Spanjaard, zong enkele

liederen uit de cyclus ‘Folk Songs’ van Luciano Berio.

De eerste schilderijen heeft Nelleke 
Brons (1924-2015) al in haar tiener-
jaren gemaakt. Zij verkeerde altijd in 
de betere kunstkringen en trouwde 
met de schilder Jan Verstegen, wiens 
werk deel uitmaakt van museumcol-
lecties, waaronder het Boymans. Het 
bijzondere werk van Nelleke wordt 
omschreven als magisch realistisch. 
Het werk van Nelleke Brons is de 
perfecte en unieke uitdrukking van 
een bijzondere vrouw en kunstenaar. 
Over haar werk verschijnt een publi-
catie met onder andere een bijdrage 
van Nelleke Noordervliet.

Uitgangspunt
Sanne van Tongeren (1978) heeft 
gestudeerd aan de Florence Acade-
my of Art en geeft daar momenteel 
les, daarnaast ook aan Figura, Dutch 
Academy of Figurative Sculpture 
in Amsterdam. In haar manier van 

werken zoekt zij de dialoog met 
oude meesters, maar haar beelden 
zijn eigentijds. Van haar figuren en 
portretten gaat kracht uit, maar ook 
verstilling. ‘Beeldhouwkunst is geen 
fotografie. Portretten tonen geen 

momentopname, maar zijn veel-
eer een verbeelding van tijd. En in 
mijn figuren zou je kunnen spreken 
van een ingehouden dynamiek: het 
vertrekpunt van de beweging, dat is 
mijn uitgangspunt.’

Op de voorgrond rechts zit Sanne van Tongeren naast Prof. Dr. Paul van 
Tongeren.

‘En bovenal dit:
wees trouw aan jezelf!’

Dit beroemde citaat van Pollonius uit de eerste akte van Shakespeare’s 
Hamlet is ook het motto van het Boekenweekgeschenk van Griet 
Op de Beeck, die vorige week woensdag in een volgepakt Lichtruim 
uit haar literaire werk voorlas. ‘Zolang we ons schamen kunnen 
we onze verhalen niet vertellen, en verhalen zijn de basis van onze 
identiteit.’ 

En schamen deed ze zich, eigenlijk haar hele leven lang. Ook nu weer 
memoreerde ze in de eerste minuten van haar lezing, knap uit het hoofd, 
haar aangrijpende ervaringen met het misbruik uit haar jeugd, misbruik 
dat haar vader haar aandeed tussen haar 5e tot 9e levensjaar en waarvan 
ze tot op de dag van vandaag ‘veel verdriet’ heeft.

Handtas
Zonder enige overgang echter gaat Op de Beeck daarna over tot het 
lezen van enkele kluchtige passages uit haar eerdere werk, die van 
een merkwaardige oppervlakkigheid zijn: de eerste kus op het strand, 
de vraag of ‘haar gat’ niet te dik uitkomt in een bepaalde rok, met als 
dieptepunt de minutenlange wat onaangename beschouwing over uit-
werpselen die ook na stevig doorspoelen de toiletpot maar niet willen 
verlaten, en daarom in arren moede maar in een zakje in de handtas 
worden opgeborgen.

Afwisseling
Misschien heeft Op de Beeck die koddige afwisseling nodig om het 
leven te blijven aankunnen, misschien ook is er een andere reden: erg 
duidelijk werd het allemaal niet. En evenzo plots als de serieuze toon 
eerder was verdwenen keert hij weer terug: in een prachtige slotmono-
loog vertelt ze over de ‘maakbaarheid van de mens’ en over hoe ze het 
leven weer heeft heroverd, en over hoe haar vader uiteindelijk gestor-
ven is met haar hand op de zijne.  (Peter Schlamilch) 

Griet op de Beeck bij Ike Bekking.

Meer parkeerplek in centrum Bilthoven
Op de onverharde, tijdelijke par-
keerplaats op de zogenaamde Drie-
hoek in het centrum van Biltho-
ven worden extra parkeerplaatsen 
aangelegd. De nieuwe, verharde 
inrichting van dit parkeerterrein 
wordt deze maand afgerond. In to-
taal komen hier tijdelijk circa 140 
parkeerplaatsen inclusief enkele 
plekken voor mindervaliden. Wet-
houder Hans Mieras: ‘Ik ben ver-
heugd over de beslissing van het 
College om de Driehoek bij station 
Bilthoven als tijdelijk parkeerter-
rein in te richten. De aanleg vindt 
ook nog eens ruimschoots plaats 

voordat de bouwwerkzaamheden 
op het Vinkenplein starten’. 

Kort parkeren 
De parkeerplaatsen op de Driehoek 
zijn bedoeld voor kort parkeren. Op 
het Vinkenplein blijft ook tijdens 
de bouwwerkzaamheden een aantal 
parkeerplaatsen voor kort parkeren 
beschikbaar. Voor lang parkeren 
kan men terecht op de P+R Jan 
Steenlaan in Bilthoven.

Tijdelijk
Als onderdeel van de gehele ont-
wikkeling van het centrum van 

Bilthoven, zou op het braaklig-
gende terrein bij het station, be-
bouwing (woningen en winkels) 
komen. Ontwikkelaars konden hier 
eind 2015 voorstellen voor indie-
nen. In het voorjaar van 2017 heeft 
het college besloten deze ontwikke-
ling aan te houden omdat nog niet 
goed in te schatten is, wat het ef-
fect van deze ontwikkeling zal zijn 
op de rest van de ontwikkelingen 
in het centrum. De afgelopen tijd 
is het terrein beperkt opengesteld 
voor parkeren en wordt dus nu tij-
delijk als volwaardig parkeerterrein 
ingericht.
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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.

379 299

2e
 halve

prijs 500

Geldig van donderdag 5 t/m zaterdag 7 april 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Amstel bier

2e krat van €26,50 

voor €19,87

Roomboter
appeltaart

Vers uit
eigen oven van

€4,19

Tulpen

2 bossen

Hollandse
aardbeien

bak 400 gram

Alleen vrijdag
en zaterdag
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Burgemeester feliciteert 
honderdjarige Jan Klein

door Guus Geebel

Tot vorig jaar reed Jan Klein nog rond op zijn elektrische fiets, maar een val in huis maakte een 
eind aan de fietstochten. Donderdag 29 maart werd hij honderd jaar. Burgemeester Sjoerd Potters 

kwam de eeuweling in De Biltse Hof namens het gemeentebestuur feliciteren met deze mijlpaal.

Jan Klein werd aan de Dorpsweg 
in Maartensdijk geboren in het huis 
van zijn grootouders, waar zijn 
moeder een paar dagen verbleef. 
Zijn vader was tuinman bij dokter 
Verhagen aan de Noodweg in Hil-
versum waar het gezin ook woonde 
en Jan de eerste vier jaar van zijn 
leven doorbracht. Onenigheid met 
mevrouw Verhagen leidde ertoe 
dat ze het huis waar ze woonden 
uit moesten. Ze verhuisden toen 
naar Maartensdijk. Een week of 
zes later vond de vader van Jan 
weer werk als tuinman op Land-
goed De Zwaluwenberg in Hilver-
sum. Hij werkte daar met zes man 
in de Engelse tuin. Jan Klein deed 
de lagere school in Maartensdijk en 
ging daarna werken bij melkboer 
Doornenbal in Maartensdijk. Hij 
bezorgde melk aan huis. 

Paardenoppasser
‘Op een dag in 1933 zei de tuinbaas 
van De Zwaluwenberg tegen mijn 
vader: Otto, je moet bij mijnheer 
De Pesters en de rentmeester ko-
men. Hij kreeg te horen dat hij op 
het landgoed moest komen wonen 
en het gezin verhuisde daarheen.’ 

Jan Klein werkte bij de melkboer 
tot hij in militaire dienst moest. Hij 
kwam bij de cavalerie, waar toen 
nog paarden waren. Op aanraden 
van een opper solliciteerde hij als 
paardenoppasser bij een kolonel. 
Die had een licht type man nodig 
die goed voor de paarden kon zor-
gen en de opper vond hem daar heel 
geschikt voor. ‘In de winter dat het 
Utrechtse station afbrandde, de-
cember 1938, ben ik naar Vught ge-
reisd en werd ik paardenoppasser. 
De kolonel was altijd onderweg, 
maar in het weekend was hij aan-
wezig en was ik bijna altijd bezet.’ 

Oorlog
Toen de oorlog op uitbreken stond 
zei de kolonel dat Jan twee paar-
den moest opzadelen en zich bij de 
commandant Strijdkrachten Neder-
land moest melden. Hij kreeg een 
brief voor hem mee, maar de com-
mandant heeft hij nooit bereikt. ‘Ik 
was met de paarden al tot aan Den 
Haag gekomen maar toen ik daar 
aankwam was Rotterdam was al ge-
bombardeerd en had Nederland ge-
capituleerd. Ik ben met de paarden 
terug naar De Zwaluwenberg ge-

gaan en een paar dagen later bracht 
ik de paarden naar Vught waar de 
kolonel woonde. Die was krijgs-
gevangene gemaakt en ik verzorg-
de de paarden op een manege in 
Vught. Toen de kolonel terugkeerde 
uit krijgsgevangenschap heb ik de 
paarden overgedragen. Ik was toen 
uit dienst en ben naar huis gegaan.’

Diergeneeskunde
Jan Klein werkte daarna een paar 
maanden op De Zwaluwenberg en 
later in de bossen bij Leusden. Toen 
mannen zich moesten melden om in 
Duitsland te gaan werken dook hij 
onder. ‘Ik heb op heel veel plaatsen 
zwervend ondergedoken gezeten 
en ben zo de oorlog doorgekomen.’ 
Na de bevrijding was hij als mili-
tair tweeënhalf jaar in Indonesië. 
In februari 1949 kwam hij terug 
in Nederland en werkte vierenhalf 
jaar in een manege in Blaricum. 
Daarna werkte hij tot zijn pensioen 
bij de faculteit Diergeneeskunde in 
Utrecht. ‘Ik verzorgde de grootste 
en de kleinste dieren en heb er een 
hele mooie tijd gehad.’ Jan Klein 
was inmiddels getrouwd en kreeg 
een dochter. Hij woonde eerst in 

Tuindorp en later in Maartensdijk, 
het laatst in Dijkstate. Sinds een 
half jaar verblijft hij in De Biltse 
Hof. 

Sport
Een sport beoefenen heeft hij nooit 
gedaan, maar wel heeft Jan Klein 
zijn leven lang veel gefietst en ge-
wandeld. Kijken naar sportuitzen-
dingen doet hij nu ook nog graag. 
Zijn vrouw overleed in 2001 op 
achtenzeventigjarige leeftijd. Ze 

waren bijna vijftig jaar getrouwd. 
Zijn dochter Paula en een nichtje 
hebben in De Biltse Hof het feest 
voor de honderdste verjaardag ge-
organiseerd. 
Op de vraag hoe je honderd wordt 
antwoordt Jan Klein: ‘Dat vraag ik 
me ook wel eens af. Ik heb tot mijn 
45ste gerookt. Opeens had ik griep 
wat ik nooit had. Ik zei tegen mijn 
vrouw weet je wat ik doe, ik stop 
met roken. Ik heb daarna geen siga-
ret meer tussen mijn lippen gehad.’

Burgemeester Sjoerd Potters op verjaarsvisite bij de honderdjarige.

Dat willen wij ‘effe’ kwijt…
Open brief aan de gemeente De Bilt

Veel bewoners in de wijk Brandenburg en omgeving en vooral ouderen 
voelen zich ernstig gedupeerd door het weghalen van de geldautomaat 
bij het winkelcentrum aan de Planetenbaan. De wijk is in verhouding 
tot de rest van DeBilt-Bilthoven vrij dicht bevolkt; er staan de nodige 
flatgebouwen. Anderzijds lijkt het wel, alsof de buitenwereld denkt dat 
Brandenburg het zoveelste villawijkje van Bilthoven is, met een klein 
aantal inwoners. 

In werkelijkheid is het een wijk met relatief veel sociale huurwoningen 
en ook veel ouderen. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat de geldau-
tomaat is weggehaald omdat er te weinig gebruik van gemaakt werd. 
Mede dankzij de weekmarkt op vrijdag komen hier veel mensen win-
kelen, ook van buiten de directe omgeving. Ook het argument, dat het 
risico van een plofkraak voor omwonenden te groot is, snijdt geen hout, 
want dan moeten vrijwel alle geldautomaten worden weggehaald.

Het ontbreken van een geldautomaat in deze wijk betekent, dat nu de 
dichtst bij zijnde geldautomaten op de Hessenweg zijn, bijna twee ki-
lometer verwijderd van de meeste woningen in Brandenburg. Wij doen 
een beroep op het gemeentebestuur om zich sterk te maken voor de 
terugkeer van een geldautomaat op deze voor velen ook te voet goed 
bereikbare plaats.

Woongroep (van ouderen) Lugtensteyn,
Evert Bouws, bestuurslid

Van bijscholing autorijden
naar bewust rijgedrag

door Kees Diepeveen

Veilig Verkeer Nederland afdeling De Bilt heeft in samenwerking met Gemeente De Bilt op 
maandag 26 maart weer een bijscholingscursus gegeven voor automobilisten vanaf 50 jaar. Doel 
is de deelnemers bewuster te maken van hun rijgedrag om daarmee veiliger verkeersgedrag te 

bevorderen. In totaal hebben 41 mensen deelgenomen. 

De bijscholing vond plaats in het 
gebouw van SVM in Maartensdijk 
en bestond uit drie onderdelen. Al-
lereerst een gehoortest met daarna 
een ogen- en reactietest. De deel-
nemers kregen direct een reactie 
op de gemaakte tests. Vervolgens 
maakten de deelnemers een rit van 
45 minuten in hun eigen auto met 
een rittenadviseur naast zich. Na af-
loop volgde een nagesprek waarin 
rijgedrag en handelen  werd bespro-

ken. Het derde onderdeel betrof de 
theorie-instructie. Ook een belang-
rijk onderdeel van de bijscholing 
omdat in de afgelopen 10 jaar 40% 
van de verkeersregels is gewijzigd. 
Tussen de onderdelen door maak-
ten alle deelnemers een schrifte-
lijke verkeersquiz om de algemene 
verkeerskennis te testen.

Na afloop van de cursus werden 
de bewijzen van deelname aan de 

deelnemers uitgereikt door wet-
houder Rost van Tonningen. De 
wethouder gaf hierbij aan de bij-
scholing erg nuttig te vinden en te 
trachten de volgende bijscholing 
als deelnemer bij te wonen. Alle 
deelnemers waren zeer tevreden 
over deze bijscholingscursus en 
raden automobilisten van boven 
de 50 jaar aan om hieraan deel te 
nemen. De bijscholingscursus vindt 
twee maal per jaar plaats.

Alle deelnemers van de ochtendsessie van de bijscholing autorijden met deelnamecertificaat.

Leercentrum 
SeniorWeb verhuist

SeniorWeb is een landelijke vrijwilligersorganisatie, die zich al 
meer dan 20 jaar inzet om de computerkennis van senioren te 

verhogen. Dit gebeurt in leercentra gevestigd door het hele land. 

Het leercentrum is ruim tien jaar in Servicecentrum Maartensdijk ge-
vestigd geweest. Na de laatste verbouwing leek het niet meer moge-
lijk om het Leercentrum daar te handhaven en is er gezocht naar een 
nieuwe locatie. Deze is gevonden bij Bibliotheek Idea Maartensdijk, 
gevestigd in De Vierstee aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk. Vanaf 
heden kunnen de inwoners van Maartensdijk met vragen over (het ge-
bruik van) de computer of andere digitale apparaten in bibliotheek Idea 
terecht. Elke vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur zijn vrijwilligers van Se-
niorWeb aanwezig om mensen te helpen. Dat kan zijn met een concrete 
oplossing voor hun vraag, maar het kan ook een doorverwijzing zijn 
naar bijvoorbeeld een cursus. 

Feestelijk tintje
Een lidmaatschap van de Bibliotheek is geen voorwaarde voor een bezoek 
aan het Digitale Café. Vrijdag 13 april is er een speciaal feestelijk tintje 
aan het café om 14.00 uur bij de formele overdracht; iedereen die eens 
een kijkje wil nemen (met of zonder vraag) is ook dan van harte welkom.
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Voetklachten?
Gratis 3D voetenscan.

8,9
600 recensies 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!!

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 
Een gratis kop koffie of thee bij 

binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

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

Al zeven jaar 
op rij de beste!

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

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

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

Gediplomeerd
voetkundig team

Ara Fusion4 sneakers: sportief, casual, stijlvol én betaalbaar!
De nieuwe Ara Fusion4 is een trendy en functioneel-comfortabele schoen die zich iedere keer 
opnieuw perfect aan je voet aanpast. Een echte ‘must have’ die modisch gezien onmisbaar is in 
het huidige straatbeeld. Met deze innovatie toont het schoenenmerk Ara deskundig te zijn om  
mode en comfort in elkaar te laten versmelten. 

De gepatenteerde voortstuwende Dynergy loopzool stimuleert het natuurlijke afwikkelen van de 
voet. De lamellen in deze zool zorgen voor een perfecte fl exibiliteit, die over de volledige voetzool 
zijn uitgebalanceerd. Deze speciale loopzool geeft een dubbele demping die voetpijn helpt te 
voorkomen en huidige irritaties kan verlichten. De Dynergy loopzool is uiterst comfortabel, 
ergonomisch en met een duurzame kwaliteit.

€ 129,95 € 129,95

€ 119,95

Oók zondags geopend 

van 12.00 tot 17.00 uur

APRIL
WATERMAAND

De héle maand april 
korting

Kom kiezen uit het grootste 
assortiment ooit

Als de WIEDEWEERGA naar 
‘t Vaarderhoogt

VASTE LAGE
PRIJSAFSPRAAK

NÚ DE TUIN 
BEPLANTEN

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

We hebben on(voors)telbaar 
veel vaste planten om uit te kiezen. 
En om het allemaal nóg leuker te 
maken is het basisassortiment doorlo-
pend verlaagd in prijs:

U hoef écht niet als eerste bij ons te 
zijn, want we hebben genoeg in huis 
voor héél Midden-Nederland. Maar 
het is wél de hóógste tijd om nu uw 
nieuwe bomen, heesters en vaste 
planten aan te planten.Vaste lage

prijs p.st. 1,79
V.a. 12stuks

1,59
p.st.

Het waterprobleem neemt elk jaar toe. 
Gelukkig zijn er talloze mogelijkheden 
om wateroverlast (of tekort) in uw 
tuin te beheersen. Kijk maar op onze 
website. Ook fi nancieel helpen wij u, 
met onze bekende 
regentonnen 
actie:

OP ÁLLE 

REGENTONNEN

KASSAKORTING

20%

Het Dorpsberaad Westbroek vindt het belangrijk om in contact te staan met alle Westbroekers.
Zo kunnen de ontwikkelingen in Westbroek samen worden besproken. Zoals in de laatste nieuwsbrief 

is aangekondigd, zijn de vergaderingen van het Dorpsberaad vanaf nu openbaar. 

Agenda 
Op donderdag 12 april 2018, Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis Westbroek 

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

1.  Verkeersveiligheid Westbroek
2.  Wateroverlast nieuwbouw
3.  Woningbouw

• Mogelijke nieuwe onderwerpen: Onderhoud 
groen, inclusief bomen, verbetering parkeren

• tennisvereniging, herinrichting parkeerplaats 
Dorpshuis

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

 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

NU IN DE ACTIE!
Husqvarna robot maaier

Leverbaar vanaf

€ 999,-

Servicebedrijf
van Ginkel

Tolakkerweg 193
3738 JM  Maartensdijk

Voor meer informatie: 

Tel: 06 14 16 30 61 of mail:

servicebedrijfvanginkel@ziggo.nl

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

SALTIMBOCCA

Iets aparts. Met o.a. malse varkens schnitzel, salie, 

parmaham. Naar Italiaans recept
100 gram 2,45

BLACK ANGUS RIBLAPJES

Graan gevoerd. Smelt op de tong. Een smakelijke 

topper; hoeft maar 1½ uur te sudderen
100 gram 1,50

BLACK ANGUS RUNDER VERSE WORST

100% Black Angus vlees! Heerlijk gekruid & gezouten, 

mag lekker rosé gebakken worden
100 gram 1,50

RUNDERGEHAKT

Zonder kleurstof; van de Utrechtse Heuvelrug; dus 

lekker lokaal! U proeft het!!
500 gram 3,75

VARKENS PROCUREURLAPJES

Heerlijk om langzaam te garen. Wordt niet droog; ook 

lekker voor eigen saté of pulled porc
500 gram 4,98

MINI KIP ROLLADE

Van kippen dijen gemaakt; lekker gekruid & gezouten; 

ca. 25 min. braden op 150°C
100 gram 1,10
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

dinsdag 3 april t/m zaterdag 7 april. Zetfouten voorbehouden.
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Volgende bouwfasen Kwinkelier
Ruim tweeëneenhalve week geleden werd met een levendig festijn onder grote publieke 

belangstelling de start van de belangrijkste bouwfase op de Kwinkelier gevierd. Nu worden 
alweer de volgende bouwfasen in voorbereiding genomen, o.a. door de ondertekening van een 

overeenkomst tussen de gemeente De Bilt en de eigenaar van De Kwinkelier.

Op donderdag 29 maart onderte-
kenden wethouder Hans Mieras en 
namens de eigenaar van de Kwin-
kelier de overeenkomst die het 
proces regelt van bestemmingsaan-
vraag met betrekking tot kosten, 
uitgangspunten en termijnen. Niet 
alle bouwplannen van de eigenaar 
waren namelijk voorzien, toen in 
2010 het huidige bestemmingsplan 
werd vastgesteld. Diverse aanpas-
singen hierop zijn dus noodzakelijk 
en de aanvragen daartoe moeten 
door de gemeente worden voorbe-
reid.

Herziening 
Nadat deze overeenkomst is on-
dertekend, dient de eigenaar een 
verzoek in bij de gemeente De Bilt 
voor een herziening van het bestem-
mingsplan De Kwinkelier. Dat is no-
dig om de beoogde herontwikkeling 
ook op enkele ‘witte vlekken’ zoals 
het voormalige grasveldje van de 
gemeente mogelijk te maken.

Wonen, winkels en parkeren
De herziening van het huidige be-
stemmingsplan voor De Kwinke-
lier heeft betrekking op het gehele 
bestemmingsplangebied. Dus zo-
wel voor het winkelcentrum met 

parkeergarage, de bevoorradings-
route en de Sperwerlaan, zodat het 
gehele gebied optimaal op elkaar 
kan worden afgestemd. In het in 
te dienen bestemmingsplan wordt 
opgenomen, dat op de voormalige 
gemeentekavel, naast de nieuwe 
supermarkt, ongeveer 40 wonin-
gen, 800 m2 winkels en daaronder 
parkeren voor de woningen wordt 
gerealiseerd.

Procedure en planning
Na ontvangst van de bestemmings-
wijzigingsaanvraag vindt beoorde-
ling door de gemeente en andere 
instanties plaats. 
Hierna wordt het voorgelegd aan 
het College van Burgemeester en 
Wethouders en vindt ter inzage-
legging plaats. Behandeling in de 
gemeenteraad vindt in het najaar 
plaats.

Wethouder Hans Mieras en directeur Hedde Stegenga van Sebald 
Real Estate tekenen de overeenkomst voor de herontwikkeling van de 
Kwinkelier. (foto Gemeente De Bilt / HLP. images Hans Lebbe)

Wellness beleving ‘Puur ik’ geopend
door Henk van de Bunt

Na weken van verbouwen en schilderen opende wethouder Ebbe Rost van Tonningen 
zaterdag 31 maart wellness beleving ‘Puur ik’ aan de Hessenweg in De Bilt. Het voormalige 

juwelierspand biedt ruimte aan 6 zelfstandig specialistes; een plek om heerlijk te genieten van 
uiteenlopende behandelingen: van gezichtsbehandeling en acupunctuur tot massagetherapie en 

pedicurebehandeling. 

Boven de ingang aan de Hessen-
wegzijde van het pand bij nummer 
173 hangt de karakteristieke klok 
met daarboven de tekst: ‘tijd voor 
jezelf’. En dat is precies wat Puur 
ik wil bieden: een fijne plek om te 
zijn, waar innerlijke en uiterlijke 
schoonheid elkaar ontmoeten. San-
dra de Jong, schoonheidsspecialiste 
en initiatiefnemer van’ Puur ik’ ver-
klaart: ‘Jarenlang heb ik met veel 
plezier een schoonheidssalon aan 

huis gehad in De Bilt. Maar wel al-
tijd met de droom om later samen 
met gelijkgestemde collega-onder-
nemers iets op te zetten. Toen het 
juwelierspand aan de Hessenweg 
te koop kwam zijn wij hier met het 
gezin hier gaan wonen en kon mijn 
droom worden gerealiseerd.

Feestelijke opening
‘Puur ik’ is heel organisch ont-
staan’, zegt massagetherapeut Re-

nate Wolthuis. ‘En omdat we elkaar 
kunnen aanvullen en versterken, 
bieden we onder meer carrousel-
behandelingen aan, ter feestelijke 
kennismaking. Klanten kunnen 
kiezen uit verschillende gezichts-
behandelingen, lichaamsmassages 
en pedicurebehandelingen. Mensen 
kunnen natuurlijk ook hier terecht 
voor losse behandelingen bij een 
specialiste naar keuze, volledig af-
gestemd op persoonlijke wensen’. 

V.l.n.r. roeren Evelien Veeneklaas (pedicure/masseuse/schoonheidsspecialiste), Renate Wolthuis 
(massagetherapeut), Sandra de Jong (schoonheidsspecialiste/aroma-huidtherapeut), wethouder Ebbe Rost van 
Tonningen, Pauline van Elsdingen (medisch pedicure), Mong-Tam Le (acupuncturist) en Lisanne de Kruijff 
(schoonheidsspecialiste) gezamenlijk de trom bij de opening van ‘Puur ik’ aan de Hessenweg 173 in De Bilt. 

Service vooraan bij 
Vink Witgoed

De grootste witgoedleverancier van de gemeente De Bilt 
is gevestigd in Westbroek. Vanuit een prachtig pand met 
een ruime showroom bewijst Vink Witgoed dagelijks dat 
voortreffelijke service nog hand in hand kan gaan met 

vriendelijke prijzen.

Vink Witgoed levert een breed assortiment keuken- en huishoudelijke 
apparatuur. Naast vrijstaande apparatuur kunt u er ook terecht voor in-
bouw apparaten. Inbouwapparatuur wordt tegen een vastgesteld tarief 
door vakbekwame mensen ingebouwd; zo komt u nooit voor verras-
singen te staan. Vrijstaande apparatuur wordt op een afgesproken tijd-
stip geplaatst, waterpas gezet en aangesloten. Het verpakkingsmateriaal 
gaat mee terug evenals, indien gewenst, het oude apparaat. Al met al 
staat service voorop bij Vink Witgoed. Wilt u liever afhalen, dan kan 
dat en heeft u een probleem, dan lossen ze dat graag snel voor u op. U 
kunt altijd rekenen op telefonische ondersteuning en zo mogelijk een 
monteur nog dezelfde dag bij u thuis.

Vink Witgoed is een van de deelnemers aan het kortingsbonnenboekje 
dat eind vorig jaar door de Vierklankbezorgers is uitgereikt. Met de 
kortingsbon ontvangt u korting op de montage van een Quooker of in-
bouwapparatuur. Daarmee wordt kopen bij Vink Witgoed wel heel aan-
trekkelijk. Heeft u het kortingsbonnenboekje gemist? U kunt alsnog een 
exemplaar halen op o.a. het kantoor van De Vierklank. Kijk voor een 
volledig overzicht van de afhaaladressen op www.vierklank.nl

Duurzame lokale 
Dorpsmarkt in De Bilt

Ruim een jaar geleden organiseerde Stichting 
Biltsheerlijk het voedselcafé bij Tuinderij Eyckenstein 
in Maartensdijk. Tijdens het café gingen enthousiaste 
ondernemers en particulieren met elkaar in gesprek 

over duurzaam voedsel in de gemeente De Bilt. Hieruit 
kwamen een paar zeer interessante ideeën naar voren. 

Eén daarvan was de dorpsmarkt. 

Het moest een duurzame, biologische markt worden met lokale onder-
nemers. Een werkgroep ging enthousiast aan de gang en organiseerde 
in december 2017 de 1e dorpsmarkt. De markt werd een groot succes. 

Zomer
Vrijdag 6 april is er weer een Dorpsmarkt; de eerste van 3 markten 
tot de zomer. Deze staat in het teken van het voorjaar met mooie 
producten (o.a. groente, fruit, vlees, brood, bonbons, thee, plan-
ten en bloemen), lekkernijen (frites en soep), kinderactiviteiten 
(bijenhotel, zaadbommen maken) en gezelligheid met swingende 
muziek. Er is dus veel meer te doen dan even snel de boodschap-
pen. De markt is van 15.00 tot 20.00. De bewoners van de Dorps-
straat zullen het erg waarderen als bezoekers op de fiets komen.  
Meer info. op www.biltsheerlijk.nl. (Bertien van de Kerk)

Vrienden van De Biltse Duinen
kunnen trots rond gaan bazuinen
dat dertig jaar strijd
ertoe heeft geleid
dat we daar vrij rond kunnen struinen

Guus Geebel Limerick
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HÉÉL VÉÉL 
EXTRA PRIJSVERLAGINGEN

BIJ HOOGVLIET

Ontdek alle prijsverlagingen in 
onze winkels en blijf besparen!
Ontdek alle prijsverlagingen in 

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

Bekijk alle aanbiedingen in onze folder

Zet- en drukfouten voorbehouden

Aquarius lemon L’Or capsules 
lungo estremo

Brand IPA

Coolbest 
mango dream

Mora Funmix 
36 stuks

Fanta Cassis 
6-pack

1.32
NIEUWE 
PRIJS

1.13

2.80
NIEUWE 
PRIJS

2.52

6.72
NIEUWE 
PRIJS

6.03

4.09
NIEUWE 
PRIJS

3.68

4.41
NIEUWE 
PRIJS

4.22

1.89
NIEUWE 
PRIJS

1.73
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Tijdelijke en nieuwe geluidschermen 
door Henk van de Bunt

Er verschijnen steeds meer nieuwe geluidschermen langs de A27/A1. Omdat de werkzaamheden 
nog in volle gang zijn, is er somtijds sprake van een tijdelijke situatie. Voor omwonenden is het 

daarom nu lastig in te schatten wat het effect van de schermen in de 
definitieve situatie zal zijn. Hoe zit dat precies? 

Rudy Klunder, omgevingsmanager 
Rijkswaterstaat: ‘Meerdere omwo-
nenden geven aan nu meer geluid-
overlast te ervaren dan voordat de 
nieuwe geluidschermen er stonden. 
Vervelend als dat zo ervaren wordt, 
maar de situatie is nog tijdelijk en 
geeft nog niet het eindresultaat 
weer. Op dit moment is bijvoor-
beeld de meest rechterrijstrook nog 
niet in gebruik. De voertuigen rij-
den nu dus verder van het geluid-

scherm af dan op het moment dat 
de weg verbreed en opengesteld is. 
Als eind 2018 deze rijstrook wel 
in gebruik is, zal het geluidscherm 
meer geluid tegenhouden. Geluids-
chermen zijn namelijk het meest ef-
fectief voor het verkeer dat er vlak 
langs rijdt. De schermen zullen dus 
vooral het geluid van voorbijrijden-
de vrachtwagens (die het meeste 
geluid produceren) op de rechter-
rijstrook meer gaan tegenhouden, 

die hoofdzakelijk gebruikmaken 
van deze rijstrook. Bovendien moet 
3Angle het dubbel-laags zoab, zeer 
open asfalt beton ofwel stiller asfalt, 
nog aanbrengen. Deze zogenoemde 
bronmaatregel zorgt ervoor dat de 
weg zelf minder geluid produceert 
en dus stiller wordt’. 
 
Definitieve situatie
Het dubbel-laags zoab in combi-
natie met het geluidscherm zorgt 
ervoor dat het geluid in ieder geval 
niet verslechtert in de toekomstige 
situatie, ondanks de toename van 
het verkeer. Dit is berekend in het 
akoestisch onderzoek bij het Tracé-
besluit voor het jaar 2028. We zul-
len dit jaarlijks monitoren volgens 
de wettelijke systematiek van nale-
ving van geluidsproductieplafonds. 
Meer daarover is te lezen op de pa-
gina ‘Geluid langs rijkswegen’. 

Schermen
Voorlichtster Melanie Mulder be-
vestigt desgevraagd nog eens: 
‘Rijkswaterstaat bouwt volgens 
het reeds vastgestelde Tracébesluit 
de schermen in Maartensdijk’. De 
werkzaamheden aan het geluids-
scherm Maartensdijk Oost zijn be-
gin januari begonnen en worden 
naar verwachting eind maart 2018.

Afscheid van dirigent 
Arie Roelofsen 

Zaterdag 31 maart was de grote zaal van het H.F. Witte Centrum goed gevuld met 
muziekliefhebbers en belangstellenden bij het afscheidsconcert van de MPG (KBH) van 

dirigent Arie Roelofsen na 29 jaar.

De avond werd flitsend geopend 
met het toepasselijke nummer 
Splash, gevolgd door Wake up 
Momo, waarin de Grieks/mytho-
logische God uit zijn slaap wordt 
gewekt. Daarna was er ook nog het 
nummer Drumexplosion, waarmee 
de sfeer er flink werd in-getrom-
meld. Een bewerking door Jaap 
Firet van het bekende Shindler’s 
List daarentegen was heerlijk me-
lodisch en een ook ietwat melan-

cholisch. Het was ook een beetje 
een lach en een traan door het ver-
trek van Arie. 

Ruud de Zwart overhandigde na-
mens de MPG een cadeau aan 
Arie, die na de pauze verrast werd 
door een optreden van de Mar-
chingband, gevolgd door weer 
een arrangement van Jaap Firet 
van het nummer Sky full of tears 
van Goldplay. Tijdens het nummer 

Arie-ver-derchi zong het publiek 
uit volle borst het ‘Arie Bedankt’, 
gevolgd door nog meer nummers 
met als opzwepend hoogtepunt de 
Sabeldans van de Armeense com-
ponist Khachaturian. Namens het 
bestuur van de KBH overhandigde 
Peter van der Horst een cadeau. 
Daarna werd het dirigeerstokje 
overgedragen aan zijn opvolger 
Marcel Heijnen. 

(Frans Poot)

Verrassend optreden 
Steeds Beter

In de uitverkochte theaterzaal van Het Lichtruim in Bilthoven trad 
op 23 en 24 maart toneelvereniging Steeds Beter op met de komedie  
‘Huis te koop’. Het door Tonneke van der Sluijs geregisseerde en 
door Anneke Iseger geschreven toneelstuk werd in vlot tempo voor 
het voetlicht gebracht. De toeschouwers genoten van een komedie 
met veel spanning en tal van verrassende elementen in een prachtig 
decor. [GG]

Na afloop beloonde het publiek de spelers met een daverend applaus.Zaterdag 31 maart werd Arie Roelofsen benoemd tot eredirigent van de Koninklijke Biltse Harmonie (KBH) 
tijdens een wervelend afscheidsconcert met de Melodie Percussiegroep (MPG).

Rijkswaterstaat bouwt volgens het 
reeds vastgestelde Tracébesluit de 
schermen afgerond. Het oude ge-
luidsscherm Maartensdijk Oost 
wordt vervangen (en verplaatst) en 
wordt 3 meter hoog en 600 meter 
lang. Het scherm wordt dicht uitge-
voerd en aan weerszijden begroeid. 
Bij de onderdoorgang Dorpsweg 
wordt de bovenste twee meter 
transparant uitgevoerd. Om de 
hinder van het snelwegverkeer te 
beperken zijn er tijdelijke geluids-
schermen geplaatst op een beton-
nen barrier (rijrichtingscheiding) 
met een totale hoogte van 2 meter. 
Dit tijdelijke scherm is direct naast 
3 versmalde rijstroken geplaatst 
waar een snelheidsbeperking van 
90 km/uur geldt.

Vraag
Eerder was over deze geluidswe-
ring langs de verbrede snelweg 
aan RWS een vraag voorgelegd: 
‘Waarom wordt er ten zuiden van 
Maartensdijk aan de oostkant, ter 

hoogte van de sportvelden geen 
scherm aangelegd; het geluid van 
de snelweg heeft daar in oostelijke 
richting immers vrij spel?’ Het 
antwoord daarop was en is: ’Alle 
geluidsgevoelige bestemmingen 
worden voldoende beschermd 
door het nieuwe 3 m hoge scherm 
en het twee-laags ZOAB [Zeer 
Open Asfaltbeton, ook wel flui-
terasfalt genoemd, red.]‘. RWS-
ambtenaar Hubbers zegt speciaal 
gekeken te hebben naar woningen 
aan de Reigersbek en Havikskruid 
(achter sportvelden en begraaf-
plaats). ‘Door het nieuwe scherm 
en het nieuw aan te brengen ZOAB 
verbetert de geluidsbelasting ten 
aanzien van deze woningen zelfs 
licht ten opzichte van de huidige 
situatie’, stelt hij. Voorstanders 
van een langer scherm blijven 
echter van mening dat een langer 
geluidscherm de geluidsbelasting 
en stikstofpercentage aanzienlijk 
vermindert en zodoende de over-
last beperkt.

Op deze foto van RWS (jan. 2018) zijn aan de westzijde twee gedeelten 
van de definitieve schermen zichtbaar (rood/bruine kleur), naast nog veel 
tijdelijke schermen (wit). Op veel plekken (met name aan de oostkant) 
is dan nog niets definitiefs gerealiseerd. De ruimte tussen de tijdelijke 
en (straks) definitieve schermen heeft ook voor de werkzaamheden een 
veiligheidsinvloed.

Op deze foto van 23 maart, genomen op de sportvelden van SVM, zijn 
van oost naar west de laatste werkzaamheden zichtbaar aan het nieuwe 
geluidscherm en daarvoor het tijdelijke geluidsscherm, geplaatst op een 
betonnen barrier.
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Bel 0800 - 0200 159 
en maak een afspraak 
met één van onze 
audiciens bij u 
in de buurt.

Is uw gehoor
al lenteklaar?

Maak kans op één van de
tien elektrische fietsen!
Zo werkt het:
1. Bel vóór 30 april 0800 - 0200 159 en maak een afspraak.
2. Lever deze bon in op de dag van uw afspraak.

Naam: .....................................................................................................

E-mailadres: ......................................................................................................

Wat hebben wij te bieden:

- Salaris conform cao
- Leuke werksfeer
- Contact met klanten
- Dynamisch werk
- Flexibiliteit

Wat vragen wij:

- Een goede inzet
- Een net voorkomen
- Betrouwbaarheid 
- Bewuste omgang met onze  
    producten (voedselveiligheid)

  

               
                  

                      
            Uw leverancier van al uw kip producten.

Marco van Doorn
Marco@dutchchicken.nl
Tel. 0346 76 0035

Spreekt deze vacature u aan? Neem dan contact op met:

Omdat dit nieuwe werkzaamheden zijn zal het bij aanvang voor 3-4uur per 
dag zijn, maar we hopen dit snel uit te bereiden. De functie kan op meerdere 

manieren ingevuld worden. Fulltime, deeltijd, 2-3 vaste dagen, is allemaal 
bespreekbaar. 

Chauffeur m/v (55+)
voor onze bestelbus 0-20 uur per week

Dutch Chicken B.V. is een jong en dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in het 
uitsnijden en verpakken van kip producten. Sinds 2014 zijn wij gevestigd in 
Maartensdijk. Vanwege uitbereiding van onze werkzaamheden zijn wij op 

zoek naar een:

YOU RELAX, 
ROBOTMAAIER
MI 422 P

€ 1749,-
iMow robotmaaier

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
Dorpsweg 47 b • 3738 CA Maartensdijk
0346-212602 • 06-83441153 • www.lmbvanginkel.nl

WELKOM IN ONZE

UITGEBREIDE

SHOWROOM!

Rock ’n Roll in
Theater Het Lichtruim

Zondag 15 april komen om 15.00 uur de fi fties tot leven in Theater Het Lichtruim. Ocobar, 
de voormalige huisband van het legendarische sportprogramma Holland Sport, staat voor 

het eerst solo in het theater met De oerknal van rock-‘n-roll. 

De driemansformatie met Cok van 
Vuuren en de gebroeders Bart en 
Rob Wijtman ging met presentator 
Wilfried de Jong op tournee, iets wat 
ze later allesbehalve dunnetjes over-
deden met Freek de Jonge en in pro-
gramma’s van zangeres Ricky Koole 
en Leo Blokhuis. Daarnaast maakt 
Ocobar muziek voor documentaires, 
televisieprogramma’s en theater-
producties. Laat zondag 15 april uw 
voeten kriebelen en heupen jeuken 
bij nummers als Blue Suede Shoes, I 
Walk the Line en Great Balls of Fire 
en vele andere toppers uit de historie 
van de pop. Kijkt op www.theater-
hetlichtruim.nl voor een teaser, meer 
informatie of bestel direct uw kaarten.

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal kaarten gratis beschikbaar. Om hiervoor in aan-

merking te komen stuurt u een mail naar info@vierklank.nl met 'Ocobar' in het onderwerp.
De kaarten worden onder de inzenders verloot en u ontvangt sowieso bericht.

Ocobar laat de fi fties opnieuw tot leven komen.

Soefi-bijeenkomst

Op 18 april om 20.00 uur is er in de 
Woudkapel (Beethovenlaan 21, Bilt-
hoven) een meditatieavond. Op deze 
avonden werkt men met verschillende 
meditatievormen binnen de Soefi tra-
ditie; er wordt aandacht besteed aan de 
adem, aan luisteren, bewegen, kijken 
en zingen en men keert steeds weer 
terug naar de stilte. 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).

Cliëntenraad

Dinsdag 17 april wordt het spreekuur 
van de Cliëntenraad De Bilt gehouden 
in Wijkcentrum bij de Tijd, Prof. Dr. P. 
W. J. Debeijeweg 1 in De Bilt. Tijdstip 
is vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur. 
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TOLAKKERWEG 157 - MAARTENSDIJK 
KONINGSWEG 87 - UTRECHT
WWW.DKMIDDEN.NL  0346 725998

Deze rubriek is mede mogelijk gemaakt door:

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

Luna en Bella, de vorige 
asieldier(en) van de maand, 
hebben een nieuw thuis 
gevonden.

Ras: Europese Korthaar
Geslacht: vrouw
Leeftijd: 9 jaar
Kan niet met andere katten of honden
Kan niet bij kleine kinderen, wel bij grote kinderen
Kan in niet in een flat, wel in een tuin

Indy is een lieve poes van 9 jaar. Indy houdt van 
aandacht krijgen en lekker knuffelen. Als je een klein 
ommetje maakt vindt ze het leuk om met je mee te 
lopen. Ze wil graag op schoot liggen of anders lekker 
tegen je aan kruipen. Indy heeft soms wat last van 
haar bekje. Het is dan ontstoken en er komen wat 
zweertjes achter in de bek. Hier heeft ze vooral last van 
als haar weerstand verminderd is. Dit kan betekenen 
dat ze, wanneer ze last heeft, pijnstilling moet krijgen. 
Bij ons blijft ze wel gewoon goed eten en op dit
moment ziet het er allemaal rustig uit. Wie laat zich 
niet afschrikken door haar medische probleem en 
komt deze ontzettend lieve meid een bezoekje
brengen? Zij wil zo graag haar eigen thuis krijgen.
Het nieuwe baasje zal worden overladen met knuffels.

Dier van de maand: Indy
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De Bilt kijk naar vogels 
in de Eempolder

door Walter Eijndhoven

De afdeling De Bilt van de Vogelwacht Utrecht organiseerde zaterdag 24 maart voor haar leden en 
andere geïnteresseerden een voorjaarsexcursie naar en in Eemnes, aan de rand van de Eempolder in 

een groot weidelandschap tussen Eemnes, Amersfoort en Baarn. Behalve op de laatste overwinterende 
vogels als ganzen en eenden, hoopten zij ook de eerste voorjaarsvogels te mogen begroeten. 

In de vroege ochtend wachtte een 
groep van 13 vogelaars elkaar op 
bij de Biltse Hoek, aan de Holle 
Bilt in De Bilt, het ontmoetingspunt 
van leden van de afdeling. Gepakt 
en gezakt, met camera's, kijkers en 
telescopen, gingen zij op weg om 
vogels te bekijken en tellen, voor 
hun dag-, maand- en jaarlijst. 

Tjiftjaf
Nog maar net aangekomen bij het 
Theehuis in Eemnes, klepperden de 

eerste ooievaars een welkom naar 
de vogelfanaten. 'Hee, hoor je dat?', 
vraagt excursieleider Wigle Braaks-
ma aan de groepsleden. 'Tjiftjaf! De 
eerste voorjaarsvogel voor dit jaar', 
legt Braaksma uit. Hij pakt direct 
zijn aantekenboekje en kruist de 
soort aan. Fviet, fviet. 'Witte kwik', 
roept de excursieleider alweer. 'Is 
het geen gele kwik?', hoopt een an-
der nog. 'Nee, hoor, zegt Braaksma 
stellig, 'kijk maar naar die kleur, het 
is echt een witte'. De auto's staan 

net geparkeerd, of het is al een ko-
men en gaan van allerlei vogels. 
Braaksma kan zijn aantekenboekje 
wel in de hand houden, want vele 
vogels volgen nog die ochtend. 

Vogellijstje
De groep loopt 10 meter verder 
en alweer staat iedereen stil. Luis-
terend naar de eerste groenling, 
een groene zangvogel, hoe kan 
het anders. Alle vogelaars richten 
hun kijkers en telescopen op het 
groene vogeltje, pakken hun vo-
gellijstje en schrijven het vogeltje 
bij op hun daglijst, maandlijst of 
zelfs hun jaarlijst. De weg wordt 
weer vervolgd en de groep draait 
al snel naar links, het open veld in. 
Iets verderop graast een groep van 
honderden brandganzen in het wei-
land. Opeens is er paniek onder de 
ganzen en honderden brandganzen 
vliegen over onze hoofden. ‘Gak, 
Gak, Gak’, de hele groep vogelaars 
is enthousiast en met telescopen 
worden de dieren gevolgd tot waar 
zij weer landen, een stuk verderop. 
De tocht wordt weer voortgezet. 
‘Tepiiiet, tepiiiet’, 'Twee scholek-
sters', wordt door de excursieleider 
geroepen en wijst de plek aan waar 
de twee vogels tussen het gras ver-

Teleurstelling over behandeling 
kapvergunningsaanvraag

‘Gemeente De Bilt heeft lak aan veiligheid burger’
door Henk van de Bunt

De aandacht die De Vierklank de laatste tijd aan het kapvergunningenbeleid van bomen 
besteedde was voor een inwoner van deze gemeente aanleiding eens naar de voortgang van zijn 

vergunningsaanvraag te informeren: ‘Helaas was de ervaring niet zo positief’. 
 

Joost Pabst vertelt: ‘Een tweetal ja-
ren geleden zijn mijn vrouw en ik 
verhuisd naar de Sweelincklaan in 
Bilthoven. Het bevalt ons er prima, 
maar na de stormen van de afgelo-
pen tijd, waarbij bomen als lucifer-
stokjes knakten zijn we ons er iets 
minder veilig gaan voelen. Het ge-
val wilt dat een paar meter van onze 
slaapkamer 2 oude Douglas bomen 
staan, die normaal al veel taksterfte 
hebben, maar tijdens de stormen 
een paar behoorlijke takken ver-
loren en het dak beschadigden. En 
wanneer die bomen omvallen doen 
ze dat meestal naar de oostkant toe. 
Dat betekent in ons geval dat ze pal 
op het dak belanden, boven op de 
slaapkamer. Ook is ons verteld, dat 
door grootschalige kap de gesloten 
bosstructuur van Bilthoven de afge-
lopen tijd in hoge mate is opgebro-
ken. Hierdoor waait de wind meer 
en anders door de overgebleven 
vrijstaande bomen en is het risico 
op schade en omvallen van bomen 
flink toegenomen. Deze situatie 
schijnt overigens mede ontstaan te 
zijn door het ruimhartige kapbeleid 
van de gemeente. Om deze redenen 
hebben we besloten de Douglas 
bomen naast ons huis weg te laten 
halen’

DigiD
Na enig gepuzzel kwam Pabst er 
achter hoe te handelen: ‘Via je Di-
giD bij de afdeling houtopstand bij 
het omgevings- en vergunningenlo-
ket on line in De Bilt dienden wij 
een aanvraag in waarbij veiligheid, 
licht en ruimtelijke overwegingen 
ons inziens dermate overtuigend 
zouden moeten zijn, dat zonder 
dralen een handtekening onder ons 
verzoek zou worden gezet. Helaas, 
een dag na de aanvraag kregen we 
van de casemanager en procesad-
viseur van het ‘gebied groene ker-
nen van het team Bilthoven sociale 
en ruimtelijke ontwikkeling’ een 
brief met de opmerking, dat men 
onze aanvraag voor het kappen van 
houtopstand ontvangen had en tot 
de conclusie was gekomen dat de 
aanvraag, getoetst aan de daarvoor 
geldende indieningsvereisten, zoals 
deze zijn opgenomen in de Minis-
teriële regeling omgevingsrecht 
(Mor), de verstrekte gegevens en 
bescheiden onvoldoende zijn voor 
de beoordeling van de aanvraag 
of voor de voorbereiding van de 
beschikking. Wij begrepen hieruit 
dat we aan de slag moesten: foto’s 
maken, toelichting van een deskun-
dige hovenier vragen en op papier 

zetten, inclusief een situatieschets 
over de precieze plaats van de bo-
men en een aanbod om er nieuwe, 
kleinere boompjes voor in de plaats 
te zetten. En alles weer via je DigiD 
versturen. Helaas ging die vlieger 
niet op. Binnen de gemeentelijke 
software bleek dit niet mogelijk 
te zijn. Na een aantal telefoontjes 
bleek de desbetreffende ambtenaar 
casemanager en procesadviseur 
gebied groene kernen van het team 
Bilthoven sociale en ruimtelijke 
ontwikkeling, zich bereid te ver-
klaren bij grote uitzondering, ons 
verhaal aan het dossier toe te zullen 
voegen’.
 
Omvallen
‘Daarna hoorden we zo’n 2 maan-
den niets. Geen belletje, geen be-
zoek, geen vraag, geen onderzoek 
ter plekke. Totdat 17 maart een brief 
op de mat viel met de mededeling 
dat de vergunning geweigerd was. 
In een essay van maar liefst 2 kant-
jes concludeert de gemeente 'dat het 
belang om de houtopstand te behou-
den zwaarder weegt dan de houtop-
stand te kappen bij een groot gevoel 
van onveiligheid bij stormen'. Ook 
geeft de gemeente aan dat niet dui-
delijk wordt gemaakt waarom de 

bomen een gevaar opleveren, 'ze 
staan er sinds de planting al dicht 
bij de bebouwing'. Ja lekker, maar 
dat is inmiddels eeuwen geleden en 
de gemeente heeft er zelf voor ge-
zorgd dat de situatie in de omgeving 
sindsdien drastisch gewijzigd is. Je 
vraagt je trouwens af waar de beoor-
deelaars wonen, een plek waar geen 
stormen zijn, waar bomen niet oud 
worden en niet omvallen? Wellicht 
dat men toch een keer tijdens een be-
zoek ter plekke de situatie in ogen-

schouw had kunnen nemen? Extra 
teleurstellend, was het ook nog een 
rekening van 145 euro leges Wabo-
kappen werd gestuurd. We zijn be-
nieuwd wat de gemeente doet als de 
bomen binnenkort weer schade ver-
oorzaken of boven op onze slaapka-
mer vallen? Neemt de gemeente dan 
haar verantwoordelijkheid en ver-
goedt ze de schade? Of moeten bo-
men straks een vergunning hebben 
(aangevraagd) om te mogen (om)
vallen?’

dwenen. 'Graspieper, man rietgors, 
vrouw rietgors, in winterkleed', 
wordt weer geroepen. Halverwege 
de excursie wordt niet eens meer 
gereageerd door de meeste leden 
van de groep, zoveel rietgorsman-
netjes worden tijdens de wandeling 
gehoord en gezien.

IJslandse grutto
Het is onvoorstelbaar wat Wigle 
Braaksma (De Bilt) allemaal hoort 
en weet te vertellen. 'Ik ben al mijn 
hele leven vogelaar', vertelt hij, 'en 
ben soms dagen in het veld te vin-
den. Als ik iets niet weet, probeer ik 
het wel te achterhalen. Via allerhan-
de vogelgidsen', legt Braaksma uit. 
Tijdens het gesprek zijn zijn oren 
continue gespitst op vogelgeluiden. 
'Hoor je dat? Grutto, daar een wa-
tersnip en verderop hoor ik een tu-
reluur', laat Braaksma weten. Het is 
om tureluurs van te worden, zoveel 
soorten laten van zich horen en het 
echte voorjaar laat nog steeds op 
zich wachten. 'Weet je, ik ben heel 
erg geïnteresseerd in ondersoor-
ten bij vogels. Sommige soorten 
kennen wel zeven ondersoorten', 
vertelt Braaksma verder. 'De gele 
kwikstaart (een vogelsoort) kent 
diverse ondersoorten, zo heb je 
een citroenkwikstaart, de noordse 
gele kwikstaart en de Engelse gele 
kwikstaart, allemaal ondersoorten 
van de gewone gele kwik, zoals 
deze in vogelaarstaal heet'. Iets 

verderop wordt een plasje nauw-
keurig bekeken, diverse grutto's 
worden nauwgezet gevolgd. 'Hee, 
jongens', schreeuwt Braaksma op-
eens, 'daar zit een IJslandse grutto 
tussen. Kijk, dat bedoel ik nou. Je 
hoopt om soorten te zien als baard-
man, raaf of een waterpieper. Die 
beesten zijn nergens te bekennen, 
maar in een plasje scharrelt opeens 
wel een IJslandse grutto tussen de 
kemphanen en tureluurs'.

60 jaar
Na vijf uur wandelen en meer dan 
vijftig vogelsoorten te hebben ge-
zien, kwam iedereen voldaan bij 
de auto. Janny uit Bilthoven gaat 
al twee jaar mee met excursies van 
de Vogelwacht. 'De Vogelwacht 
Utrecht bestaat dit jaar 60 jaar en 
bestaat uit diverse afdelingen en je 
mag met iedere afdeling mee vo-
gels kijken. Zowel hier in de om-
geving, zoals op Sandwijk in De 
Bilt, of naar de Eempolder, maar 
ook verder weg, naar de Oostvaar-
dersplassen, de Biesbosch, de Pier 
van IJmuiden of naar Zeeland', 
vertelt zij. 'Je komt veel verschil-
lende mensen tegen en je leert veel 
over vogels'. Volgende maand is er 
weer een excursie van de gecombi-
neerde afdeling De Bilt/ Zeist, op 
Landgoed Sandwijk. Voor meer in-
formatie, zie de website van de Vo-
gelwacht Utrecht, afdeling De Bilt/ 
Zeist, www.vogelwacht-utrecht.nl

Twee Douglas-bomen naast de zijgevel van het pand mogen niet gekapt 
worden.

Elke vogel wordt uitgebreid bekeken door de vogelaars.
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Handjehelpen biedt hulp
via psychiatrie-maatjes

De gemeente De Bilt heeft het psychiatriemaatjesproject van Handjehelpen 
mede-gesubsidieerd. Dit om mensen met psychische problemen een steuntje in de rug

te kunnen bieden. Jeanet Nijeboer (Communicatie) vertelt in een voorbeeldcase
over het nut ervan:  

Touria Youmi (55) en haar psychi-
atriemaatje Tineke Helder - Duif 
(64) zijn twee handen op één buik. 
‘Wanneer Tineke op onze wekelijk-
se afspraak bij mij thuis komt ziet 
ze in één oogopslag hoe ik mij voel, 
of ik een slechte dag heb of dat ik 
goed in mijn vel zit. Zij kent mij 
door en door’. Tineke is via vrijwil-
ligersorganisatie Handjehelpen al 
drie jaar de steun en toeverlaat van 
Touria, die kampt met psychische 
problemen en een vorm van reuma. 

Handjehelpen
Handjehelpen biedt nu ook in De 
Bilt hulp aan kinderen en volwas-
senen met een psychiatrische be-
perking én hun mantelzorgers. De 
gemeente subsidieert dit project. 
Via haar huisarts werd Touria ver-
wezen naar Handjehelpen voor 
steun bij haar administratie. ‘Van-
wege mijn psychische klachten kan 
ik mij moeilijk concentreren en 
vind ik het ingewikkeld om dingen 
te regelen en te bellen. Toen ik Tin-
eke voor het eerst zag voelde ik een 
enorme klik, ik vertrouwde haar 
direct’, aldus Touria. De hulpvraag-
ster van Handjehelpen verzamelde 
al haar post in plastic zakken en 
Tineke hielp met het opzetten van 
de administratie: ‘Ik ben eerst be-
gonnen om de reclamefolders en 
de belangrijke post te scheiden en 
inmiddels is de boel mooi op orde’. 

Schriftje
Touria heeft ook moeite om goed te 
kunnen budgetteren en gaat daarom 
alleen de supermarkt in met een 
schriftje waarin ze heeft genoteerd 
wat ze wil kopen. Ook houdt ze in 
het schriftje bij hoe zij zich voelt. 
Wat ze durft en wat niet, zodat ze 
een beetje meer zicht krijgt op haar 
eigen problematiek. Soms zijn 

het grote stemmingswisselingen 
waardoor ze niet naar buiten durft. 
‘Dan is alles zwart’, legt Touria uit. 
‘Mijn scheiding is bijna afgerond 
en ik heb zeven maanden in een 
opvanghuis van Moviera gezeten, 
een stichting die huiselijk geweld 
aanpakt. En al die tijd is Tineke mij 
trouw op blijven zoeken. Het was 
voor mij ook moeilijk om in zo’n 
huis te zitten met veel andere men-
sen uit andere culturen terwijl ik 
zo in de war was. Maar nu ben ik 
verhuisd en probeer ik mijn leven 
steeds meer op te pakken. Ik ben 
alweer wat sterker geworden. Ook 
dankzij de hulp. Tineke heeft echt 
zo’n groot hart. Zij heeft zoveel 
geduld en is zo zuiver. Ik voel de 
steun van haar in mijn hart’, zegt 
Touria met tranen in haar ogen. Tin-
eke wimpelt de mooie compliment-
jes geroerd af met een ‘Ik vind het 
fijn om dit voor jou te doen’.

Praktische hulp
Handjehelpen-vrijwilligster Tineke 
heeft wel een duidelijk onder-
scheid gemaakt in de persoonlijke 
steun aan Touria en de hulp die 
de maatschappelijk werkster haar 
hulpvraagster biedt. ‘Ik ken al die 
instanties niet, wij praten fijn met 
elkaar, gaan naar de bouwmarkt 
om verf te halen en struinen twee-
dehandswinkels af naar leuke meu-
beltjes. Lekker praktisch’. 

Tineke heeft tot haar 60ste bij een 
bank gewerkt en werd daarna vrij-
willigster: ‘Het is zo’n fijn gevoel 
als je iemand blij kunt maken. 
Daarom doe ik dit werk. Ik vind het 
een echte aanrader’. 

Hulp bieden of nodig via Hand-
jehelpen? Bel of mail Angelique 
Heerdink: 06 14796376 of aheer-
dink@handjehelpen.nl

Hulpvraagster Touria (l) heeft heel veel steun aan haar Handjehelpen-
vrijwilligster Tineke Helder - Duif.

Stichtsche rugbyers op 
internationaal toernooi

Eerste paasdag waren er traditioneel veel rugbytoernooien. De paaseieren worden die dag omgeruild 
voor ovale ballen. Al vele jaren vindt in Hilversum een internationaal toernooi plaats waar teams uit 

heel Europa graag naar toe komen. Ook spelers van de SRFC (Bilthoven) waren erbij.

Dit jaar waren 91 teams uit 7 landen 
van de partij met in totaal meer dan 
1800 spelers, een waar rugby para-
dijs. De Stichtsche Rugby Football 

Club had twee spelers op het toer-
nooi. Sjoerd Avezaat kwam uit voor 
Eemland Rugby Club en Oscar van 
der Poel had een plek verworven 
in het team van de Hilversumse 
Rugby Club. Sjoerd speelde bij de 
jongens onder de 12 en had 3 pou-
le wedstrijden op het programma 
staan. Bij de jongens onder 8 jaar 
speelde Oscar verdienstelijk rugby. 
Met Hilversum speelde hij 4 wed-
strijden tegen sterke teams.

(Toine van der Poel)

Enkele jeugdleden van SRFC 
speelden afgelopen paasweekend 
op een groot internationaal 
toernooi. 

Arjen van Ginkel 
hoofdtrainer TZ

Dat Tweemaal Zes op zoek moest naar een volledig nieuwe 
(trainers-)staf voor de selectie was al enige tijd duidelijk; 

de huidige hoofdtrainer Iwan Hazendonk vertrekt naar de 
Amsterdamse hoofdklasser AW.DTV.

In verband met maatschappelijke keuzes heeft ook Sam Kuiper aan-
gegeven te stoppen, hij zal zijn taken binnen de technische commissie 
overigens gewoon voortzetten. Ook neemt TZ afscheid van teammana-
ger Astrid van Kouterik, die na maar liefst zeven seizoenen stopt.

Vooruit kijkende naar het seizoen 2018-2019 heeft de technische com-
missie de eerste afspraken gemaakt. 26 maart is de selectie op de hoogte 
gebracht van het feit dat Arjen van Ginkel met ingang van augustus 
2018 het hoofdtrainerschap van onze selectie op zich zal nemen. TZ is 
enorm verheugd met de aanstelling van deze clubman pur sang, die in 
het verleden verschillende generaties naar een hoger niveau tilde. 

Badminton
met paasontbijt

Donderdag 29 maart speelde de DoMo-groep van badmintonclub 
Irene haar jaarlijks Paas-ontbijttoernooi met leuke prijzen, gesponsord 
door de Plus. Er is plaats voor nieuwe badmintonners op de 
donderdagochtend. Aanmelden kan via secretaris@sv-irene.nl of tel.nr. 
06 22163042. (Carolien Agterberg)

Net naast 
het jiujitsu podium

Op 25 maart vond in Amersfoort het Open Dutch jiujitsu toernooi 
plaats, met deelnemers uit 13 landen (waaronder ook Zweden, Congo, 
Spanje, Hongarije, Israël en Rusland). Erin Stekelenburg van Judokan 
Maartensdijk heeft op dit toernooi hard geknokt, maar is op de vierde 
plaats geëindigd en behaalde hiermee (dus) helaas geen podiumplaats. 
Op 22 april zal Erin weer uitkomen tijdens de Open Noord-Hollandse 
Jiu-Jitsu Kampioenschappen.  (Jojanneke Rijksen)
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Sportplaatjesactie 
met lokale club bij Hoogvliet

Woensdag 21 maart 2018 startte Hoogvliet met een nieuwe spaaractie in samenwerking met  
lokale sportclubs. Maar liefst 106 lokale sportverenigingen doen mee aan deze bijzondere 

spaaractie. MMHC Voordaan Groenekan is één van de deelnemers. 

Hoogvliet is al 50 jaar betrokken bij 
wat er speelt in de omgeving van 
haar winkels en vindt het belangrijk 
dat kinderen gestimuleerd worden 
om te sporten en te bewegen. De 
spaaractie voor sportplaatjes past 
uitstekend binnen de strategie van 
Hoogvliet en is een mooi cadeau 
aan de deelnemende lokale club.

Over de actie
De afgelopen maanden zijn de 
clubs druk bezig geweest met de 
fotografie van alle (jeugd-)leden 
en het benaderen van sponsoren 
voor een mooie plek in het verza-
melalbum en op het sportplaatje. In 
iedere Hoogvliet supermarkt wordt 

gespaard voor clubs uit de eigen 
omgeving; je kunt dus zomaar je 
buurjongen of klasgenoot op een 
sportplaatje sparen.

Voor de actie zijn landelijk ruim 
54.000 sporters op de foto gegaan; 
zij krijgen allemaal een eigen sport-
plaatje in het verzamelalbum van 
hun club. Iedereen die individueel 
op een sportplaatje staat, krijgt zijn 
of haar eigen gepersonaliseerde 
verzamelalbum. Andere geïnteres-
seerden kunnen een verzamelalbum 
aanschaffen in de lokale Hoogvliet 
supermarkt waar ook de sportplaat-
jes worden uitgegeven. De leden 
van de deelnemende clubs staan te 

trappelen van enthousiasme om de 
eerste sportplaatjes te bemachtigen.

Spaarmechanisme
Bij iedere 10 euro aan boodschap-
pen en wekelijks bij wisselende 
actieproducten krijgt de klant een 
setje sportplaatjes. Als in de betref-
fende vestiging meer dan één sport-
club meedoet, kiest de klant zelf 
van welke club hij of zij sportplaat-
jes wil ontvangen. 

De actie eindigt op dinsdag 1 mei. 
Na afloop van de spaarperiode orga-
niseren de clubs in hun eigen club-
gebouw een ruilmiddag om de ver-
zamelalbums compleet te krijgen.

Expositie in Opstandingskerk
Tot medio mei wordt werk van Marilyn van Doesburg-Zele (Groenekan) in de Opstandingskerk 

geëxposeerd. Marilyn komt uit de stad Cleveland, Ohio, waar over de kunstenaars wordt 
gezegd, dat ook wanneer zij schilderen, het min of meer tekenen blijft vanwege de vele uren van 

‘life drawing’ in hun opleiding. 

Het figuratieve werk van Marilyn 
is verhalend, gemaakt in een peri-
ode waarin allerlei gebeurtenissen 

in haar eigen leven aan de orde 
kwamen. Achteraf begreep ze dat 
haar werk op deze wijze tot stand 

kwam. Na een voor haar belang-
rijke galerie-expositie was zij zes 
jaren ‘droog’ en kwam er niets uit 
haar handen. Bijna als een open-
baring heeft de natuur zich dit jaar 
bij haar op een aangrijpende wijze 
aangekondigd, maar dan wel bijna 
abstract. ‘Het leven is een groot 
verhaal en dat wil ik niet loslaten’. 
Met losse toetsen en een speelse 
lijnvoering is het nu ‘de natuur in 
mij die het verhaal vertelt’ aldus 
Marilyn van Doesburg.

De expositie is te bezichtigen in de 
Opstandingskerk, Eerste Branden-
burgerweg 34, Bilthoven op vrijdag 
tussen 11.00 en 13.00 uur, op zon-
dag tussen 11.30 en 12.30 uur en op 
andere momenten na overleg met 
Jannie Catsburg (tel.030 220 3091). Werk van Marilyn Doesburg.

Paaslunch op De Kievit

Donderdag 29 maart was de jaarlijkse Paaslunch, voor de leerlingen van Obs De Kievit in Maartensdijk. Een 
aantal ouders verzorgde een uitgebreide lunch met vers gebakken eitjes en spek, waar na de leerlingen ook nog 
Paaseieren op het schoolplein mochten zien te vinden. (Mascha van der Wilt) 

Paasfeest 
bij de De Bosuiltjes

Zaterdag 24 maart was er bij kinderdagverblijf De Bosuiltjes 
(Kinderopvang De Bilt) het jaarlijks Paasfeest. Er werd geschminkt, 
paasstol gegeten, geknutseld en natuurlijk lekker buiten gespeeld. De 
Paashaas kwam langs om te vertellen dat er paaseitjes waren verstopt 
in de bostuin. 

In contact met de 
Young Generation

De dames van de Rotaryclub Zandzegge uit Bilthoven hebben in het 
kader van contact met de Young Generation een avond georganiseerd 
met leerlingen van Aeres-Mavo in Bilthoven. De dames van ZZ hadden 
hun classificaties (beroepen) aangegeven en gingen in gesprek met 
de leerlingen. De leerlingen (derdejaars) konden aangeven van welk 
beroep zij meer wilden horen. Er vonden interessante gesprekken plaats 
aan de hand van handige mindmaps [HvdB].

Drukbezochte afscheids- 
receptie voor juf Jacqueline

Op donderdag 29 maart nam juf Jacqueline van Dooleweerd na ruim 
veertig jaar afscheid van de Julianaschool. Een lange rij leerlingen, 
oud-leerlingen en ouders wachtte geduldig hun beurt af om de popu-
laire juf de hand te mogen schudden. [GG]

Tom en Elise zijn van de vierde generatie van Top’s Edelgebak en 
hebben bij juf Jacqueline in de klas gezeten. Zij boden haar een grote 
taart met foto aan. [foto Guus Geebel]
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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  .....................................................

Agenda Dorpsberaad 
Westbroek. Zie pag. 10

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

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

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

Kwaliteit van leven is belangrijk bij de aandoening kanker. 
Goede voeding is dan essentieel. Diëtiste Esmée adviseert 
graag. Tel. 088-3438481 of e-mail dietist@voedietist.nl

Jezus zegt: Ik geef Mijn schapen Eeuwig Leven en zij  
zullen zeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand 
zal ze uit Mijn hand roven! Evangelische Gemeente, zondag 
10 uur, De Koperwiek, Bilthoven.

Mix & Match en Vintage34
In- en verkoop van vintage/design/brocante/antiek/kunst. 
Nieuwe Weteringseweg 34 in Groenekan. Open donderdag 
t/m zaterdag 10 tot 17 uur

Cursussen/ trainingen 
Yoga in Westbroek voor jou! Gratis proefles vinyasa yoga: 
maandag 16 april 20-21.15 in Het Dorpshuis Westbroek 
Prinses Christinastraat 2. Andere lessen elke vrijdag 9-10.15. 
We werken aan flexibiliteit, kracht en balans. De voordelen 
van yoga: je lichaam wordt soepel, spieren en botten worden 
sterk en je evenwicht wordt beter. Je vindt meer rust en balans 
in je dagelijks leven. Kosten per les: €10 Meld je aan bij 
Agata: yogagroep.nl@gmail.com

Mindfulness start maandagavond 14 mei. De training 
bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. Aan de hand 
van diverse werkvormen (meditaties, bewegingen, cogni-
tieve oefeningen) oefen en onderzoek je, samen in een kleine  
groep, hoe jij bewuster kunt leven én meer genieten. Wil jij 
weten of mindfulness iets voor jou is, kom dan maandag 23 
april naar de kennismakingsles in de Vierstee. Aanmelden via: 
sonja@mindful4u.nl of 06 2298 0667

Te koop aangeboden
Horloge batterijen en 
HORLOGEBANDJES bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten. 
Tel. 0346-212672

De schoonheid van glas in 
Lood van Elizabeth Morris 
€4,-. Tel. 06-14040516

2 platenkoffertje voor ieder 
20 singles. handvat van 1 kof-
fertje is geplakt. samen €5,-. 
Tel. 06-14040516

Poezen mandje o.i.d. hoogte 
20,5 cm. lxb.52,5 bij 37,5 cm. 
ovaal.€2,-. Tel. 06-14040516

Regenton kunststof, donker-
groen met zwart deksel. ca 120 
liter. 75 cm hoog. Met kraan. 
€14,-. Tel. 030-2288994

17 boeken Karin Slaughter 
€50,-. Tel. 06-16613197

Antiek eiken salontafel (leng-
te 68,hoogte 43,breedte 48 
cm) bewerkte poten, glazen 
bovenblad. €49,-. 

Antieke eiken hoge stoel, 
schuinstaande rugleuning, 
met armleuningen €20,-. 

Inklapbaar logeerbed + 
matras 1.90/80 z.g.n. €35,-. 

Princess Contact-Paninigrill 
i.z.g.st. weinig gebruikt €7,50 
Tel. 06-21415798

Adventure line Outdoor 
tiener/dames jasje maat 
S turquoise €4,50 Tel. 
06-21415798

Trampoline 1.50 meter Ǿ 
1.30 springvlak €25,-. Tel. 
06-21415798

Stalen, gebruikt, fietsenrek 
voor 2 fietsen, achterop de 
auto €45,-. Tel. 06-53441095

Stalen, zilverkleurig fiets-
mandje voor aan de voor-
kant/stuur, gebruikt €7,50 Tel. 
06-53441095

Donkerblauwe  trenchcoat 
lang, mt 42-44. €45,-. Tel. 
06-53441095

Donkerbruine, kort, leren 
jack, mt. 42/44 €35,-. Tel. 
06-53441095

Wipstoeltje baby 0-6 maan-
den z.g.a.n. Grijs + speelboog 
€15,- Tel. 0346-212522

‘Babynestje’ licht grijs, bin-
nenkant zwart-witte stippen. 
Z.g.a.n. €25,- Tel. 0346-
212522

Boodschappenwagen: 46 x 61 
x 89. Grote wielen, met stoel. 
Donkerblauw. Paar maal 
gebruikt. €15,-. Tel. 0346-
211269

5 Havank pockets: Nrs. 13 
Polka Mazurka, 112 N.V. 
Mateor, 227 Het Mysterie van 
St. Eustache, 275 Vier vreem-
de vrienden, 402 Spaanse 
pepers (2 x) 0,50 p.st. tel 
06-30693144.

3 Charteris/De Saint pockets: 
Nrs. 61 De Saint en de groene 
papegaai, 83 De Saint en de 
musketiers, 1342 De Saint en 
de kunstminnaars. 0,50 p.st. 
tel 06-30693144.

Veel Zwarte beertjes pockets! 
O.a. Vicky Baum – Marion 
leeft (nr 245, 246) en De 
dansen van Ina Raffay (774), 
Fleming – Doctor No (612). 
0,50 p.st. tel 06-30693144.

Wit geschilderd grenen 1 pers 
ledikant met latbodem i.z.g.st. 
€35,-. Tel. 06-29506849

Verwarmingsventilator 2000 
watt €12,50 Tel. 0346-211011

Nw in de verpakking. Molton 
hoeslaken + hoeslaken 80 x 
190 cm gekocht bij Annelies 
Bedderie. Bon aanwe-
zig was €59,- nu €49,- Tel. 
06-29506849

Nieuwe inventum broodbak-
machine met gebruiksaanwij-
zing en recepten €45,-. Tel. 
0346-211011

P a r t i t u r e n  v a n 
Weihnachtsoratorium en 
Messiah van handel en 
Requien van Mozart per stuk 
€7,50 Tel. 0346-211615

Boek Magriet kruissteek 
om te borduren van Remy 
Ludoply €5,-. Tel. 0346-
243758

Boek om houten speelgoed te 
maken. Ziet er nog netjes uit 
€7,50 Tel. 0346-243758

Een dvd van swiebertje. In de 
verpakking, ziet er nog netjes 
uit. €4,50 Tel. 0346-243758

Meccano collection leeftijd 7 
plus. Nieuw €3,-. Tel. 0346-
211738

Lego 7 plus €3,-. Tel. 0346-
211738

Fischertechnik leeftijd vanaf 
4 jaar. €3,-. Tel. 0346-211738

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

Op zoek naar een leuke bijbaan 
naast school of studie? Wij zijn 
op zoek naar extra hulp in ons 
MAGAZIJN. Heb jij nog tijd 
over en ben je geïnteresseerd? 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Stuur ons een e-mail of bel ons 
030-2761420. VCE techniek 
B.V., P.C. Staalweg 94, 3721T 
TJ, Bilthoven info@vcetech-
niek.com

Wij zijn erg blij met onze 
mooie, goed verzorgde woning 
in H.R. Ben jij die energieke 
HUISHOUDELIJKE HULP 
die ons wilt helpen het schoon 
te houden? 035 5772013.

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

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

ERVAREN DOCENT 
geeft huiswerk- en studie-
begeleiding aan huis. Tel. 
0634892915

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

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

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

GARAGE te huur in cen-
trum Bilthoven.  Inlichtingen 
06-28422605

Gratis af te halen glazen 
jampotten. Schoon en zon-
der etiketten. In verschillende 
maten. Tel. 030-8782113

Spitsbergen  
bij Fotoclub

Op maandag 9 april 
zal Henk Strietman 
een fotopresentatie 
geven van zijn vele rei-
zen naar Spitsbergen. 
Strietman zelf noemt 
zijn fotopresentatie 
poëtisch ‘een zomer 
in het wit’. De titel-
keuze is wel verklaar-
baar: Strietman bezoekt 
Spitsbergen natuurlijk 
niet in de winter omdat 
het dan een paar maan-
den nacht is. En ook in 
de zomer is zeker 60% 
van Spitsbergen bedekt 

met sneeuw en ijs. De 
fotopresentatie wordt 
gehouden bij de FCB in 
zalencentrum HF Witte, 
Henri Dunantplein4 in 
De Bilt en de avond 
begint om 20.00 uur. 

Ledenavond Vrou-
wen van Nu

Tijdens de ledenadvond 
van de Groenekanse 
afdeling van Vrouwen 
van Nu op 11 april 
komt de heer Schipper 
vertellen over de Hol-
landse Waterlinie. Hij is 
sinds 2000 gids op For-
teiland Pampus. Daar is 

zijn belangstelling voor 
het functioneren van de 
Hollandse Waterlinie 
ontstaan, een verdedi-
gingslinie met water 
als verdedigingswapen. 
Rond Utrecht liggen 
de forten Blauwkapel, 
Voordorp, De Bilt en 
Ruigenhoek. Hoewel 
later gebouwd horen 
ook deze forten bij de 
Hollandse Waterlinie. 
Waarom dat zo is, zult 
u gedurende de avond 
horen. Aanvang 20.00 
uur in De Groene Daan. 
Toegang voor leden is 
gratis, belangstellenden 
zijn welkom.

Ruzie bij  
Bilthovense Boekhandel

Schrijver Enno de Witt 
vertelt woensdag 11 
april om 20.00 uur bij 
de Bilthovense Boek-
handel (Julianalaan 1 
Bilthoven) over zijn 
nieuwe boek ‘Ruzie, 
van een lijk naast de 
kachel tot rijdende 
rechters’. De Witt 
houdt met zijn boek 
Nederland een lach-
spiegel voor; over hoe 

wij elkaar al vele eeu-
wen op vaak bizarre 
en hilarische manieren 
in de haren vliegen, en 
hoe dat Nederland heeft 
gevormd. Aanmelden 
voor deze lezing kan 
via 030 2281014 of 
via info@bilthovense-
boekhandel.nl. 

Isik en Polanen bij 
Bouwman Boeken

Twee auteurs intervie-
wen elkaar op donder-
dag 12 april bij Bouw-
man Boeken (Hessen-
weg) in De Bilt. Murat 
Isik en Chris Polanen 
zullen elkaar bevra-
gen over hun meest 
recente romans, Wees 
onzichtbaar en Water-
jager, en de totstand-
koming ervan. Tijdens 
de lezing zullen beide 
auteurs elkaar intervie-
wen over hun romans, 
cultuur en etniciteit, 
heimwee en schrijver-
schap. De Bijlmer zal 
hierin ook een rol ver-
vullen: Wees onzicht-
baar van Murat Isik 
speelt zich volledig 
in de Bijlmer, de wijk 

waar hij is opgegroeid, 
terwijl Chris Polanen 
een dierenartspraktijk 
heeft in het Amster-
damse stadsdeel. Aan-
vang 20.00 uur bij 
Bouwman Boeken in 
De Bilt. Vooraf aan-
melden kan via info@
bouwmanboeken.nl of 
tel. 030 2200112.

Kinderhulp zoekt 
collectanten

Steeds meer kinderen 
in ons land zijn de dupe 
van financiële proble-
men thuis. Nationaal 
Fonds Kinderhulp wil 
er zijn voor deze kinde-
ren en daarvoor is veel 
geld nodig. De lande-
lijke collecte van Kin-
derhulp wordt gehou-
den van 16 t/m 21 
april 2018. Ook voor 
Maartensdijk is er nog 
dringend behoefte aan 
collectevrijwilligers. 
U bepaalt zelf hoeveel 
tijd er beschikbaar is 
samen met plaatselijk 
organisator in Maar-
tensdijk Aukje Krou-
wel, e-mail: aukjetie-
mersma@hotmail.com.
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advertentie

Irene MA1 zet 
unieke prestatie neer op NK

Dat Irene meisjes A1 zich bij de beste 8 teams van Nederland had weten te plaatsen was 
voor veel buitenstaanders al een verrassing, maar dat de Bilthovense meiden het in het 
Topsportcentrum in Zaandam tot de halve finales van het NK wisten te schoppen is een 

prachtige kers op de taart. 

Het podium haalden de Irene mei-
den uiteindelijk net niet. Maar het 
lijstje topclubs dat ze achter zich 
lieten, was imposant. De eerste wed-
strijd tegen de Apeldoornse topclub 
Alterno was direct een thriller van 
formaat. Op 24-20 achter leek de 
eerste set naar Apeldoorn te gaan, 
maar Irene wist niet van opgeven en 
knokte zich terug in de set waarna de 
set met 30-28 naar het Bilthovense 
team ging. Een set die later heel 
waardevol bleek te zijn. Nadat de 
tweede set met 25-23 naar Alterno 
ging en Irene daarna tegen Sudosa 
(Assen) verloor en van Krekkers 
(Mariaparochie) won, bepaalde het 

setpuntensaldo wie als tweede in de 
poule naar de halve finale zou gaan. 

Halve finale
Met 7 punten verschil ging de halve 
finaleplaats naar de Bilthovense 
equipe. In deze halve finale ver-
loor Irene van de indrukwekkend 
sterke en latere kampioen Voltena 
(Werkendam). Voor de Bilthovense 
meiden was de koek toen op. In de 
kleine finale tegen Sudosa verloor 
Irene de strijd om het brons: ‘Jam-
mer dat we net niet op het podium 
stonden, maar dit is echt een presta-
tie van formaat’, verkondigde Ire-
ne-coach Erna Everaert. ‘We staan 

hier te spelen tegen verenigingen 
die hun speelsters overal vandaan 
gehaald hebben, terwijl onze mei-
den allemaal bij Irene zelf opgeleid 
zijn. Ik moet dan ook een groot 
compliment maken aan al mijn 
speelsters. Of ze nu veel of weinig 
spelen, iedereen heeft de afgelopen 
twee jaar keihard gewerkt om beter 
te worden. Dat we hier nu de halve 
finale halen is iets waar we alle-
maal trots op mogen zijn’, voegde 
de Irene-coach eraan toe. ‘Maar we 
zijn er nog niet, volgende week is 
het weer gewoon competitie en ook 
daar willen we weer vlammen’. 

(Michel Everaert)

De volgende wedstrijd is op zaterdag 7 april om 10.45 uur tegen  
VV Utrecht MA1 in Galgenwaard Sportcentrum in Utrecht. 
(foto Fuerra Everaert)

Kevin Ligtermoet nieuw trainer SVM
door Kees Diepeveen

Voetbalvereniging SVM uit Maartensdijk heeft voor het seizoen 2018 - 2019 Kevin Ligtermoet 
aangetrokken als nieuwe hoofdtrainer. Hij volgt hiermee Kevin de Liefde op die na dit seizoen 

vertrekt naar Saestum in Zeist. De nieuwe trainer speelt nu nog als vleugelverdediger bij derde-
divisionist Hercules in Utrecht.

Met de 31 jarige Kevin Ligtermoet 
uit De Bilt haalt SVM een man in 
huis met heel veel voetbalerva-
ring. Na een periode bij FC DE Bilt 
speelt hij al 12 jaar aaneengesloten 
bij Hercules in Utrecht, waar hij aan 
het begin van dit seizoen heeft aan-
gekondigd na dit seizoen te stop-
pen met voetballen. Kevin traint en 
coacht bij Hercules de B1 jeugd en 
dat heeft mede zijn enthousiasme 
voor het trainen en coachen gevoed. 
Bij SVM krijgt Kevin de kans zich 
als trainer te ontwikkelen.

Omslagpunt
Dit jaar was het omslagpunt voor 
Kevin. ‘Voetballen blijft leuk, maar 
ik vind training geven leuker. Na 
wat ik al die jaren heb gezien en de 
ervaring die ik nu zelf heb opgedaan 
bij de B1 van Hercules maakt mij 
steeds enthousiaster om als trainer 
aan de slag te gaan. Van mij mag 
je verwachten dat ik technische en 
tactische aanwijzingen aan spelers 
en team geef om ze beter te maken 
en gemotiveerd te houden Daarbij 
is helder communiceren erg belang-

rijk. In dat alles zit mijn plezier’.  
Kevin vervolgt: ‘Ik ben via wat 
oude contacten bij SVM beland. 
Ik had direct een heel goed gevoel 
bij deze vereniging. Ze hebben het 
hier goed voor elkaar. Een mooi 
complex, goede materialen, een 
goede technische staf, een voetbal-

visie, een mooi hoofdveld en veel 
mensen, die wat voor de club wil-
len doen. Dit alles sprak me aan. 
Persoonlijke ambities moeten nog 
groeien. Eerst maar eens concen-
treren op de selectie van SVM. Ik 
hoop van harte dat ze zich kunnen 
handhaven in de derde klasse’. 

Voorzitter Frans van der Tol en trainer Kevin Ligtermoet tekenen het 
contract dat de nieuwe trainer voor een jaar aan SVM verbindt.

VEO ontsnapt nipt aan inhaalrace Nova
De eerste competitiewedstrijd van het veldseizoen van zaalkampioen Nova werd afgelopen 
zaterdag in Voorburg gespeeld. De tegenstander was VEO, die een ongeslagen koppositie 

bekleedt in de poule. De vorige wedstrijd tegen VEO werd net met een punt verschil verloren. 
Dat gaf de ploeg uit Bilthoven vertrouwen. 

Vanaf de eerste minuut nam VEO 
het initiatief en gaf Nova niet thuis, 
waardoor Nova al snel tegen een 
fikste achterstand aan keek. Nova 
kreeg geen grip op de wedstrijd en 
moest veel tegendoelpunten incas-
seren. Verdedigend werd er veel 
toegelaten. Hierdoor kon VEO veel 
kansen creëren en daardoor makke-
lijk uitlopen. 

Wissels
De tweede helft werd gestart met 
15-7 in het voordeel van VEO. Met 

enkele wissels aan de kant van Nova 
werden mensen meer in hun kracht 
benut en zo kreeg Nova meer grip 
op de verdediging van VEO. Daar-
naast werden er betere en langere 
aanvallen opgezet, waardoor VEO 
minder vaak in balbezit kwam. Dit 
resulteerde in mooie doelpunten en 
daardoor wist Nova zelfs terug te 
komen tot 19-19. Toch was het VEO 
die met doelpunten op het juiste 
moment, de wedstrijd naar zich toe 
wist te trekken met een eindstand  
van 22-20.  (Job Paauw)

FC De Bilt verliest in slotfase
In de uitwedstrijd van FC De Bilt tegen IJFC (IJsselstein) 

wist FC De Bilt in de slotfase twee keer te scoren; 
in de return op stille zaterdag in De Bilt trokken de 

IJsselsteiners aan het langste eind.

Het was aangenaam langs het veld, waar twee attractieve ploegen hun 
wedstrijd onder leiding van oud- betaald voetbal arbiter Roelof Luinge 
speelden. Het werd een uiterst boeiende wedstrijd en dat het bij rust nog 
0-0 stond was een wonder. Zowel IJFC als FC De Bilt kregen diverse 
kansen, maar de bal raakte het aluminium, de keeper redde uitstekend 
of de aanvaller was niet scherp genoeg; genoeg om van te genieten, 
zelfs zonder doelpunten. 

Beslissing
In de tweede helft gingen de teams door waar zij gebleven waren: leuk 
voetballen en veel kansen missen. Het was een wedstrijd, die door bei-
de ploegen beslist kon worden en de openingsgoal zou ongetwijfeld 
ook de beslissende zijn. In de 87e minuut kwam die beslissende tref-
fer van de voet van IJFC. De gastheren (FC De Bilt) probeerden in de 
laatste minuten nog de gelijkmaker te forceren, maar dat lukte niet; ook 
niet in de blessuretijd en IJFC aanvaardde de terugreis met drie punten 
in de tas. 

Nova begint in de tweede helft met 
een fikse achterstand, maar weet 
knap terug te komen.

Weer geen punten
voor SVM

Zaterdag speelde SVM uit tegen streekgenoot DOSC. In de 
eerste competitiehelft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. 
Met Roy Wijman weer centraal achterin en Marcel Melissen op 

het middenveld gaf SVM in het begin iets te veel ruimte weg, 
waardoor de gastheren in de 9e minuut de 1-0 scoorden. 

SVM toonde karakter en knokte zich goed terug in de wedstrijd. Na 
ruim een half uur spelen werd Stijn Orsel door een zware overtreding in 
het strafschopgebied onderuit gehaald. Mike de Kok benutte de straf-
schop (1-1). Vlak voor het rustsignaal lukte het Jordi van der Lee net 
niet op de 1-2 op het scorebord te zetten.

Thee
Een ongewijzigd SVM ging na de theepauze op jacht naar een 2e 
doelpunt, maar kwam in de 50e 
minuut volkomen onverwachts 
opnieuw op een 2-1 achterstand. 
SVM zette aan voor de gelijkma-
ker en Marcel Melissen tekende 
voor de 2-2. DOSC kwam al 
enkele minuten later weer op de 
3-2 voorspong. SVM geloofde in 
een goed resultaat en zette alles 
op alles voor de verdiende ge-
lijkmaker maar DOSC hield met 
veel moeite de voorsprong vast. 
De Maartensdijkers blijven door 
dit resultaat in de gevarenzone en 
zullen nu toch eens in de komen-
de wedstrijden punten moeten 
gaan pakken om de nacompetitie 
te ontlopen. Aanstaande zaterdag 
komt het op de 4e plaats staande 
Lopik in Maartensdijk op be-
zoek.
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Molen Geesina maalt en draait weer 
door Henk van de Bunt

Molen Geesina in Groenekan kan weer volop draaien en malen. Zaterdag 7 april wordt de 
korenmolen officieel in gebruik genomen na een restauratie van bijna een jaar. Utrechts 

Landschap heeft de romp van de molen gerestaureerd. Deze is voor een belangrijk deel opnieuw 
gemetseld. De restauratie van de molen uit 1853 is mede mogelijk dankzij de betrokkenheid van 

lokale vrijwilligers die een crowdfundingsactie organiseerden.

De dikke massieve molenromp 
van molen Geesina was in de af-
gelopen tientallen jaren verschil-
lende keren gerestaureerd, maar 
desondanks nog steeds in slechte 
staat. Door lekkage en bevriezing 
bestond er vrijwel geen verband 
meer tussen de buiten- en binnen-
schil. Een groot probleem, want bij 

het draaien en malen komen zulke 
grote krachten vrij dat de veilig-
heid in het geding kwam. 

Romp
Bestuurslid Peter Paternotte ver-
telde eerder al: 'Alleen de stel-
ling moest deels nog vernieuwd 
worden, maar dat heeft inmiddels 

plaatsgevonden, zodat wij dit sei-
zoen weer volop aan de slag kun-
nen en een volwaardig molenbe-
drijf kunnen voeren. Voorlichtster 
Kim Slaats (Utrechts Landschap) 
vertelt: ‘De stenen romp is in 2017 
voor een deel afgebroken en op-
nieuw opgemetseld. Speciaal voor 
de restauratie zijn 42.000 IJssel-

steentjes gebakken door een steen-
fabriek in Deest. Om instorting te 
voorkomen, was de molen gestut 
met een groot aantal boomstam-
men. Hierna werd het slechte deel 
van de romp afgebroken waardoor 
een groot gapend gat ontstond. 
Vanaf mei hebben twee metselaars 
stug doorgewerkt om het gat met 
de 42.000 stenen te dichten. In 
november was de klus geklaard. 
Omwille van een goede uitharding 
kon er in 2017 nog niet gedraaid en 
gemalen worden. Het voegwerk is 
nu voldoende uitgehard, waardoor 
de molen weer vol in bedrijf kan'.

Kosten
De kosten voor de restauratie be-
droegen 300.000 euro. Stichting 
De Utrechtse Molens heeft de helft 
van dit bedrag betaald. De andere 
helft is bijeen gebracht door twaalf 
vermogensfondsen en de crowd-
fundingsactie ‘Draag uw steentje 

bij!’. Deze actie was mogelijk 
dankzij de vrijwilligers van Mo-
len Geesina en leverde bijdragen 
op uit het dorp Groenekan, van 
Beschermers van Utrechts Land-
schap en van gemeente De Bilt. 

Bezoek 
Korenmolen Geesina is van april 
tot en met oktober iedere zaterdag 
open voor bezoek. Ook de molen-
winkel met streekproducten is za-
terdags open. Groepen kunnen de 
molen op afspraak bezoeken. 

Meer informatie is te vinden op 
www.geesina.nl. De (her-)opening 
is zaterdag 7 april rond 11.00 uur; 
burgemeester Sjoerd Potters (ge-
meente De Bilt) licht dan de vang, 
waarmee de molen in gang wordt 
gezet. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden via Peter Pater-
notte van Stichting Molen Geesi-
na: ppenaf@planet.nl 

De molen is weer in volle pracht te aanschouwen.

Voor korenmolen Geesina werd het afgelopen jaar gedomineerd door de 
restauratie ervan en alles wat daar aan vast zat.

Werkploeg Landgoed Eyckenstein 
zoekt versterking

Sinds mei 2017 is op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk een werkploeg van vrijwilligers aan 
de slag met het verhogen van de kwaliteit van het uiterlijk.

Het landgoed, gelegen tussen Maar-
tensdijk en Lage Vuursche is gro-
tendeels opengesteld voor publiek. 
Elke dinsdag komen 5 tot 8 perso-
nen van 9.00 tot 15.30 uur bijeen 
om te werken. De werkzaamheden 
betreffen het vrijmaken van zicht-
assen en slootkanten, het verwijde-
ren van opslag en het opruimen van 

gevallen takken en bomen. In de 
winterperiode gaan de werkzaam-
heden door. Na de recente heftige 
stormen zijn de afgelopen maanden 
gevallen bomen en takken verwerkt 
tot rillen en is hout gekloofd. Stevig 
samen werken op een landgoed is 
goed voor lijf en geest. In de werk-
ploeg is plaats voor enkele extra 

personen. De werkzaamheden wor-
den gecoördineerd door Bert Tuin-
zaad (tel. 06 22459961) en Matthias 
van Boetzelaer (tel. 06 29278191). 

Wie belangstelling heeft voor het 
werken op Eyckenstein kan zich 
in verbinding stellen met berttuin-
zaad@kpnmail.nl

Met de komende lenteperiode wordt gewerkt aan het opnieuw uitzetten en vrijmaken van randen van paden. 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In de laatste Vierklank (van 21-3), onder gemeentenieuws las ik dat 
er nog even 142 bomen gekapt moeten worden, omdat ze zogenaamd 
ziek zijn; ik dacht dat de griepepidemie nu wel voorbij was.

Voor mij als boomchirurg, die juist er voor gaat om bomen lang te 
laten leven, was dit bericht absoluut te ongenuanceerd en het zou 
tenminste aan de bewoners van de gemeente De Bilt, beter moeten 
worden uitgelegd wat er mis is. Ook een onveilige boom kan vaak 
geholpen worden. Een boom is nu eenmaal niet zomaar ziek, daar 
ligt vaak een oorzaak aan ten grondslag en misschien is deze ook te 
verhelpen c.q. te genezen.

Boomchirurgie
50 jaar geleden introduceerde ik het nieuwe beroep ‘boomchirurgie’ 
c.q. boomverzorging in Nederland. Daarom is het echt tijd, dat ook een 
betere uitleg door de gemeente 
aan de burgers wordt gegeven. 
Want tenslotte zijn het nog altijd 
de bomen van de bewoners, bo-
men die er voor zorgen, dat onze 
gemeente zo mooi is en iedere 
dag voor ons de lucht zuiveren 
van fijnstof en ultrafijnstof. Jonge 
bomen kunnen dat een stuk min-
der goed dan oude bomen. Jonge 
bomen doen er lang over om 
weer oud te worden.

Allemaal
Gezonder als hier kun je niet wo-
nen, dankzij deze bomen ‘van 
ons allemaal’. Bovendien is het 
al 21 maart geweest; dan mag je 
echt geen bomen meer kappen, 
daar het broedseizoen van de 
zangvogels al begonnen is!

Jorn Copijn, Groenekan

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Vanaf 1 april asperges € 15,00

Woe.
04-04
Do.

05-04
Vr.

06-04
Za.

07-04
Zo.

08-04

Saté van varkenshaas 
met Indische satésaus

of
Gebakken roodbaarsfilet 
met bieslook-citroensaus

of
Groentenragoût met rijst 

en Indiase pannekoek 

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
11-04
Do.

12-04
Vr.

13-04
Za.

14-04
Zo.

15-04

Runderrib-eye v.d. grill 
met gebakken ui 
en champignons

of
Gebakken doradefilet 

met garnalensaus
of

Portobello gevuld met 
groenten en geitenkaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50
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