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advertenties

‘Wat beweegt jou?’ wordt voortgezet
door Henk van de Bunt

Veel kinderen hebben een ongezonde leefstijl en ontwikkelen overgewicht. In het najaar van 
2016 is daarom in de wijk De Bilt West het project ‘Wat beweegt jou?’ van start gegaan.

Mede op basis van de resultaten in de wijk De Bilt West, krijgt het project
nu een verdere uitrol naar de wijk De Bilt Zuid-West.

‘Wat Beweegt Jou?’ Met deze 
vraag betreden de buurtsportcoa-
ches van deze gemeente het werk-
veld in waarbij deze vraag geldt 
voor kinderen, ouders, gezond-
heidscentra, scholen, gemeente 
en bijvoorbeeld sportverenigin-
gen. Wethouder Madeleine Bak-
ker: ‘Met de ‘Wat beweegt jou’-
aanpak zetten wij ons in voor een 
gezonde leefomgeving: thuis, op 
school én op de sportvereniging. 

Landelijk én binnen onze ge-
meente stimuleren wij betere 
sport-, beweeg- en speelfacilitei-
ten en een gezonder voedingsaan-
bod. Want gezond eten en drinken 
en dagelijks bewegen en sporten 
moet de gewoonste zaak van de 
wereld worden. Bewustwording 
begint op jonge leeftijd en heeft 
een positief effect op de lange ter-
mijn’.

Gewoonste zaak
Alle basisscholen in de wijk zijn 
benaderd om deel te nemen aan het 
project. Het project wordt mogelijk 
gemaakt door de gemeente De Bilt, 
uitgevoerd door de buurtsportcoa-
ches van Mens De Bilt en onder-
steund door de GGD regio Utrecht. 
Elk jaar wordt een nieuwe wijk in 
het project betrokken. Voor de ko-
mende periode zijn dat Bilthoven 
Zuid-West (postcode 3721), in de 
periode 2018-2019 De Bilt Oost 
(postcode 3732) en in 2019-2020 
Maartensdijk (postcode 3738). 

Sebastiaan Klok, buurtsportcoach 
bij Mens De Bilt en coördinator 
uitvoering ‘Wat beweegt jou’: ‘Met 
het project willen we bereiken dat 
gezond eten en drinken en dage-
lijks bewegen en sporten voor kin-
deren weer de gewoonste zaak van 
de wereld wordt. Het project wil 

kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 
jaar vertrouwd maken met gezond 
gedrag en gezonde keuzes: in de 
klas, rond de school en in de wijk. 
Jongeren moeten kunnen opgroei-
en in een omgeving waar structu-
reel en integraal aandacht is voor 
een gezonde leefstijl. Want: ‘jong 
geleerd is oud gedaan!’.

Pijlers
Vaste pijlers van het project zijn 
water drinken, gezond eten en vol-
doende bewegen. Hiervoor wor-
den bestaande, aantrekkelijke en 
succesvolle lesmaterialen, metho-
dieken en testen gebruikt. Om het 
project te verankeren kunnen de 
scholen het vignet Gezonde School 
halen. Een school krijgt dat als het 
1 of meer deelcertificaten haalt. 
Bijvoorbeeld het deelcertificaat Be-
wegen of deelcertificaat Voeding. 
De wijk wordt gestimuleerd om 

zich mede-eigenaar van het project 
te voelen en mee vorm te geven 
aan een integrale wijkaanpak. Na 
afloop van het projectjaar blijven 
de buurtsportcoaches beschikbaar 
voor advies en ondersteuning.

Start
Sebastiaan Klok: ‘Wat beweegt 
jou’ is gestart in De Bilt West. In 
het eerste projectjaar (2016-2017) 
heeft het project op vier van de vijf 
basisscholen (Groen van Prinste-
rer, Regenboog, Patioschool en het 
Zonnewiel) gedraaid. Op die scho-
len hebben de leerlingen (totaal ca. 
500 leerlingen) MQ-testen gedaan, 
die een beeld geven van de beweeg-
vaardigheid van de leerlingen. Met 
de test kan de motorische ontwik-
keling over langere tijd worden 
gevolgd. Ook zijn er extra lessen 
gezonde leefstijl gevolgd (water 
drinken, bewegen, voedingsles-
sen), is er deelgenomen aan de sui-
ker- & water-presentaties tijdens 
de Nationale Sportweek (Hoeveel 
suiker zit er in…?); is er het pakjes-
beleid doorgenomen (Wat neem je 
wel/niet mee naar school?) en is er 
meegedaan met Wereldwaterdag.

Resultaten
Wat is er bereikt na het eerste pro-
jectjaar? Wethouder Bakker hier-
over: ‘Op de vier deelnemende 
scholen in De Bilt West zijn de 
leerlingen bekend en vertrouwd 
gemaakt met een gezonde leefstijl, 
wordt er overwegend water ge-
dronken en kunnen de leerlingen 
in de klassen water tappen. Ook 
worden er minder sap-pakjes mee-
genomen naar school. Fruit wel; en 
zijn kinderen een gezonde leefstijl 
leuk gaan vinden. Ouders zijn via 
presentaties op ouderavonden be-
trokken bij het bevorderen van een 
gezonde leefstijl van hun kinderen. 
Aansprekend was de reactie van het 
College van (school)directeuren 
van De Bilt (CDB): ‘Goed dat de 
gemeente aandacht heeft voor deze 
problematiek, actie onderneemt 
en hierover komt vertellen in ons 

CDB. Er was zelfs een school van 
buiten de geplande wijken, die zich 
spontaan aanmeldde voor deelna-
me aan het project’. Op de school-
sportdagen zijn vanuit het project 
2100 bidons voor waterdrinken 
uitgedeeld aan de leerlingen van 12 
basisscholen in de gemeente’. 

Verder
Het eerste jaar is altijd een pilot-
jaar. Veel ging goed, maar som-
mige onderdelen kunnen beter. 
Wethouder Bakker: ‘We behou-
den het goede en pakken de ver-
beterpunten op. We verkennen 
de mogelijkheden om ook de 
schoolsportleerkrachten/-coaches 
en de cultuurcoaches van het Kun-
stenhuis bij het project te betrek-
ken om de personele inzet t.b.v. 
het project te verruimen en het 
project goed te kunnen veranke-
ren. In samenspraak met de buurt 
verkennen we welke aspecten van 
de leefomgeving bij kunnen dra-
gen aan de gewenste verandering. 
We ondersteunen de wijk - indien 
mogelijk - bij het opstellen van een 
wijkplan en het realiseren van die 
veranderingen. De resultaten van 
dit projectjaar zijn een nulmeting. 
De verwachting is dat het op ter-
mijn mogelijk is de motorische 
ontwikkeling van de leerlingen te 
monitoren in de tijd’.Ook Wereldwijs komt in beweging. 

Sebastiaan Klok coördineert 
Wat beweegt jou’.

U bent van harte welkom op onze nieuwjaarsavond waar we met een 
hapje, drankje en livemuziek het verkiezingsjaar inluiden. Samen met u 
beoordelen we op speelse wijze de Biltse politiek en hoe die moet
veranderen. Oprichter Ebbe Rost van Tonningen zal het stokje
overdragen aan Jette Muijsson en Pim van de Veerdonk,
de nieuwe lijsttrekkers. 

Het verkiezingsprogramma 2018 ligt 
klaar, de mensen van Beter De Bilt 

zijn er voor u. Doet u mee met onze 
kieslijst? Laat uw stem horen.

Woensdagavond 17 januari 2018 om 
20.00 uur WVT Talinglaan 10

te Bilthoven

Kom langs op onze

Nieuwjaarsbijeenkomst

17 januari, 20.00 uur
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

21/01 • 10.30u - Kerkgebouw gesloten; 
Oecumenische Viering in en met OLV-
kerk. Voorgangers Pastor G. Weersink

en ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
21/01 • 09.30u - Ds. P.M. van ‘t Hof 
21/01 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
21/01 • 10.30u - Harry Schram (Baarn)

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

21/01 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
21/01 • 10.30u - Oecumenische Viering 

met Pr. Centrumkerk. Voorgangers Pastor 
G. Weersink en ds. C.H. Oechies 

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

21/01• 10.15u - Ds. J. Geelhoed
21/01• 16.30u - geen opgave ontvangen

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

21/01 • 10.00u - Ds. C. Bax
21/01 • 19.00u - Ds. A.J. Zoutendijk 

Pr. Gem. Immanuelkerk
21/01 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst in en met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
21/01 • 10.00u - Mevr. ds. M. v.d. Wal, 

Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
21/01 • 10.30u - Eucharistieviering; 

Celebrant pastor M. Meneses 

V.E.G. De Bilt e.o.
21/01 • 10.00u - Spreker

Adri van der Mast

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

21/01 • 10.30u - Ds. E.W.J. van Leersum

Herv. gemeente Groenekan 
21/01 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel 

Herst. Herv. Kerk Groenekan
21/01 • 10.00u - Leesdienst 

21/01 • 18.30u - ds. K. van Olst 

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2018 zijn er geen
kerkdiensten in Blauwkapel 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

21/01 • 11.00u - Ds. R. Alkema,
Viering Heilig Avondmaal 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

21/01 • 10.00u - Ds. Joz. A. de Koeijer
21/01 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
21/01 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
21/01 • 09.30u - Ds. R. Alkema,

Viering Heilig Avondmaal

St. Maartenskerk
21/01 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering, Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

21/01 • 10.00u - Ds. B.H. Steenwijk 
21/01 • 18.30u - Ds. M. Ezinga 

PKN - Herv. Kerk
21/01 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan, 

Gastendienst
21/01 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan
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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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Mijn sterke en eigenzinnige meisje heeft in de leeftijd van 87 jaar 
het leven los moeten laten.

Bernardina Blauwendraat - Ehlhardt

- Bennie -

De Bilt, 19 augustus 1930 Maartensdijk, 11 januari 2018

Jaap Blauwendraat
kinderen
kleinkinderen
achterkleinkinderen

Pr. Beatrixlaan 5
3738 VG Maartensdijk

Bennie is thuis.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 18 januari 
om 12.00 uur in crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27  
in Bilthoven.
Nadien is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer.

Onze dank gaat uit naar haar huisarts Dr. Boersma en 
de medewerkers van Vitras en VPTZ voor de liefdevolle verzorging.

Expositie bij Uitvaartwinkel

Bij PCB Uitvaartwinkel Biltho-
ven (Uilenpad 1) is de expositie 
‘Licht’ door André Belderbos te 
bezichtigen tot eind april 2018. 
De toegang is gratis. Lichtval 
en de werking van licht hebben 
kunstenaars door de eeuwen heen 
geïntrigeerd en geïnspireerd tot 
het maken van prachtige kunst-
werken. Eén van die kunstenaars 
is de Bilthovense André Belder-
bos. In de PCB Uitvaartwinkel 
Bilthoven is zijn werk te bezich-
tigen.

Benefietconcert

Woensdag 17 januari vindt in 
Huize Gaudeamus een bene-
fietconcert plaats door mees-
terpianist Laurens de Man met 
muziek van Bach, Webern, Beet-
hoven, Schubert en Debussy. 
De opbrengst van dit concert 
is bestemd voor de renovatie 
van de eerste studio voor elek-
tronische muziek in Nederland 
naast Huize Gaudeamus en de 
inrichting ervan tot atelier voor 
jonge kunstenaars. Kaarten kun-
nen worden gereserveerd via: 
concerten.huizegaudeamus@
gmail.com.

Helden 

Op 8 december was de première 
van de televisieserie ‘Helden’, 
een serie die vanaf die dag 
wekelijks te zien zal zijn bij 
Regio TV De Bilt. De volgende 
uitzending op 19-02 gaat over 
de vrijwilligers van de Mens 
Bilt met o.a. Gerard Kragten. 
De uitzendingen op Ziggo 
kanaal 43 (digitaal) en Ziggo 
kanaal 45 (Analoog) zijn van 
01.00 tot 17.00 uur op elk heel 
uur en van 17.00 tot 01.00 uur 
wordt de uitzending constant 
herhaald.

Overdag bij de PvdA

Donderdag 18 januari is er een 
overdagbijeenkomst van de 
PvdA in De Bilt om 9.45 uur 
bij Henk de Bruin, Overboslaan 
52, Bilthoven. Hans Prakke 
(PvdA-raadslid in Zwolle) zal 
dan spreken over de uitbreiding 
van het vliegveld Lelystad. Ook 
niet-leden zijn van harte wel-
kom. Tel. 030 2282813, 030 
2286903 of 06 81858955.

Gastendienst in 
Kerk Westbroek 

Zondag 21 januari om 10.00 
uur wordt er in de Hervormde 
Kerk aan de Kerkdijk 12 te 
Westbroek voor de derde keer 

een gastendienst gehouden. Een 
gastendienst richt zich vooral 
(ook) op mensen die niet tot 
een gemeente behoren, niet of 
weinig naar de kerk gaan en/
of het Evangelie niet (meer) 
kennen. Een gastendienst is 
een prima gelegenheid om eens 
vrijblijvend een kerkdienst mee 
te maken. 

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 20 januari is er weer 
een Wereldwinkelstand in 
Dijckstate aan het Maertens-
plein in Maartensdijk van 10.00 
tot 14.00 uur. Alles fair-trade 
ingekocht, dus maximaal ren-
dement voor boeren en produ-
centen in ontwikkelingslanden.

Het is mooi geweest!

Wilhelmine Clémentine
de Vries-Lemette

Winny
Winny werd geboren 27 januari 1932 op Semarang en 
overleed 7 januari 2018 in Bilthoven. 

Zij is mijn prinses, onze moedige en kleurrijke mama, 
schoonmama, trotse oma en overgrootoma.

 Bilthoven: Hugo de Vries
 Nijmegen: Wilma Zwaantje de Vries
 Bilthoven: Vera de Vries
  Cyril Boot
   Afra en Tim, Hugo
   Xavier
 De Hoeve:  Eerde de Vries
  Erna Jellesma
   Moed en Sam
   Haitze

Jan Provostlaan 145
3723 RS  Bilthoven

De uitvaart dienst zal in besloten kring plaatsvinden in 
crematorium  Den en Rust te Bilthoven.
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uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Eerste kerkdienst in eigen kerk
door Walter Eijndhoven

Nadat de Hersteld Hervormde gemeente in Groenekan het aanbod kreeg de kerk aan de 
Groenekanseweg te kopen, greep zij direct haar kans. Na de scheuring binnen de Nederlands 

Hervormde Kerk in 2004, belegden de Hersteld Hervormden hun diensten iedere zondag in het 
oude gebouw van de School met de Bijbel, aan de Groenekanseweg,

maar vanaf 3 januari hebben zij hun eigen kerk.  

In 2004 voltrok zich, binnen ker-
kelijke kringen, een ramp. De 
Nederlands Hervormde Kerk 
scheurde en daarmee hele wijken 
en vriendenkringen, zelfs binnen 
families en gezinnen zocht men 

vanaf dat moment hun eigen weg. 
In dat jaar ging de Hervormde 
Kerk, samen met de Gereformeer-
de Kerk en de Lutherse Kerk over 
in de Protestantse Kerk in Neder-
land (PKN), terwijl de Hersteld 

Hervormden hun eigen weg gin-
gen.

Onverenigbaar
‘Tot 2004 behoorden alle Her-
vormden tot één kerk, de Neder-

lands Hervormde Kerk’, legt Teus 
van Asselt, lid van de Hersteld 
Hervormde Gemeente Groenekan 
uit. ‘Helaas kwam, na veel gesteg-
gel, een scheiding tussen de di-
verse kerken, omdat verschillende 
standpunten binnen de geloofsge-
meenschappen onverenigbaar ble-
ken. Ook bij ons in gemeente De 
Bilt speelde dit. In 2015 ontston-
den contacten met de PKN en tij-
dens gesprekken hoorden wij dat 
de kerk te koop kwam. 
Als kerkgemeenschap konden 
wij niet zomaar zonder overleg 
een kerk kopen en schakelden 
wij onze gemeenteleden in. Vanaf 
november 2015 vonden diverse 
overlegronden plaats tussen beide 
gemeentes. Ook moest elke ge-
meente weer overleggen met haar 
eigen leden, voordat de koop de-
finitief werd. Gelukkig stonden 
onze leden ons bij met de stappen 
die wij moesten nemen en woens-
dag 3 januari was het moment 
daar, dat wij bij de notaris konden 
tekenen’. 

Samen
De kerk wordt niet alleen iedere 
zondagochtend om 10.00 uur door 
leden van de Hersteld Hervomde 
kerk gebruikt voor haar dienst, maar 
ook elke zondagavond om 18.30 
uur. Leden van de Hervormde ge-
meente Groenekan (PKN) houden 
iedere zondagmiddag om 15.30 uur 
hun dienst in deze kerk. Daarnaast 
maakt zij in de week gebruik van het 
gebouw voor Bijbellezing en Kin-
derclub.

Parkeren
Binnen het kerkgebouw moet nog 
heel wat worden gedaan: veel spul-
len moeten nog worden uitgepakt en 
de diverse ruimten krijgen weer een 
frisse schilderbeurt. Van Asselt: ‘Wij 
vonden het heel fijn dat wij onze 
kerkdiensten mochten houden in 
een zaal van De Nijepoort. Gelukkig 
kunnen wij nu iets terugdoen voor de 
leerkrachten van de school. Rond het 
nieuwe pand van De Nijepoort is te 
weinig parkeerruimte en nu kunnen 
zij hun auto parkeren op ons terrein’. 

Na jarenlang diensten in het schoolgebouw gaat nu weer een echter kerkdeur open op zondag.

Verkeerscirculatie De Leijen gewijzigd
In de tweede helft van september 2017 zijn er verkeerstellingen gehouden in het kader van de 
evaluatie van het tijdelijke verkeerscirculatieplan De Leijen en de fietsroute Jan Steenlaan in 

Bilthoven. De resultaten ervan worden betrokken bij een verkeersmodel om vervolgens met de 
werkgroep ‘Veilig fietsen Jan Steenlaan’ te komen tot een veilige fietsroute in combinatie met 

een optimale verkeerscirculatie in dit gedeelte van de gemeente.

De werkgroep had de wens geuit, 
voorafgaande aan de besluitvor-
ming over een structurele oplos-
sing voor het fietsverkeer op de Jan 
Steenlaan, geen wijzigingen door 
te voeren in het huidige verkeers-
regime ter plaatse. Uit de verkeer-
stellingen is naar voren gekomen, 
dat de nieuwe tunnel in de Leijen-
seweg goed wordt gebruikt en met 
het huidige verkeersregime leidt 
tot wijzigingen in de verkeerscir-
culatie in de wijk. Ten opzichte 
van 2015 is het verkeer op de Jan 
Steenlaan en Jan van Eijcklaan 
afgenomen, terwijl het op de Mas-

sijslaan, de Rembrandtlaan (oost-
zijde) en de Soestdijkseweg Noord 
is toegenomen. Daarbij hebben de 
woonstraten ten noorden van de 
Jan van Eijcklaan (Hans Mem-
linglaan en Jan Provostlaan) en ten 
oosten van de Jan Steenlaan (Hei-
depark, Rubenslaan, Rembrandt-
laan, Van Ostadelaan en Ruysda-
ellaan) te maken met ongewenst 
verkeer van en naar de scholen en 
sportvoorzieningen aan de Kees 
Boekelaan en de Dwarsweg. Te-
vens is geconstateerd dat de rij-
snelheden op enkele wegen hoger 
zijn dan toegestaan.

Varianten
In de werkgroep ‘Veilig fietsen 
Jan Steenlaan’ zijn intussen ver-
schillende varianten voor de ver-
keerscirculatie in combinatie met 
varianten (fietsstroken-fietspa-
den-fietsstraat) voor de inrichting 
van een fietsroute Jan Steenlaan 
aan de orde geweest. Tot dusver 
is men in de werkgroep nog niet 
tot een keuze gekomen. In de ko-
mende weken zal de werkgroep 
nader worden geraadpleegd, om 
begin maart een startnotitie van 
de werkgroep te kunnen verwach-
ten. [HvdB]

Auto’s en fietsers wringen zich langs elkaar heen in het nauwe deel van de Jan Steenlaan tussen de Rembrandtlaan 
en de Jan van Eycklaan.  [foto Henk van de Bunt]

Benoemingen 
hoofdstembureau
Op grond van de Kieswet beschikt elke gemeente 

over een hoofdstembureau, dat ten behoeve van de 
gemeenteraadsverkiezingen tevens fungeert als centraal 

stembureau. Het centraal stembureau heeft een belangrijke 
formele taak bij de kandidaatstellingsprocedure en bij de 

vaststelling van de verkiezingsuitslag.

Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden, waaronder de burgemees-
ter en drie plaatsvervangende leden. Ingevolge de Kieswet is de bur-
gemeester van een gemeente voorzitter van het hoofdstembureau. Het 
college van een gemeente benoemt de overige leden en de plaatsver-
vangende leden voor vier jaren.

Periode
De benoemingsperiode voor de zittende hoofdstembureauleden liep af 
op 31 december 2017. Voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 
december 2021 zijn voor het hoofdstembureau, tevens centraal stem-
bureau, in de gemeente De Bilt benoemd als leden: de heer H.J.M.A. 
Mieras (tevens plaatsvervangend voorzitter); de (loco) gemeentese-
cretaris; de heer W.H.F. van de Veerdonk en mevrouw V. Smit en als 
plaatsvervangende: mevrouw L. Wegener; mevrouw A.M. Schaaper en 
de heer E.H. Strubbe. [HvdB]

De laatste levensfase
Op donderdag 18 januari verzorgen Jeannette van Andel en 
Korine van Veldhuijsen een lezing over zingeving en lijden in 
de laatste levensfase. Wat zijn de uitdagingen, bekoringen en 

levensvragen die bij de laatste levensfase komen kijken? 

Dat zijn vragen die bij de discussie over voltooid leven belangrijk zijn. 
(Oud-)huisarts en SCEN-arts Jeannette van Andel en schrijfster Korine 
van Veldhuijsen spreken daarover tijdens deze inspirerende avond en 
over het boek over lijden van Van Veldhuijsen: ‘Hoe overleef ik mijn 
dood? Hiervoor interviewde zij vooraanstaande geestelijken, palliatie-
ve zorgprofessionals en terminaal zieke mensen in hun laatste maan-
den. Beide inleiders pleiten ervoor om stervensvragen meer vanuit het 
perspectief van zingeving te benaderen. 

Na afloop van de lezing is er ruimte voor vragen en een open dialoog in 
de Michaël-Laurens pastorie, Kerklaan 31 De Bilt. De lezing op don-
derdag 18 januari begint om 19.30 uur. Als entree is er ruimte voor een 
vrijwillige bijdrage. Aanmelden is gewenst via secretariaat@katholie-
kekerkdebilt.nl of tel. 030 2200025. 
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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

MAANDAGDINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag  januari
t/m woensdag  januari

VOORDEEL HELE WEEK

Magere 
runderlapjes

Gehaktschijven

Livar speklapjes
naturel of gemarineerd

500
GRAM 6.50

500
GRAM 6.98

Noten & pinda's

500
GRAM 5.50Procureurlapjes

naturel of gemarineerd

100
GRAM 5.98Boerderij kipfilet 

naturel of gemarineerd

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

CASHEWNOOTJES

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Kip-tomaat-mozzarella
Ei-bieslook salade

Rosbief 
Gebraden gehakt
Zeeuws spek

3 x 100
GRAM 4.50

3 x 100
GRAM 4.98

STOMPETOREN 
BELEGEN

500
GRAM 6.00

BOEREN 
KRUIDENKAAS 500

GRAM 6.50 

HUISMIX 

5
VOOR 5.-

Kip cordonbleu, runder cordonbleu 
of gehakt cordonbleu

5 HALEN= 4 BETALEN
1

KILO 7.98

SHOARMA

Met geheime kruiden

3
STUKS 5.-LOEMPIA’S

Lekker makkelijk voor het weekend!

ITALIAANSE DROOMRunderschnitzels met oude kaas, pijnboompitjes, zongedroogde tomaat en verse kruiden 100
GRAM 2.25

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

BLOED-
SINAASAPPEL-
TAART
Bereid met verse Tarocco sinaas-
appels en witte chocolade

 € 14,95

• Ravioli met gehakt in tom. 
saus of Ravioli met spinazie-
ricotta in paddenstoelensaus

€ 1,49
100 gram

• Vers gesneden Boerenkool
(extra fijn) € 1,49

250 gram

• Uit eigen keuken...
Verse Appelmoes € 1,99

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

Bus-Volkoren 
brood
(Desem)

Nu € 1,99

Vers van de traiteur
• Rundergoulash

met groenterijst € 1,49
 100 gram

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

 per portie
• Zuurkoolschotel met

rookworst, gehakt
en jachtsaus

€ 1,25
 100 gram

Dagelijks
vers binnen:
• De lekkerst mandarijnen 

zonder pit!
• Tarocco sinaasappels

uit Italië.
• Volop specialiteiten

uit Brussel.

Mooie

Spaanse 
BERGBLOEMKOOL

per stuk € 0,99

Vers gesneden

Ananas
Extra zoete!

per bakje € 1,49



Nieuwjaarsreceptie 
Beter De Bilt

Met de Verkiezingen van 2018 voor de deur nodigt
Beter De Bilt iedereen voor de Nieuwjaars-avond-bijeenkomst

(bij WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven) op woensdag
17 januari vanaf 20.00 uur.

De avond wordt gevuld en omgeven met een hapje en een drankje, live-
muziek en een bespiegeling op de politiek van de afgelopen jaren en de 
komende verkiezingen van maart 2018. Dat laatste in de vorm van een 
‘politieke opstelling’. Op basis van deze opstelling worden aanwezigen 
uitgenodigd hun commentaar te geven op hoe de samenwerking verbe-
terd kan worden tussen burger en gemeente.

Overdracht 
In het tweede deel van de avond 
vindt de overdracht van de lei-
ding van Beter De Bilt plaats: 
Ebbe Rost van Tonningen (wet-
houder en oprichter), die de kar 
de afgelopen jaren heeft getrok-
ken, draagt het stokje over aan de 
gemeenteraadsleden Jette Muijs-
son en Pim van de Veerdonk, 
het nieuwe lijsttrekker-duo.  Het 
verkiezingsprogramma 2018 van 
Beter De Bilt is voor iedereen 
beschikbaar. Vertegenwoordi-
gers van Beter De Bilt kunnen 
toelichting geven. De bijeen-
komst wordt afgesloten met een 
hapje, een drankje en door het 
gitaar-duo Just Jammin. 
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Genomineerd voor het Groene Lintje
door Walter Eijnhoven

Zaterdag 13 januari hield GroenLinks haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in De Schakel, 
aan de Soestdijkseweg-Zuid in Bilthoven. Meer dan vijftig leden en geïnteresseerden waren 

aanwezig en luisterden vol belangstelling naar de plannen van de partij voor het komende jaar.

Onderwerpen als de gemeente-
raadsverkiezingen, duurzaamheid, 
het landelijke cynisme en trans-
parantie passeerden de revue. Dit 

jaar gaat de grootste aandacht uit 
naar de gemeenteraadsverkiezin-
gen, als regio Utrecht moet de lat 
zo hoog mogelijk worden gelegd, 

om de nummer één plaats te berei-
ken. Anne uit Utrecht luisterde de 
bijeenkomst op met gitaarmuziek 
en zang.

Vier jaar
‘GroenLinks heeft de laatste vier 
jaar al veel bereikt’, vertelt wet-
houder Anne Brommersma. ‘De 
groene politiek was in het begin 
weinig duurzaam, maar wij heb-
ben inmiddels wel een akkoord 
voor windenergie, een routekaart 
voor een energieneutraal De Bilt in 
2030 en een nieuw zwembad. Dit 
nieuwe bad is het eerste zwembad 
in Nederland en misschien zelfs 
in Europa, zonder verwarming op 
gas’. Met hulp van Groenlinks zijn 
diverse projecten vlotgetrokken, 
zoals Vierstee 2.0 in Maartens-
dijk, is veel energie gestoken in de 
Kwinkelier, verbouwing van Het 
Nieuwe Lyceum en de WMO. 

Huis-aan-huis
Om meer kiezers te trekken, gaat 
GroenLinks de boer op in gemeen-
te De Bilt. Brommersma: ‘Voor 
ons is het belangrijk zoveel moge-
lijk inwoners te bereiken. Dit doen 
wij door huis-aan-huis te gaan en 
mensen te bellen, met de vraag 
waarvoor wij ons moeten inzetten 
de komende vier jaar. Verder zul-
len diverse leden weer gaan flye-
ren en staan er weer borden in tui-
nen. Ook hopen wij op veel likes 
via onze Facebookpagina’. 

Groen Lintje
Tijdens de bijeenkomst lieten drie 
genomineerden voor het Groene 
Lintje - een prijs voor duurzame 
initiatieven - van zich horen: De 
eerste genomineerde is Weesfiet-
sendebilt. Dit project zamelt oude 
fietsen in van bewoners uit De Bilt. 
Deze fietsen zijn veelal bedoeld 
voor statushouders. Sinds 1 okto-
ber 2017 zijn 52 fietsen binnenge-
bracht, weer volledig hersteld en 
ter beschikking gekomen aan der-
den. De fietsen worden nagekeken 
in de garage van Dick, aan de Wil-
lem de Zwijgerlaan in Bilthoven. 
Voor meer infomatie:

www.weesfietsendebilt.nl.
De tweede genomineerde is het 
Riksjaproject, overgewaaid uit 
Kopenhagen. De klant kan zelf 
aangeven wanneer hij willen wor-
den opgehaald en waar hij naartoe 
wil op de fiets. Niet-mobiele men-
sen hebben op deze manier de dag 
van hun leven. Ook De Bilt heeft 
de beschikking over zo’n fiets (met 
‘chauffeur’). In Nederland zijn 
reeds 16 à 17 gemeentes met rik-
sja’s. Voor meer informatie: www.
fietsenallejaren.nl. De derde geno-
mineerde is de Budgetkring, een 
werkgroep waarin de klant, met 
behulp van een leefstijlprogram-
ma, wordt gestimuleerd bewust en 
zorgvuldig om te gaan met geld en 
zijn leven. Een kring bestaat uit 
ongeveer acht personen, die elke 
twee weken bij elkaar komen, on-
der begeleiding van getrainde vrij-
willigers. Het programma bestaat 
uit 15 bijeenkomsten. 
Voor meer informatie: Arland 
Swaak,
www.debilt@budgetkring.nl

Jury
In voorgaande jaren bepaalde een 
jury binnen GroenLinks wie van 
de drie genomineerden het Groene 
Lintje waard is. ‘Dit jaar gaan wij 
dat anders doen’, vertelt Brom-
mersma. ‘De jury van het Groene 
Lintje bestaat nu uit de inwoners 
van De Bilt. Iedereen mag stem-
men op één van deze drie projec-
ten’. Vanaf deze week kan ieder-
een stemmen via de website van 
GroenLinks, tot uiterlijk zondag 
11 februari. Dan sluit de stembus 
en worden de stemmen geteld. Op 
11 maart wordt bekendgemaakt 
wie van de drie genomineerden het 
Groene Lintje 2018 krijgt.

Meer informatie over de projec-
ten zijn ook te vinden via: https://
debilt.groenlinks.nl Stemmen kan 
via: https://nl.surveymonkey.com.

Aandacht voor singer-songwriter Anne Fernhout uit Utrecht.

Vergroening tuin in gemeente De Bilt
door Walter Eijndhoven

Naar aanleiding van het veranderend klimaat ontstaat bij zware slagregens al snel 
wateroverlast in steden en dorpen. Om wateroverlast te voorkomen ziet Henk Zandvliet, 

raadslid voor GroenLinks in De Bilt, daarom graag vergroening van de tuinen binnen zijn 
gemeente. Eén van die vergroende tuinen is van Marijn Peperkamp

aan de Korhoenlaan in Bilthoven. 

Zonder ooit gehoord te hebben 
van de Operatie Steenbreek, vol-
deed Peperkamp aan alle eisen 
van deze landelijke groene ac-
tie. Zoveel mogelijk stenen eruit 
en zoveel mogelijk groen erin. 
De vele negatieve gevolgen van 
verstening zijn aanzienlijk: meer 
wateroverlast door steeds vaker 
voorkomende hoosbuien, minder 
insecten in de tuin betekent ook 
minder vogels en andere dieren in 
de omgeving. 

Al het overtollige water kan ner-
gens meer heen, zodat dit een 
enorme druk betekent op het ri-
oolstelsel. Kortom: burgers die 
hun tuin vergroenen dragen hun 

steentje bij aan de leefbaarheid 
van hun eigen buurt.

Modetrend
Een stenen, onderhoudsvrije tuin 
is een modetrend, welke door me-
dia in stand wordt gehouden. In 
diverse huis- en tuinprogramma’s 
komt dit item steeds weer terug. 
Niet iedereen denkt hetzelfde over 
een versteende tuin. Marijn Pe-
perkamp en haar gezin verhuisde 
drie jaar geleden vanuit Utrecht 
naar Bilthoven. ‘Wij woonden 
best fijn in Utrecht, maar het ont-
brak ons aan een voortuin, een 
grote wens van ons gezin. En een 
huis met een voortuin tref je niet 
zo vaak in de grote stad, daarom 

zijn wij buiten Utrecht gaan zoe-
ken. Uiteindelijk zijn wij drie jaar 
geleden naar Bilthoven verhuisd, 
waar wij nu met veel plezier wo-
nen, in een groene omgeving’, 
vertelt Peperkamp. Het huis waar 
het gezin ging wonen, beschikte 
over een stenen tuin, zodat er nog 
wel wat werk aan de winkel was 
voor hen. Peperkamp: ‘Wij heb-
ben zoveel mogelijk stenen uit 
de voortuin verwijderd en maak-
ten er een mooie moestuin van’. 
Er groeit nu van alles en nog wat 
in, zoals bonen en veldsla. ‘Wij 
hebben ook aardappelen gestekt, 
uiteindelijk kwam dit vanzelf al-
lemaal op.Geweldig, toch? En al-
lemaal in je eigen tuin!’

Marijn Peperkamp hoopt op meer vergroende tuinen. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

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

Ook met uw bedrijf in de online bedrijvengids?
Bel 0346 211992 of mail info@vierklank.nl

Adverteren in 
De Vierklank?
0346 21 19 92

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

OP DE DAMES-,
HEREN- EN BABY

COLLECTIE

NU
50%
KORTING*

 
*M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN NIEUWE COLLECTIE

 Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

Vrijdag 26 januari van 15.30 - 18.00 uur - is er voor mantelzorgers een hartverwarmende 
ontmoeting als start van het nieuwe seizoen in en rondom Gemeentehuis Jagtlust 
(Mathildezaal, Soestdijkseweg Z 173 Bilthoven). Samen met gemeente De Bilt ontmoeten 
wij u graag in een winterse sfeer om u te informeren over alle nieuwe activiteiten 
en ondersteuning voor mantelzorgers. Speciaal voor nieuwe mantelzorgers start de 
ontmoeting om 15.30 uur met een introductiebijeenkomst. Vanaf 16.30 uur zijn alle 
mantelzorgers welkom om elkaar te ontmoeten met een lekker drankje en hapje. U kunt 
zich aanmelden via mantelzorg@mensdebilt.nl.

Samen Leuke Dingen Doen - Op woensdag 31 januari van 14.00 - 16.00 uur is er in De 
Vierstee Maartensdijk, Nachtegaallaan 30 een Samen Leuke Dingen Doen Markt. Deze 
markt is bedoeld om mensen te ontmoeten om samen ‘leuke dingen mee te doen’ zoals 
iets drinken/eten, wandelen of naar de film gaan. U kunt vrijblijvend binnenkomen en 
rondlopen. 

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

MENS is ook…

VITRAS de Bilt, Bilthoven en Maartensdijk zijn op 
zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers die 
de teams willen versterken!

Je bent van harte welkom als je een diploma verzorgende  
of een diploma verpleegkundige hebt.
Je kunt met een groot of klein urencontract komen werken 
of als oproepkracht.

Interesse? 
Stuur een mailtje naar:
m.tjeerdsma@vitras.nl

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Er is maar een 
beperkt aantal 
PLAATSEN 
B E S C H I K B A A R ,  

RESERVEER  
DAAROM NU!

De kosten voor 
deelname bedragen 

€5,- P.P.
Bij aanschaf vanaf 
€25,- AAN SOLGAR  

PRODUCTEN 
krijgt u dit bedrag 
in de vorm van 
KORTING
RETOUR! 

Heb je het al gehoord?
Kapper Hans verhoogt

niet zijn prijzen,
maar rekent wel op

een stevige fooi!

Bel snel!
0346-212455

Er zijn weer

ROGGEKNARREN

€ 2,95

SLAGROOM-
TOMPOUCE

Heerlijk Rogge volkorenbrood
met rozijnen

met chocolade

per stuk

€ 1,50

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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WWW.EETJELEKKERINJEVEL.NL
HENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACH

TEL. 06 48 95 17 81
HENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACH

WWW.EETJELEKKERINJEVEL.NL
HENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACHHENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACH

TEL. 06 48 95 17 81
HENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACH

Wie wordt Maartensdijker 
van het Jaar

door Walter Eijndhoven

Op initiatief van Maartensdijker Gert-Jan Weierink en Henric de Jong Schouwenburg uit 
Groenekan startte woensdag 10 januari de verkiezing van ‘Maartensdijker van het Jaar’, 
in Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk. Al op deze startbijeenkomst konden 

inwoners van Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek hun stem 
uitbrengen op hun favoriete vrijwilliger.

Diverse namen dreven al direct bo-
ven. 'Oh, dan moet je die noteren, 
die doet alles voor onze vereniging', 
en 'nee hoor, die en die doet veel 
meer voor ons dorp'. Veel inwoners 
hebben al direct iemand in gedach-
ten, die voor hen de titel ‘Maartens-
dijker van het Jaar’ waard is. Dus 
dat belooft wat voor de verkiezing, 
de komende weken.

Cement
'Vrijwilligers betekenen veel voor 
onze maatschappij en daarom wil-

len wij ‘onze eigen’ vrijwilligers 
eens in het zonnetje zetten', vertellt 
Weierink. In de vier kernen van de 
voormalige gemeente Maartensdijk 
zijn velen actief binnen diverse 
verenigingen of in het dorpsleven. 
'Deze mensen vormen het sociale 
cement van onze lokale samenle-
ving', vult De Jong Schouwenburg 
aan. 'Juist het sterke verenigingsle-
ven in onze voormalige gemeente 
Maartensdijk levert een belangrijke 
bijdrage aan de vitaliteit van de vier 
kernen'. 

Wie
Inwoners van de (voormalige) ge-
meente Maartensdijk (Groenekan, 
Hollandsche Rading, Maartensdijk 
en Westbroek) kunnen vanaf nu 
aangeven, wie voor hen de ‘Maar-
tensdijker van het Jaar’ moet wor-
den. Weierink: 'Formulieren liggen 
bij de stembus bij kapper Hans of 
bij Dijckstate, beide gelegen aan 
het Maertensplein in Maartensdijk. 
Daarop kun je aangeven wie vol-
gens jou ‘Maartensdijker van het 
Jaar’ moet worden. Natuurlijk kan 

dit ook online, via onze Facebook-
pagina Maartensdijker van het jaar'.

Deadline
De deadline is maandag 12 febru-
ari, 12.00 uur. Daarna haalt de or-
ganisatie alle formulieren op en telt 
zij alle stemmen. De uiteindelijke 
winnaar van de titel maakt de or-

ganisatie bekend tijdens een groot 
feest, op woensdag 14 februari (Va-
lentijnsdag). Weierink: 'Nee, over 
de inhoud van deze leuke avond 
verklap ik nog niets. Wel kan ik al-
vast vertellen dat het een geweldige 
avond wordt'. Wie op de hoogte wil 
blijven kan de Facebookpagina li-
ken. 

Nieuwjaarsborrel

Vrijwilliger Gerard Kragten
door Marijke Drieenhuizen

Gerard Kragten heeft lang gewerkt als timmerman: om 5 uur opstaan, collega’s ophalen, 
werken en om vijf uur ’s middags weer thuis. Lange dagen in kou, hitte en vaak onder druk, 

want de klus moest af. Hij raakte opgebrand en heeft zich op latere leeftijd om laten 
scholen tot logistiek en facilitair medewerker.

Tot zijn 65ste jaar heeft hij een an-
dere wereld leren kennen, met wel-
iswaar hard werken maar onder nor-
male omstandigheden en gewoon 
acht uur per dag. Hij had, achteraf, 
de stap eerder moeten maken. Toen 
pensioen, thuis zitten, de schuur 
opruimen, nogmaals de schuur op-
ruimen. Een dip volgde. Toen ging 
hij op pad om vrijwilligerswerk te 
zoeken bij Mens De Bilt en hij vond 
het. Eerst als chauffeur op de Bood-
schappenPlusBus, daarna als klus-
jesman samen met Wim Zaal, die 
ook vrijwilliger is. Het gaat weer 
goed met hem.

Vrijwilligers
Mens De Bilt heeft veel vrijwil-
ligers in het bestand en heeft altijd 
plek voor nog meer vrijwilligers. 
De BoodschappenPlusBus was er in 
eerste instantie om mensen die niet 
meer heel mobiel zijn toch de mo-
gelijkheid te bieden om zelf bood-
schappen te doen, maar er waren 

ook vaak leuke uitjes. Dat laatste 
werd minder en Gerard Kragten 
vond het toen ook minder leuk. 
Maar er werd nog een klusjesman 
gezocht en dat paste hem veel be-
ter. Hij geniet, gaat de deur weer 
uit, maakt een praatje en heeft thuis 
weer wat te vertellen.

Vrijwilligerswerk
Met pensioen en dan? Gerard Krag-
ten kwam thuis te zitten, zijn vrouw 
is jonger en heeft haar werk buiten 
de deur. Hij deed de boodschap-
pen, de was, ruimde schuur op, en 
nog eens en nog eens. Er was ook 
geen onkruid meer te vinden in zijn 
tuin, maar hij werd er niet blij van. 
Hij zat veel op de bank. Tot men 
opperde om vrijwilligerswerk te 
gaan doen. Hij zette de stap, werd 
goed opgevangen door de mensen 
van Mens en vond passend werk. 
‘Voor die tijd had ik nog nooit zo-
iets gedaan. Als timmerman had ik 
daar ook geen tijd en energie voor. 

Ik kende het niet’. In het begin was 
het nog wat onwennig, maar men-
sen leerden hem kennen, praatten 
tegen hem, dronken samen koffie 
en hij bloeide op. ‘Ik ben uit mijn 
isolement en ontmoet weer mensen. 
Omdat Wim en ik vaak samen klus-
sen doen en mensen ons dus ook 
vaak samen zien hebben we een bij-
naam gekregen: buurman en buur-
man. Leuk, toch? We pakken veel 
op, hebben onlangs kasten gemaakt 
voor de Speelotheek. Maar we heb-
ben bijvoorbeeld ook verlichting 
gemaakt boven het biljard in Maar-
tensdijk. Als er klusjes zijn belt 
Wim en gaan we samen op stap’.

Held
Gerard Kragten voelt zich absoluut 
geen held. ‘Nee hoor, dat is iemand 
die iemand redt of een brandend 
huis binnen gaat. Ik doe gewoon 
vrijwilligerswerk’. Toch is ook hij 
gefilmd tijdens zijn werkzaamheden 
voor het Project Helden van Richard 

Breedveld en Erik Jan Trip, vrijwil-
ligers van Regio TV De Bilt in sa-
menwerking met Mens De Bilt. In 
deze serie worden vrijwilligers ge-
volgd tijdens hun werkzaamheden 
voor verschillende verenigingen en 
organisaties. Het is mooi om te zien 
hoe gedreven deze vrijwilligers hun 
klus klaren. ‘ Het vrijwilligerswerk 
doet mij goed, ook al wist ik er niets 
van, ik ben blij dat ik toch nog deze 
stap heb gezet’. 

Meer informatie
Vanaf vrijdag 19 januari is bij Re-

gio TV De Bilt de aflevering te 
zien waarin Gerard Kragten werd 
gevolgd. Ook eerdere afleveringen 
zijn daar terug te kijken. Vrijwil-
ligers zijn nodig, veel organisaties 
zijn op zoek naar mensen die zich 
hiervoor willen inzetten. Mens De 
Bilt coördineert voor veel organisa-
ties vraag en aanbod. 

Meer informatie is te vinden op 
www.mensdebilt-vwc.nl/, bellen 
kan ook met 030 7440595 of 06 
17007462 of via de mail vrijwilli-
gerscentrale@mensdebilt.nl

De aflevering Helden waarin Gerard Kragten te zien is kan bekeken 
worden vanaf 17 januari.

Gert-Jan Weierink (l) en Henric de Jong Schouwen(r) hopen op vele 
stemmen.

Zaterdag hielden de bewoners van de Steenen Camer (Bilthoven) een Nieuwjaarsborrel. Ook voor de kleintjes 
was er genoeg te doen. (Frans Poot)

Komisch toneel in 
Wesbroek

Toneelvereniging Westbroek voert dit jaar op 11, 17 en 18 februari het 
komische toneelstuk ‘Voorzichtig Breekbaar’, op. Het stuk speelt zich 
af op Huize Rommelstein. ’s Nachts om twaalf uur arriveert het echt-
paar De Boer op uitnodiging van Jonkheer Hubert en z’n vrouw Con-
stance. Ze treffen een pikdonkere zitkamer, een brandende kaars, twee 
vreemde brieven, afgedekte meubelen en twee wassenbeelden aan. Vol-
doende ingrediënten voor een gezellig avondje lachen. Aanvang 20.00 
uur, Dorphuis Westbroek, Pr. Christinastraat 2. Tijdens de pauze is er 
een verloting met vele leuke prijzen.
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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.

299

200

089

499

Geldig van donderdag 18 t/m zaterdag 20 januari 2018
Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden

Jumbo wijnen

merlot, cabernet
of chardonnay
per � es van

€3,99

Roomboter
appel� appen

vers uit eigen oven
4 stuks

Magere
runderlappen

500 gram

Mineola’s

500 gram
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www.arttraverse.nl

Thea Figee 
(glasobjecten, grafiek en 
schilderijen)

Marie José Robben 
(schilderijen)

Opening zondag 
21 januari om 15.00 uur 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

21 jan | 13 maart 2018

Nieuwjaarsconcert in het 
Weeshuis van de Kunst

Op 19 januari om 20.00 uur kan men genieten van het a capella Trio ‘Bel AMI’ en special guest 
muzikale duizendpoot Sven Boogert in het Weeshuis van de kunst, Prof. Asserweg 2 in de Bilt. 

De opbrengst van deze avond gaat naar de Prinses Maxima Manege in Den Dolder.

Bel AMI is een vrouwelijke a 
capella-trio met een krachtige 
uitstraling en indrukwekkende 
samenklank. Een mix van zang, 
entertainment en een geheel eigen 
charme maakt Bel AMI tot een uit-
zonderlijke verschijning. Geniet 
vanuit een comfortabele stoel en 
een huiselijke sfeer in het Wees-
huis. Anita van Soest, Miranda 
Soest en Ilse Gabel – bel AMI 
- delen de liefde voor het zingen 
en zijn zeer geïnspireerd door de 

samenklank van driestemmig a ca-
pella repertoire. Ze zingen reper-
toire uit alle windstreken, met een 
swingende bewerking van pop-
klassiekers, musical en- of kerst-
repertoire overtuigt Bel AMI door 
haar krachtige expressie en mooie 
samenklank.

Podiumervaring
Op deze avond spelen de leerlin-
gen van de Music Talent Academy 
van het Kunstenhuis in het voor-

programma. Deze jonge talenten 
zijn een onderdeel van de Muziek-
school en doen podiumervaring 
op. De toegang is gratis. Er wordt 
tijdens dit nieuwjaarsconcert van 
BEL AMI een inzameling gehou-
den voor de Prinses Maxima Ma-
nege. Deze manege is een erkend 
hippisch therapeutisch centrum 
voor mensen met en zonder beper-
kingen. Info en aanmelding (be-
perkt aantal plaatsen):
www.hetweeshuisvandekunst.nl. 

Internationale pianoserie 
in Het Lichtruim

Op zondag 28 januari (om 15.00 uur) is er in Het Lichtruim aan het 
Planetenplein in Bilthoven een pianoconcert op ‘concertgebouwni-
veau’ van pianist Ekaterina Litvintseva. Haar spel wordt gekenmerkt 
door klaarheid en groot gevoel voor kleur. Zij is te horen in een licht-
voetige Partita van Bach, vooraf aan een charmante en ook brutaal-
speelse van Mozart en tot slot een ongekend elegante Rachmaninov. Dit 
betreft het vierde concert in een internationale pianoserie van zes, die 
steevast plaatsvindt op de laatste zondag van de maand in Theater Het 
Lichtruim. De entree tot 18 jaar is gratis. Voor info en kaarten: www.
theaterhetlichtruim.nl.

Ekaterina Litvintseva, (foto Marion Koell)

Een nieuwe expositie in de traverse
door Henk van de Bunt

De ‘lopende’ zeer fraaie expositie met portretten en stillevens in ArtTraverse eindigde op 
dinsdag 16 januari. Daarna wordt de expositie van Thea Figee en Marie José Robben ingericht. 

Op zondag 21 januari om 15.00 uur wordt deze geopend door Gerdin Linthorst, voormalig 
journaliste bij de Volkskrant en lid van het Eijlders Dichters Collectief. 

Evert Bouws (lid ArtTraverse com-
missie) stelt de exposanten voor: 
‘Thea Figee woont en werkt in 

Utrecht, waar in haar atelier schil-
derijen en prenten in gemengde 
grafische technieken ontstaan. 
Sinds 1999 werkt zij ook met ge-
blazen glas. Haar geblazen glasuni-
ca worden uitgevoerd in glasstudio 
Van Tetterode in Amsterdam. Haar 
belangrijkste inspiratiebron voor 
alles komt voort uit bewondering, 
respect en zorg voor de natuur. 
De schoonheid van zoiets kleins 
als een libelle, de gelaagdheid van 
een sloot vol planten en dieren, 
maar ook de grootsheid van een 
herfstlucht, de kracht van een wil-
de oceaan, de constante beweging 

en verandering van de natuur. Het 
inspireert tot nieuw werk. Tussen 
prenten, olieverfschilderijen en glas 
is een constante wisselwerking’.
Kunstig
Bouws vervolgt: ‘Marie-José Rob-
ben woont en werkt in Amsterdam 
en heeft een uitgebreid en indruk-
wekkend oeuvre opgebouwd. Zij 
laat zich in haar werk al schilderend 
meevoeren door de onbenoembare 
toonaarden en zeggingskracht van 
kleur en licht. Zij beschouwt de 
verf als een goddelijk materiaal en 
hanteert deze op bijna sculpturale 
wijze. Door de zeer gelaagde verf-

Het Groene Geneuzel in de prijzen
Theatergroep Het Groene Geneuzel uit Groenekan heeft afgelopen weekend twee theaterprijzen 

gewonnen op het eenakterfestival in theater De Speeldoos te Baarn.
Het vierkoppige theatergezelschap, bestaande uit Ilja Raspe,

Frøydis Ihle, Brigitte Kant en Thomas Vencken, deed dit
jaar voor het eerst mee aan dit festival. 

De groep speelde de eenakter ‘Jo-
zef is gevallen’ onder leiding van 
regisseur Liselotte Donkers. Veel 
groepen waren uitgeloot, dus wa-
ren de spelers extra blij dat ze mee 
mochten doen. Het Groene Ge-
neuzel wedijverde met zeven an-
dere gezelschappen om de prijzen, 

maar de sfeer tussen de groepen 
was zeer gul en collegiaal. ‘Het 
was al een feest om mee te mogen 
doen’, aldus de spelers. Toch was 
het spannend hoe het zou uitpak-
ken met de prijzen. Het Groene 
Geneuzel was dan ook zeer ver-
guld met maar liefst twee prijzen: 

de prijs voor beste regie en 2e prijs 
voor beste voorstelling. 

December
Het gezelschap had met de eenak-
ter ‘Jozef is gevallen’ in december 
al twee uitverkochte voorstellin-
gen gespeeld in Huize Voordaan 
te Groenekan. Het publiek was 
toen al zeer enthousiast. Het stuk 
is speciaal geschreven voor het ge-
zelschap door Timon Blok, vaste 
regisseur van Theater in het Groen. 
In de eenakter speelden de acteurs 
een tragikomedie waarin alle ge-
sprekken aan de familiaire kerst-
tafel tot steeds pijnlijkere situaties 
leiden, tot het onhoudbaar wordt. 

Assistent
De spelers van Het Groene Geneu-
zel hebben de afgelopen 10 jaar 
in (bijna) alle voorstellingen van 
Theater in het Groen geacteerd. 
Liselotte Donkers heeft bij Thea-
tergroep De Realiteit in Woerden 
veel verschillende rollen gespeeld 
en voorstellingen gemaakt als 
regisseur. In 2014 begon zij als 
regieassistent bij Theater in het 
Groen. 

Expositie 
in Het Lichtruim

Op vrijdag 19 januari wordt om 19.30 uur een bijzondere expositie 
in Het Lichtruim (Planetenplein 2, Bilthoven) geopend. Samenwer-
king tussen Kunstkring BeeKk en KunstenHuis De Bilt-Zeist heeft 
geleid tot een kleurrijke en diverse tentoonstelling van schilderijen, 
textiel, keramiek en boetseerwerk.

Voor Kunstkring BeeKk is dit alweer de 11e expositie in Het Lichtruim. 
De expositie is te bezoeken van 19 januari tot 7 maart. Exposanten 
zijn cursisten Keramiek, Boetseren en Pottenbakken; bij de beeldende 
afdeling van KunstenHuis De Bilt-Zeist worden zeer diverse cursussen 
aangeboden, zo ook voor mensen die graag ruimtelijk willen (leren) 
werken. De cursisten van deze groepen zullen hun mooiste werken ten-
toonstellen in de vitrines in het Lichtruim. 

De tentoonstelling wordt op vrijdag 19 januari 2018 om 19.30 uur ge-
opend door Rob Schouw, directeur KunstenHuis De Bilt-Zeist. Het ge-
heel zal feestelijk worden omlijst met live muziek door leerlingen van 
KunstenHuis Muziekschool De Bilt-Zeist, Esmee op harp en Merlijn 
op piano. Meer informatie: www.kunstenhuis.nl en www.kunstkring-
beekk.nl. 

structuur ontstaan intense kleuren. 
Vaak inspireren een landschap, 
bloemen of andere motieven uit 
de natuur haar maar ook laat zij 
zich graag leiden door muziek en 
literatuur. Het thema dient als in-

spiratiebron of aanleiding maar is 
uiteindelijk ondergeschikt aan het 
schilderen zelf. Haar idealen zijn 
puur schilderkunstig’. De expositie 
in het gemeentehuis in Bilthoven 
loopt van 21 januari t/m dinsdag 13 
maart.

Werk van Marie Jose Robben. Werk van Thea Figee.

advertentie

Theatergroep Het Groene Geneuzel met hun prijzen op het podium van 
theater De Speeldoos in Baarn. V.l.nr. Frøydis Ihle, Ilja Raspe, Thomas 
Vencken en Brigitte Kant.
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

BLACK ANGUS RUNDER VERSE WORST

Zeer smaakvolle authentiek gekruide verse worst, 

bereidt met 100% Black Angus vlees!!
100 gram 1,35

RUNDER BRAADLAPJES

Van Utrechtse Heuvelrug runderen, lekker mager en 

heerlijk mals; ca. 60-75 min. braden
500 gram 7,98

RUNDERBIEFSTUK ROERBAKREEPJES

Gemarineerde biefstuk reepjes, met diverse groenten 

waaronder sugarsnaps, kort en fel roerbakken
100 gram 1,95

SPEENVARKEN SPEKLAPJES

Om ook kort te bakken; lekkere verse lapjes; ook 

lekker aan blokjes door uw gerechtjes heen
100 gram 0,98

LAMS STOOFLAPJES

Voor de liefhebbers. Om te stoven. Super voor uw Irish 

Stew of een Marokkaans stoofgerecht...
500 gram 8,50

GEVULDE KIPPENPOOT

Met o.a. kippengehakt, honing, cranberry, cognac & 

amandel, 2 in één braadzak; 60 min. 160°C
100 gram 0,95
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 15 januari t/m zaterdag 20 januari. Zetfouten voorbehouden.

Samen leuke dingen doen
Vindt u het leuk om samen iets te gaan doen en zoekt u iemand die dezelfde interesses 

heeft als u? Neem dan eens een kijkje bij de Samen Leuke Dingen Doen Markt. U kunt 
er vrijblijvend langs komen en ontmoet er mensen die net als u houden van bijvoorbeeld 

samen wandelen, sporten, een theater bezoeken of spelletjes doen.

In Maartensdijk organiseert Mens De Bilt in samen-
werking met De Vierstee een markt waar diverse 
kraampjes staan met verschillende thema’s:
•	 Samen	eten/koffie	drinken
•	 Samen	bewegen	(wandelen,	sporten,	fietsen	etc.)
•	 Samen	een	spel	spelen	(schaken,	biljarten	etc)
•	 Samen	naar	film,	theater	of	concert
• Een door uzelf gewenste activiteit

Bij het kraampje van uw voorkeur vindt u mensen 
met	 dezelfde	 interesse.	 U	 kunt	 zelf	 onderling	 uw	
afspraken maken, of uw ‘oproepje’ op het Samen 
Leuke Dingen Doen bord in de hal van De Vierstee 
hangen.	 Er	 liggen	 hiervoor	 per	 thema	 bijpassende	
kaartjes.	Medewerkers	van	Mens	DE	Bilt	lopen	rond	
om	uw	vragen	te	kunnen	beantwoorden.	

De	markt	is	op	woensdag	31	januari	tussen	14.00	en	
16.00	uur	in	De	Vierstee,	Nachtegaallaan	30	Maar-
tensdijk.	Nadere	informatie	bij	Mens	0346-214161.

V.l.n.r.: Cynthia Vrijsen, Gerrit Sodaar en Mirjam 
Valkenburg organiseren de markt Samen Leuke 

Dingen Doen in De Vierstee.

Koninklijke Onderscheiding 
vrijwilligster OLV kerk Bilthoven

door Walter Eijndhoven

Donderdag 11 januari werd mevrouw Ria Hermanns uit Bosch en Duin in het zonnetje 
gezet. Al meer dan veertig jaar is zij vrijwilligster bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de 

Gregoriuslaan in Bilthoven. Speciaal voor deze gelegenheid kwam burgemeester (van Zeist) 
Koos Janssen naar Bilthoven, om haar een Koninklijke Onderscheiding uit te reiken. 

Eigenlijk was het gewoon de jaar-
lijkse	Nieuwjaarsbijeenkomst	voor	
leden	van	de	kerk.	Hermanns	was,	
net als andere keren, in de keuken 
van de kerk bezig met haar werk-
zaamheden, totdat haar familie 

binnentrad en burgemeester Koos 
Janssen:	 'U	heeft	heel	wat	gedaan	
in al die veertig jaren, dat u hier 
vrijwilligster bent', begint Janssen 
zijn	 verhaal.	 'Trouw	 huishoudster	
van de pastoor, distributie van het 

kerkblad,	verzorging	van	de	koffie	
en broodjes bij uitvaarten, is altijd 
aanwezig voor jong en oud binnen 
de kerk, rijdt mensen uit Bosch en 
Duin, Den Dolder, Bilthoven en 
Maartensdijk naar het ziekenhuis, 
past op buurtkinderen en brengt 
hen	naar	school’.	

Collecte
‘Ook bent u collectant tijdens de 
kerkdiensten.	Met	 uw	 collectezak	
loopt u naar de voorganger en dan 
zegt	u	iets	tegen	hem.	Maar	wat	u	
nu eigenlijk tegen hem of haar zegt, 
is	een	groot	geheim.	Niemand	die	
het	weet.	Is	het	iets	van	‘Nou,	nou,	
wat	zijn	ze	(de	kerkgangers)	weer	
gul, er zit bijna niets in de collecte-
zak’	of	is	het	iets	anders?	Het	blijft	
een	groot	vraagteken.	Niemand	die	
het	ooit	zal	weten.	Ook	op	financi-
eel	gebied	bent	u	een	kei.	Nadat	u	
de inkopen voor de kerk hebt ge-
daan, zijn uw standaardwoorden 
altijd: ‘Er is weer een mooi prijsje 
afgesproken’.	

Zeister Burgemeester Koos Janssen: ‘Kortom: Ria Hermanns is een 
sieraad voor de gemeenschap en daarom werd zij benoemd tot lid in 
de orde van Oranje Nassau’. 

Fotoshoppen bij de FCB
Maandag	 22	 januari	 zijn	 op	 de	
clubavond van Fotoclub Biltho-
ven resultaten te zien van wat er 
allemaal mogelijk is met foto-
shop.	 Als	 uitgangspunt	 hebben	
alle leden van het bestuur een-
zelfde digitale foto toegestuurd 
gekregen met als opdracht deze 
naar	hartenlust	te	bewerken.	

Op de clubavond zullen de leden 
niet alleen de resultaten laten zien 
van hun bewerkingen met foto-
shop, maar ze leggen ook uit hoe 
e.e.a.	 tot	 stand	 is	 gekomen.	 Za-
lencentrum	HF.	Witte,	Henri	Du-
nantplein	4	 in	De	Bilt.	De	avond	
begint	om	20.00	uur.

(Jeannette Kok)
De foto met de stadsmuur van Naarden

was vorig jaar het uitgangspunt. 

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
tel. 0346-212279

www.botabootscompany.com/events

Out� ts Boots Accessories

Voorverkoop SuperSale
Regenjas K-way

van € 129,95

voor
€ 99,95

Blessed by
Comfort

super regenjasjes
compact

licht
dun

waterdicht
winddicht
ademend

lang
capuchon
2-way zip

ook in zwart
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Top leerling wint 
dikke prijs

De 20-jarige Ruben van Trigt heeft tijdens de Horecava-beurs 
samen met zijn leermeester Jeroen Goossens de 'Dobla Pastry 

Battle' gewonnen.

In de wedstrijdkeukens van De Rai in Amsterdam werd tijdens de 
Horecava Beurs door 7 koppels in 3 rondes gevochten om de titel, de 
bijbehorende kampioens-belt en een hoofdprijs van 2500 euro. Onder 
toeziend oog van het publiek maakten zij een desserttaart, friandises 
en als laatste een luxe Milkshake.  Ruben volgt een opleiding aan het 
culinair centrum Beverwijk en werkt sinds 2014 bij Top's Edelgebak in 
Bilthoven waar hij de fijne kneepjes van het vak leert. Na werktijd is 
hij nog regelmatig in de bakkerij te vinden en krijgt hij alle ruimte om 
binnen zijn vakgebied uitgebreid te experimenteren. Top is reuze trots 
op de prestaties van Ruben en trakteert op een feestelijke champagne/
frambozentaart tegen een feestelijke prijs. Overigens kende de Battle 
nog een prijswinnaar uit De Bilt. Henrik Wullems van Landwaart Culi-
nair uit Maartensdijk sleepte de derde prijs in de wacht.

Top patissiers winnen prijs op Horecava.

Maartensdijkse Buurt WhatsApp 
groep zoekt contact

door Marijke Drieenhuizen

Steeds meer bewoners in wijken in de gemeente De Bilt starten een buurtpreventie WhatsApp 
groep. Ook in Maartensdijk zijn in ieder geval al drie groepen actief.

Henny Drieenhuizen, Diana van 
Esveld en Maud van der Pas zou-
den graag willen dat meer straten 
in Maartensdijk een groep gaan 
vormen.Zo wordt Maartensdijk 
veiliger, want inmiddels is bekend 
en wetenschappelijk onderzoek 
door de Universiteit van Tilburg 
heeft aangetoond dat inbrekers 
buurten mijden waar WhatsApp 
groepen actief zijn. Zo is bijvoor-
beeld het aantal inbraken in Til-
burg gedaald met 50%. 

50 groepen
Een WhatsApp groep beslaat 
meestal bewoners van een paar 
aaneensluitende straten, een be-
heerder wordt aangesteld die de 
groep ondersteund en de spelre-
gels bewaakt. Via de WhatsApp 

groep op de smartphone hebben 
buurtbewoners onderling contact. 
Bij een onveilige situatie wordt 
eerst 112 gebeld, daarna wor-
den de buurtbewoners ingeseind. 
Ineens zijn er dan veel ogen die 
meekijken. Duidelijk is dan ook 
dat hoe meer straten een groep 
hebben, hoe veiliger het wordt. 
Het ideaal is dat heel Maartens-
dijk bestaat uit zo’n 50 groepen, 
waarbij de verschillende beheer-
ders dan onderling contact hou-
den.

Veiliger
Henny, Diana en Maud zijn er ze-
ker van dat Maartensdijk veiliger 
wordt als er meer buurtpreven-
tiegroepen zijn. Maud zit ook in 
het Preventieteam Maartensdijk. 

Dit team loopt regelmatig door 
Maartensdijk op alle mogelijke 
tijdstippen om te controleren op 
overlast, onveilige, verdachte en 
inbraakgevoelige situaties. Zij is 
blij met de WhatsApp groepen. 
Het duurt gemiddeld 30 seconden 
voordat een inbreker een huis bin-
nen is. 

‘Als buurt kun je veel meer gelijk 
reageren. Mensen die aangesloten 
zijn bij een groep zijn ook alerter 
op verdachte situaties’. Henny is 
met Diana een groep gestart voor 
de Margrietlaan, Emmalaan en 
de Willem de Zwijgerlaan. ‘Maar 
een mogelijke inbreker stopt na-
tuurlijk niet aan het eind van deze 
straten. Het zou goed zijn als bij 
verdachte situaties de beheerders 

van andere groepen kunnen wor-
den ingeseind. Zo maak je het sa-
men veiliger’. 

Een groep starten
De gemeente De Bilt en de politie 
staan, zegt communicatiemede-
werker gemeente Dick de Jager, 
positief tegenover de WhatsApp 
groepen. Er zijn er momenteel 
20 binnen de gemeente. Wijk-
agenten kunnen workshops geven 
over signaleren en observeren en 
binnen de gemeente zijn mensen 
bereid om te sparren met ini-
tiatiefnemers. De straatborden 
Buurtpreventie mogen geplaatst 
worden maar de gemeente bekos-
tigt dat niet. Voor mensen die een 
groep op willen starten heeft Hen-
ny informatie over de spelregels 
en een flyer die zij huis aan huis 

heeft verspreid. ‘Wij hadden heel 
snel veel reacties. Niet iedereen 
doet mee maar wij zijn wel met 
veel. Omdat we in de WhatsApp 
groep alleen meldingen maken 
van verdachte situaties en niets 
over bijvoorbeeld een buurt-bbq 
willen plaatsen hebben wij er ook 
nog een facebookpagina bij aan-
gemaakt waar wel deze informa-
tie kan worden gedeeld. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het op-
starten van een eigen groep of om 
als beheerder contact te leggen 
met andere Maartensdijkse be-
heerders kan contact opgenomen 
worden met Diana. Zij is bereik-
baar op haar mobiel 06 15 37 86 
76 of via de mail: buurtwhatsapp-
maartensdijk@gmail.com

V.l.n.r. Henny Drieenhuizen, Maud van der Pas en Diana van Esveld 
hopen dat meer mensen WhatsApp groepen willen opstarten, zodat 
Maartensdijk veiliger wordt.

AAN DE INWONERS VAN GROENEKAN

Dit is een petitie aan de Gemeenteraad van De Bilt met als titel Groen ja, Polo nee!
Onder de noemer van een landgoed moet midden in Groenekan een poloclub met een manege en aanverwante 
bedrijven en bebouwing komen. Waarom is dit een slecht idee?

Het plan voldoet niet aan de eisen die aan een landgoed worden gesteld, want:

• Er komt geen nieuwe natuur of bos bij. Er gaat natuur af!
• Op het poloveld (bijna een kwart van het landgoed) zijn dassen, vossen, ganzen, reeën 
 niet welkom! Een poloveld is geen natuur.
• Paardenweiden zijn geen natuur.
• Het ingetekende water heeft geen ecologische functie. 
• Het open karakter van het landschap wordt aangetast door de ingetekende beplanting.
• Er is geen eenheid. Het landschap raakt versnipperd door verschillende functies: landhuis,     
 poloveld, kantoor, parkeren, paardenweides, manege, horeca en boerderij.
• Met de omliggende monumenten wordt geen rekening gehouden. De ruimtelijke kwaliteit van    
 het gehele gebied wordt verzwakt.
• Kortom: de meerwaarde is ver te zoeken. Het ‘groene’ deel (de natuur) neemt alleen maar af en    
 het ‘rode’ deel (de bebouwing) neemt alleen maar toe.

Wat komt er wel:

• Stallen bij de manege voor tientallen paarden en stallen bij het landhuis.
• Longeercirkels en een manegebak.
• Een poloveld met scorebord (poloveld is reeds zonder vergunning aangelegd).
• Op twee plaatsen mestopslagen en meerdere paddocks.
• Een extra toegangsweg, die breder is dan de Groenekanseweg.
• Parkeerruimte voor ruim 180 auto’s en elders voor 13 vrachtwagens met paardentrailers.
• Naast de al aanwezige boerderij: een kantine met terras, een clubhuis, een koetshuis met gasten   
 verblijf en kantoor, een kapschuur en een landhuis.
• Veel meer verkeersbewegingen op de Groenekanseweg en midden in het ‘natuurlijke’ 
 plangebied.

En hoe gaat dat allemaal gebruikt worden:

• In elk geval een poloclub, een manege, een gastenverblijf en kantoorruimte. Maar verder?
• Het plan beschrijft niet hoe het landgoed duurzaam financieel wordt geëxploiteerd.
• De investeringen en onderhoudskosten maken commerciële exploitatie onvermijdelijk.
• De omschrijving van de activiteiten in het plan is veel te vaag, ondanks toezeggingen van de    
 initiatiefnemer om met een nauwkeurige lijst van een beperkt aantal activiteiten te komen.
• Besloten evenementen behoeven geen vergunning en kunnen met alle aanwezige faciliteiten    
 (parkeren, kantine, terras, clubhuis etc.) dagelijks plaatsvinden.
• Voor de toekomst ligt dus nog alles open!

Wat willen wij:

• Rustig wonen in de kern van Groenekan. 
• Dat historisch landelijk gebied niet gebruikt wordt voor sport en commerciële activiteiten.
• Dat de gemeente haar medewerking aan dit plan stopt.
• En dat voor de toekomst duidelijk is, wat wel en wat niet mag! 

Steun deze petitie 
    
Onderteken de petitie op groenekan-groen.nl 
Indien u op een andere wijze steun wilt betuigen of vragen wilt stellen kunt u mailen naar 
info@groenekan-groen.nl.
Politieke keuzes worden binnenkort gemaakt; voor de behandeling in de gemeenteraad op 8 februari over de 
“verklaring van geen bedenkingen” van dit plan en voor de gemeenteraadsverkiezingen in het algemeen.  
Laat uw stem horen. 

Comité Groen Ja Polo Nee



12

help ons voedselbank 
De Bilt te helpen met 
dagverse artikelen!

✁

Knip de waardebonnen van de artikelen die je wilt doneren uit en reken af bij de kassa. 
Deze actie is geldig van maandag 15 tot en met zondag 28 januari.

SPAR Mons
Bilderdijklaan 106
3723 DE Bilthoven

Koop met één of meer van onderstaande waardebonnen dagverse artikelen bij 
SPAR Mons. De voedselbank laat de gesponsorde artikelen op afroep komen 
zodat hun klanten op de dag van afhalen ook dagverse producten krijgen. 

aardappels 
kruimig 
of vastkokend 
zak 2.5 kilo

spruiten 
per zak 500 gram

uien 
net 1 kilo 

Melkan 
magere 
yoghurt 
1 liter

dagverspakket
kompleet met alle 
artikelen op deze flyer.

�SPAR 
kaas jong 
belegen 
stuk 425 gram

�SPAR 
boterham
worst 
ca. 100 gram

witlof 
zak 500 gram

prei 
kilo

kool rood 
per stuk

kool groen 
per stuk

3.99

1.29 1.19

0.95

5.601.69

1.58 1.59 1.59

1.75 17.00
21�22 ✁✁

waardebon

waardebon

waardebon

waardebon

waardebon

waardebon

waardebon

waardebon

waardebon

waardebon

waardebon

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 
LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Voorleesfeest 
voor peuters

In het kader van de Nationale Voorleesdagen (24 
januari t/m 3 februari 2018) nodigt Bibliotheek 
Bilthoven kinderen van 2 tot en met 4 jaar van 
harte uit om samen met hun ouders of grootouders 
naar het muzikaal voorleesfeest te komen op vrij-
dag 2 februari van 11.00 tot 11.45 uur. 

Bibliotheek Idea Bilthoven viert dit feestje in sa-
menwerking met muziekdocent Ingrid Tjaden. Na-
tuurlijk wordt er voorgelezen uit het Prentenboek 
van het Jaar 2018: Ssst! De tijger slaapt van Britta 
Teckentrup. Het voorleesfeest is gratis toeganke-
lijk, er is echter beperkt plaats (max 15 kinderen). 
Ouders kunnen hun kinderen aanmelden via www.
ideacultuur.nl.

Verdwaald in het bos
 

KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organiseert activiteiten voor kinderen in en over de 
natuur. Dit wordt gedaan onder leiding van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op Beerschoten.

Woensdag 24 januari wordt er van alles verteld over het bos. 

Verdwaal jij wel eens in het bos? Natuurlijk 
niet zeg je dan. Maar stel je eens voor dat het 
een heel groot dicht bos is met weinig of zelfs 
helemaal geen paden. Dan wordt het toch heel 
lastig om de weg terug te vinden. Een aantal 
dieren laat om deze reden heel wat sporen ach-
ter. Op 24 januari wordt er een speurtocht in 
het bos gehouden en om niet te kunnen ver-
dwalen wordt ook nog een echt werkend kom-
pas gemaakt en leer je hoe je met eenvoudige 
hulpmiddelen de richting kunt bepalen. Er is 
wat lekkers met limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 
jaar. Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Plaats: Pavil-
joen Beerschoten, De Holle Bilt 6 in De Bilt. 
Aanmelden per email kan tot en met zater-
dag 20 januari via kindernatuuractiviteiten@
gmail.com.

Sporen in de sneeuw
kunnen de weg terug

makkelijker maken.

Expositie bij Uitvaartwinkel

Bij PCB Uitvaartwinkel Bilthoven (Uilenpad 1) 
is de expositie ‘Licht’ door André Belderbos te 
bezichtigen tot eind april 2018. De toegang is 
gratis. Lichtval en de werking van licht hebben 
kunstenaars door de eeuwen heen geïntrigeerd 
en geïnspireerd tot het maken van prachtige 
kunstwerken. Eén van die kunstenaars is de Bilt-
hovense André Belderbos. In de PCB Uitvaart-
winkel Bilthoven is zijn werk te bezichtigen.

Over Voltooid Leven

Woensdag 24 januari houdt de mannenvereniging 
van de Hervormde gemeente van Westbroek e.o. 
een avond met als thema ‘voltooid leven’. De 
invulling van de avond wordt verzorgd door de 
directeur van de Nederlandse Patiënten Vereni-
ging mevr. Wiegman-van Meppelen Scheppink. 
Deze avond begint om 20.00 uur en vindt plaats 
in gebouw ‘Rehoboth’ (achter de Hervormde 
kerk in Wetsbroek, Kerkdijk 10). De avond is vrij 
toegankelijk en iedereen is van harte welkom.

Film in de Woudkapel

Op donderdag 25 januari wordt in De Woud-
kapel (Beethovenlaan 21 in Bilthoven) de film 
‘After the Storm’ getoond. Een ontroerend drama 
met sympathieke personages, zoals regisseur 
Koreeda ze de laatste jaren vaker maakt. Met 
een rustig tempo, warme mensen en verstoorde 
familierelaties die (enigszins) hersteld worden. 
Aanvang 19.30 uur. Kaartjes aan de kassa van 
de Woudkapel of via internet www.woudkapel.
nl/programma

Opening Steunpunt 
Vluchtelingen 

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt krijgt ruimte 
in Bibliotheek Bilthoven. Daardoor is het een 
mooie gelegenheid om ook de deuren van de 
bibliotheek weer te openen op donderdag. De 
feestelijke opening van het nieuwe kantoor van 
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is op donder-
dag 25 januari in Het Lichtruim. Wethouder 
Anne Brommersma zal omstreeks 16.30 uur de 
officiële openingshandeling verrichten, waarna 
een feestelijke bijeenkomst volgt in De Hal op 
de begane grond. 
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GEMEENTENIEUWS
week 03 ¾ 17 januari 2018

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande 
werkzaamheden. Kijk voor het meest 
actuele, volledige overzicht op www.
debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: Aardelaan, rioolwerkzaamhe-
den; tot 16 februari 2018.
De Bilt: Door de hele gemeente heen wor-
den de straatkolken gereinigd; van 15 janu-
ari tot 2 maart 2018.
De Bilt: De Holle Bilt kruising Dorpsstraat, 

renovatiewerkzaamheden; van 22 tot 25 ja-
nuari 2018 tussen 20.00 uur en 6.00 uur.
De Bilt: Saturnuslaan, inbegrepen de krui-
singen met de Plutolaan en de Neptunus-
laan, rioolrenovatie; vanaf 22 januari tot 16 
februari 2018.

Gedurende het hele jaar worden diverse 
snoeiwerkzaamheden en reparaties aan het 
wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Subsidie nieuwe 
initiatieven
In de ontwikkeling naar een toekomstbe-
stendig subsidiebeleid stelt de gemeente De 
Bilt in totaal €50.000,- beschikbaar voor 
nieuwe, Biltse initiatiefnemers met innova-
tieve en  verfrissende maatschappelijke acti-
viteiten op het gebied van cultuur, zorg, wel-
zijn, sport of gezondheid. Aanvragen kunnen 
nog tot donderdag 1 februari 2018 worden 
ingediend. Meer informatie over de regeling, 
eisen aan de initiatieven en het aanvraagfor-
mulier vindt u op onze website: www.debilt.
nl/subsidies.

Snoeien
Tot half maart wordt er weer op diverse 
plaatsen in onze gemeente gesnoeid, nu het 
blad van de struiken is en er nog geen vogels 
broeden. Na het snoeien geeft de beplanting 
soms een kaal beeld; dat geeft niet, want in 
het voorjaar loopt alles weer fris uit. De ge-
meente snoeit in deze periode elk jaar in een 
wisselend deel van de gemeente. Hoe vaak 
dat gebeurt, hangt af van de soort heester. 
Dit jaar zijn we vooral aan de slag in de dor-
pen De Bilt, Bilthoven en Maartensdijk. Wan-
neer precies hangt onder andere af van de 
weersomstandigheden. Wordt er bij u in de 
buurt gesnoeid, dan ontvangt u enkele dagen 
van te voren een brief met meer informatie.

Een warm onthaal
Op vrijdag 26 januari organiseert Steunpunt 
Mantelzorg samen met de gemeente De Bilt 
‘een warm onthaal voor mantelzorgers’ in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis. Om 
15.30 uur is er een informatie- & introductie-
bijeenkomst voor alle mantelzorgers die in 
2017 nieuw zijn aangemeld. Vanaf 16.30 uur 
zijn alle mantelzorgers welkom voor een hap-
je en een drankje. Aanmelden kan per onder-
deel tot 20 januari via Steunpunt Mantelzorg 
De Bilt.

Elke derde donderdag van de maand kunt u in gesprek met de wethouder van uw 
eigen dorp tijdens het inloopspreekuur op locatie.

Het spreekuur is een laagdrempelige manier 
voor inwoners om het gesprek met het be-
stuur aan te gaan. De wethouders luisteren 
naar wat er leeft, maar kijken ook hoe de 
gemeente inwoners met ideeën en initiatie-
ven op weg kan helpen. De gebiedsmakelaar 
(of iemand anders van het gebiedsteam) is  
aanwezig bij het spreekuur.

Wilt u langskomen op het spreekuur? In on-
derstaand overzicht ziet u waar en wanneer 

het spreekuur (tot de komende gemeente-
raadsverkiezingen) bij u in de buurt is. U 
hoeft zich niet aan te melden.

Let op! Voor Hollandsche Rading, West-
broek en Groenekan is er een gezamenlijk 
spreekuur. Dit vindt elke maand afwisselend 
in één van de drie dorpen plaats.

Inloopspreekuur wethouders

Formulieren website niet bruikbaar op 31 januari
Op woensdag 31 januari is het niet mogelijk 
om via onze website een melding te doen of 
om andere producten aan te vragen. Het is 
wel mogelijk om op die dag een Omgevings-
vergunning aan te vragen.

Er wordt die dag gewerkt aan de software 
achter de formulieren op onze website. Dat 
betekent dat alle formulieren op onze eigen 
site die dag niet werken en dat ook uw per-

soonlijke omgeving Mijn De Bilt niet bereik-
baar is. Wilt u melding doen van bijvoorbeeld 
kapot straatmeubilair of slecht wegdek? Dan 
kunt u tijdens kantoortijden telefonisch con-
tact met ons opnemen via (030) 228 94 11.

Als het goed is werken alle formulieren en 
Mijn De Bilt weer op donderdag 1 februari. 
Mocht dit niet het geval zijn dan geven wij dit 
op onze website aan.

Alles over de nieuwe afvalinzameling
Een kliko voor PMD, een kleinere kliko voor restafval, een keukenbakje voor GFT, 
ondergrondse verzamelcontainers en een nieuw inzamelschema: het zijn de be-
langrijke veranderingen die eraan bijdragen om ons afval thuis beter te kunnen 
scheiden en in te zamelen. Doel: in 2020 de jaarlijkse hoeveelheid restafval terug te 
brengen van 200 naar 100 kilo per persoon. Een realistisch en duurzaam scenario.

Deze maand zijn we begonnen met de nieu-
we manier van afval inzamelen. We zetten 
de laatste puntjes op de i van de klikowissel. 
Vanaf volgende maand werken we alle inge-
diende individuele verzoeken af van inwo-
ners, die alsnog wat aan hun afvalscheiding 
willen aanpassen. We bereiden ons voor op 
het verwijderen van de bovengrondse verza-
melcontainers en het plaatsen van onder-
grondse containers voor restafval en PMD. 
Dit gaat het komende half jaar gebeuren. 
Vanaf de Landelijke Compostdag op 17 

maart is er op de Milieustraat niet alleen een 
gratis zak compost op te halen, maar ook 
een gratis GFT-bakje voor in de keuken.

Info en tips
Toch een andere kliko? Wat is PMD nou pre-
cies? Milieupas kwijt? Zakinzameling? Afval-
kalender? Alles wat u wilt weten over de 
klikowissel, de nieuwe afvalinzameling en 
handige tips vindt u via onze webpagina 
www.debilt.nl/terugnaar100.

Ophaaldagen afval
Sinds 1 januari halen we het afval op de 
volgende dagen op:
·  GFT op donderdag in de even weken
·  PMD op donderdag in de oneven weken
·  Papier maandelijks op zaterdag
·  Restafval elke 3 weken op maandag en 

vuilniszakken (tijdelijk in en rond winkel-
gebieden) elke maandag

Kijk voor de exacte data op de afvalkalen-
der. Wilt u weten wat u in welke kliko doet, 
kijk dan op www.afvalscheidingswijzer.nl. 
Zet uw kliko op de inzameldag vóór 7.30 
uur aan de straat en uiterlijk 20.00 uur 
weer op eigen terrein. Kliko’s met onjuist 
afval worden niet geleegd.

Overzicht t/m maart 2018

Kern Wethouder (ge-
biedsmakelaar)

Locatie Datum Tijd

Groenekan Ebbe Rost van 
Tonningen
(Lianne Oosterlee)

Dorpshuis Groene 
Daan, Grothelaan 3
Dorpshuis, Dennen-
laan 57

15 maart 15.30 - 16.30

Hollandsche 
Rading

Dorpshuis, Dennen-
laan 57

18 januari 15.30 - 16.30

Westbroek Dorpshuis, Prinses 
Christinastraat 2

15 februari 15.30 - 16.30

Maartensdijk Madeleine Bakker
(Lianne Oosterlee)

Servicecentrum 
Dijckstate, Maer-
tensplein 96

18 januari
15 februari
15 maart

13.30 - 14.30

De Bilt Anne Brommersma
(Caro Hollebeek)

Wijkrestaurant Bij 
de Tijd, Prof. Dr. 
P.J.W. Debeyeweg 1

18 januari
15 februari
15 maart

15.30 - 16.30

Bilthoven Hans Mieras
(Fleur van der 
Schalk)

Informatiecentrum 
Bilthoven Bouwt, 
Julianalaan 1

18 januari
15 februari
15 maart

15.30 - 16.30

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven

Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven

(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:

ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,  

di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 

bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:

Weltevreden 22 • (030) 228 96 26

Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,

di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-

tijden: (06) 558 76 775

Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert op donderdag 25 
januari vanaf 20.00 uur in de Mathildezaal van 
het gemeentehuis in Bilthoven. Naast de inge-
komen stukken, het vragenuur en diverse mo-
ties is de voorlopige agenda:
• Vaststellen gedragscodes voor volksverte-

genwoordigers, wethouders en de burge-
meester

• Initiatiefvoorstel Referendumverordening 
De Bilt (Fractie Schlamilch)

• Motie vreemd aan de agenda Nieuwe kans 
voor Het Lichtruim (D66, GL, CDA)

• Motie vreemd aan de agenda Vast punt in-
spraak burgers bij commissies (Fractie 
Schlamilch)

• Motie vreemd aan de agenda Houd com-
missievergaderingen op locatie (Fractie 
Schlamilch) 

• Motie vreemd aan de agenda Geen verde-
re vertraging beeld Fietsspel (Fractie 
Schlamilch) 

• Motie van treurnis vreemd aan de agenda 
Fietsspel nog altijd niet geplaatst (Fractie 
Schlamilch) 

• Instemmen met ruimtelijke randvoorwaar-
den locatie Utrechtseweg 340

De definitieve agenda en bijbehorende stuk-
ken van de raads- en commissievergaderin-
gen vindt u op raadsinformatie.debilt.nl. 
Heeft u een vraag over de vergaderingen of 
een van de stukken? Neem dan contact op 
met de griffie via raadsgriffie@debilt.nl of 
(030) 228 91 64. 
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Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

Bijzonder cadeau
Ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de
gemeente De Bilt is een bijzonder kookboek
samengesteld met persoonlijke verhalen

en recepten van inwoners uit de zes kernen.

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • Bouwman Boeken

• De Vierklank • Landwinkel De Bilt • Landwinkel de Groenekan
• Readshop • Primera Maartensdijk 

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

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

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl

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

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

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

Voorheen Groenhorst Maartensdijk

Dierenriem 2
Maartensdijk

Nieuw bij Aeres VMBO Maartensdijk: 

De Paardenklas!

service voor ondernemers

ondernemers
voor ondernemers

Praten kan altijd...

Arinfo BV   
Kon. Wilhelminaweg 461   
3737 BE Groenekan
T +31(0)346 213204   
info@arinfo.nl
www.arinfo.nl
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Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
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TOP’S EDELGEBAK

Algemeen
BTW nr.: NL 811939741B01
K.v.K. Utrecht nr.: 30189477
BANK: NL77ABNA 0552 2487 89

info@edelgebak.nl
www.edelgebak.nl
www.edelgebak-shop.nl
FB: www.facebook.com/Edelgebak
Twitter:@Edelgebak

              

Hoofdvestiging Julianalaan 6 B Bilthoven        Tel.: 030-228 28 94
Filiaal Soesterbergsestraat 53 Soest  Tel.: 035-601 20 50

Slotlaan 48 Zeist Tel.: 030-636 09 27
Post/Kantoor    Julianalaan 6 B Bilthoven  
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Daarom trakteert
Top’s Edelgebak

op een
champagne-frambozentaart
van 16,95 voor: 9,95

OP=OP

Wij hebben een winnaar in ons midden: 
Ruben van Trigt heeft samen 
met Jeroen Goossens
Dobla Pastry Battle  op de Horecava gewonnen!

OSTER TOP_Opmaak 1  12-01-18  17:16  Pagina 1

Hoofdvestiging: Julianalaan 6 B Bilthoven
Filiaal   Soesterbergsestraat 53 Soest

Slotlaan 48 Zeist
Post / Kantoor   Julianalaan 6 B Bilthoven
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Informatiebijeenkomst over Centrale Verwarming
Goed tegen koude voeten

“Het is goed voor het milieu, goed 
voor de portemonnee en goed tegen 
koude voeten.” zo vat Frans den 
Braber het samen. Hij heeft zijn 
hele leven in de installatiewereld 
gewerkt en wil zijn kennis graag 
inzetten om mensen te helpen met 
zuiniger stoken. De informatie-
avond geeft hij samen met Gerard 
Rosinga, die al jaren energieambas-
sadeur is van BENG!. “Het kunnen 
hele simpele dingen zijn die beter 
kunnen. Gordijnen die voor de
radiatoren hangen bijvoorbeeld,
ik kom het nog vaak tegen.”

Simpele handelingen
Om zuinig te stoken is de balans 
tussen ketel, radiatoren en thermo-
staat van belang. Frans: “Vaak staat 
zowel de CV-pomp als de keteltem-
peratuur te hoog ingesteld. Zo is de 
installatie in het voor- en
naseizoen ingesteld alsof het een 
strenge winter is en dat is slecht 
voor het rendement. De truc is om 
de keteltemperatuur zo laag
mogelijk in te stellen met behoud 
van comfort. Het is een simpele 
handeling die je zelf kunt doen 
waardoor je zuiniger gaat stoken.” 

Om warmteverlies tegen te gaan, 
helpt het ook om de leidingen in 
onverwarmde ruimtes te isoleren. 

Dat kan heel eenvoudig, bijvoor-
beeld met PE-slang. Maar hoe doe 
je dat bij de bochten? Ook dat
aspect nemen Frans en Gerard mee 
op deze interactieve informatie-
avond! Bezoekers ontvangen een 
checklist waarmee ze thuis aan de 
slag kunnen.

BENG!-Informatieavond
‘Centrale Verwarming’ op
23 januari, WVT-gebouw,
Talinglaan 10, 19.30 - 21.00 uur. 
Opgeven via: info@beng2030.nl. 
BENG! is de energiecoöperatie 
voor en door inwoners van
gemeente De Bilt. Lid worden? 
Kijk op www.beng2030.nl.

Foto: Energieambassadeurs Frans den Braber (l) en Gerard Rosinga (r).
Foto: Jenny Senhorst

We staan er vaak niet bij stil maar als het gaat om comfort en een lage energierekening loont het om
ook naar de centrale verwarming (CV) te kijken. Lukt het niet om alle ruimtes goed warm te krijgen? 

Betaal je meer voor gasverbruik dan de buren? Komen er borrelende geluiden uit de CV?
Energieambassadeurs Gerard Rosinga en Frans den Braber bieden eerste hulp bij

CV-problemen en organiseren op 23 januari een gratis
informatiebijeenkomst in Bilthoven.



 De Vierklank 15 17 januari 2018

Familieconcert ‘Voor volwassenen 
en andere kinderen’ 

door Walter Eijndhoven

Zondag 21 januari organiseert Stichting Mezzo Forte Piano het concert ‘Schilderijen van 
een Tentoonstelling’. Dit stuk is een van de meest spraakmakende pianocomposities van de 

negentiende eeuw. Op een creatieve manier wil verhalenverteller Edwin Rutten, 
met zijn begeleider Mischa Fomin op piano, kinderen en volwassenen laten 

kennismaken met dit meesterwerk. 

Edwin Rutten schreef het verhaal 
bij ‘Schilderijen van een Tentoon-
stelling’ van Modeste Moessorski. 
De muziek van dit stuk is gebaseerd 
op de schilderijen van Victor Hart-
mann. Omdat er maar weinig schil-
derijen zijn overgebleven, roepen 
Rutten en Fomin bij de toehoorder 
fantasiebeelden op via muziek en 
verhaal.

Klassiek
'Ik heb een grote voorliefde voor 
verhalen vertellen en klassieke 
muziek. Daarom was het voor mij 
ook vanzelfsprekend om ‘ja’ te 
zeggen toen de Stichting Mezzo 
Forte Piano mij vroeg een verhaal 
te vertellen tijdens pianomuziek', 
vertelt ex-Bilthovenaar Edwin Rut-
ten. Rutten schreef zelf het verhaal 
voor drie generaties, voor kinderen, 
ouders en grootouders. Zijn motto 
is dan ook: voor volwassenen en 
andere kinderen, een herinnering 
voor ouders en grootouders, dat 
ook zij ooit kind zijn geweest. 'De 
eerste repetitie met Misha Fomin 
was best spannend, maar ik kan 

je verzekeren dat het goed klonk', 
vervolgt Rutten zijn verhaal. 'Van-
uit de Stichting vroeg men of ik het 
verhaal zelf wilde schrijven. Dat 
heb ik dus gedaan. Ik hoop dat de 
kinderen het ook leuk vinden. Als 
presentator van kinderprogramma's 
heb ik geleerd om nooit kinderach-
tig te zijn, kinderen vinden dat niet 
leuk. Wel wil ik de toehoorder met 
mijn verhaal prikkelen en nieuws-
gierig maken. Als dat lukt, ben ik 
geslaagd'. 

Geheimen
Tijdens de voorstelling geeft Rutten 
enkele geheimen prijs van de piano. 
De pedalen, de snaren, hamers, de 
witte en zwarte toetsen en het tou-
ché. Verder gaat hij in op het leven 
van de componist. Wie was die 
Moessorski eigenlijk? Tijdens het 
concert worden projecties getoond 
van verschillende kunstenaars en 
kunstvormen. Rutten: 'Het stuk is 
alleen geschreven voor piano. Tij-
dens de voorstelling vertelt ook 
Fomin (in het Russisch) het één en 
ander over het stuk. Het verhaal van 

Fomin vertaal ik dan weer naar het 
Nederlands. En iedereen maar den-
ken dat ik Russisch spreek, maar 
eigenlijk spreek ik geen woord 
van deze moeilijke Slavische taal'. 
De schilderijen, waarnaar het stuk 
verwijst, bestaan helaas niet meer, 
op ééntje na. 'Ja, dat is heel jam-
mer. Ooit kwam één schilderij 
weer boven water, maar de andere 
negen zijn verloren gegaan, voor-
zover men weet. Ik hoop maar dat 
zij ooit weer worden gevonden, in 
de archieven van een museum of 
universiteit, of op een oude, rom-
melige zolder'. 

Leerlingen
Vrijdag 19 januari gaan leerlingen 
van de groepen 6,7, & 8 van Biltse 
basisscholen naar ‘Schilderijen van 
een Tentoonstelling’. Toegangs-
kaarten voor de voorstelling van 
zondag 21 januari zijn verkrijgbaar 
bij De Bilthovense Boekhandel in 
Bilthoven, Bouwman Boeken in De 
Bilt of via de website van Stichting 
Mezzo Forte Piano
(www.mfpiano.nl)

28e editie publiek debat Model 
European Parliament

door Walter Eijndhoven

Vrijdag 12 januari vond, in het Huis van de Provincie in Utrecht, de 28e editie plaats van het 
Model European Parliament. Gedurende drie dagen bogen 63 leerlingen, afkomstig van acht 

scholen uit de provincie Utrecht zich over onder andere aantasting van privacy, regulering van 
overheidsfinanciën en hoe om te gaan met afscheidsbewegingen binnen een land.

Ook De Werkplaats behoorde tot de deelnemers.

Het Model European Parliament 
(MEP) is een simulatie van het Eu-
ropees parlement voor scholieren 
uit Europa. Daarmee biedt het MEP 
jongeren uit de hoogste klassen van 
het voortgezet onderwijs de mo-
gelijkheid ervaring op te doen met 
het bedenken van oplossingen voor 
grensoverschrijdende problemen 
binnen de Europese Unie. In de rol 
van Europarlementariërs maken 
jongeren kennis met het complexe 
proces van Europese besluitvor-
ming en krijgen zij inzicht in het 
belang van de samenwerking tus-
sen de diverse lidstaten.

Duitsland
Ook elf werkers van De Werk-
plaats uit Bilthoven speelden het 
Europees Parlement na, met com-
missievergaderingen, het opstellen 
van resoluties en plenaire debat-
ten. De debatten waren voor ieder-
een te volgen in de Statenzaal van 
het Huis van de Provincie, aan de 
Archimedeslaan in Utrecht. 

Iedere school vertegenwoordigt 
een land binnen de Europese Unie. 
Behalve als parlementariërs simu-
leren zij ook het bestuur van het 
Europees Parlement en zijn zij 

actief als journalist. 'Vanochtend 
ging het best goed met ons team', 
vertelt werkster Jade. 'Tijdens 
deze simulatie vertegenwoordigen 
wij Duitsland en het is goed om te 
zien hoe het eraan toegaat in het 
echte Europees Parlement. Als 
team moesten wij een resolutie in-
dienen op het gebied van privacy. 
Na stemming werd onze resolutie 
aangenomen door het parlement. 
Mooi om te zien hoe dat gaat'. 

Belangstelling
Toen de Europese Unie belangrij-
ker werd voor Nederland, groeide 

80 bezoekers bij 
Repair Café

Repair Café Bilthoven werd afgelopen zaterdag bezocht door ruim 
80 deelnemers. Gelukkig was er ook een groot aantal vrijwillige 
reparateurs aanwezig, zodat iedereen geholpen kon worden zonder 
lang te hoeven wachten. 

Er werden veel bijzondere dingen gerepareerd, zoals een lampje van 
103 jaar oud, een poppenwagen uit de jaren vijftig en een op vakantie 
gekochte klok, die in het vliegtuig onder een zware tas had gelegen en 
verbogen was geraakt. Het Repair Café kreeg bezoek van een delegatie 
van de lokale SP, die het café graag persoonlijk kwam beleven en dus 
van thuis spullen hadden meegenomen, om met hulp van de vrijwil-
ligers te repareren. De tablet van gemeenteraadslid Menno Boer was 
helaas niet te redden. Marisca van der Burgh ging naar huis met een 
warmtekussen wat ook weer warm werd. Het volgende Repair Café 
Bilthoven wordt georganiseerd op zaterdag 17 februari. Meer info: 
https://repaircafebilthoven.wordpress.com/

Gelukkig kon Frans de Ruiter, met hulp van reparateur Kees, de strijk-
bout van Menno Boer tiptop repareren.

Verhalenverteller en (klassieke)
muziekliefhebber Edwin Rutten.

onder jongeren de belangstelling 
voor het MEP. Ieder jaar doen nu 
zo'n 2.500 jongeren mee uit de 
hoogste klassen van HAVO/VWO. 
Op schoolniveau worden op scho-
len door het hele land conferen-
ties gehouden. Elke bij de MEP 
aangesloten school stuurt een de-
legatie leerlingen naar de MEP-

conferentie in de eigen provincie. 
Vervolgens worden de beste deel-
nemers geselecteerd om voor hun 
provincie te strijden op nationaal 
niveau. De winnaars zullen de 
Nederlandse belangen verdedigen 
binnen de Europese Unie. De win-
naar op provinciaal niveau is nog 
niet bekend.

11 werkers vertegenwoordigen hun school op provinciaal niveau. 63 leerlingen uit de provincie Utrecht gaan met elkaar het debat aan. 
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MEGA
VOORDEEL WEKENVOORDEEL WEKEN

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

Bekijk alle aanbiedingen in onze folder

Zet- en drukfouten voorbehouden

Geldig van woensdag 17 t/m dinsdag 23 januari 2018

Omo wasmiddel
5 fl essen van 700 - 1040 ml 

of pakken van 798 gram
Van 18.75 - 23.45

CoolBest

Tijgerwit, -tarwe 
of -volkoren
2 stuks
 Van 2.79
Voor 1.39

Pak 1 liter
Van 1.40 - 1.76

Per liter 1.39

RUIM 

50%
KORTING
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Opening basisschool De Nijepoort

Kinderdagverblijf 
Small Society De Bilt verhuisd

door Kees Diepeveen

Met de officiële ingebruikname van het nieuwe pand aan de Aeolusweg in De Bilt op 
vrijdag 12 januari is een lang gekoesterde wens van Kinderdagverblijf Small Society 

De Bilt in vervulling gegaan. Wethouder Madeleine Bakker-Smit verrichtte de 
openingshandeling door de vlag in top te hijsen.

Het kinderdagverblijf was vanaf 
2004 ondergebracht in het gebouw 
van de Groen van Prinstererschool. 
De gemeente De Bilt had het pand 
hiervoor aangeboden aan het be-
stuur van het kinderdagverblijf. Di-
recteur van Small Society Christi-
aan van Dijk: ’Nadat we het pand 
gekocht hadden en waren opgestart 
kregen we te maken met een groot 
deel van de buurt die vond dat het 
kinderdagverblijf geluidsoverlast 
veroorzaakte. De locatie grensde te 
dicht aan de tuinen van de huizen. 
Er is jarenlang geprocedeerd om 
ons daar weg te krijgen. Dat heeft 
veel energie gekost. We zijn enorm 
blij met de ingebruikname van dit 
pand’. 

Sfeervol ingericht
In het moderne nieuwe pand wor-
den vijf groepen in de dagopvang 
opgevangen; 2 babygroepen (0-2 
jaar), 1 verticale groep (0-4 jaar) 
en 2 peutergroepen (2-4 jaar). Alle 
groepen zijn gezellig en sfeervol 
ingericht met eigen slaapkamers en 
sanitaire voorzieningen. Gebouw 
en een grote tuin met veel planten 
en groen zijn speciaal onder archi-
tectuur voor de kinderopvang van 
Small Society ontworpen. Direc-
teur Christiaan van Dijk vervolgt: 
’Dit nieuwe pand is een enorme 
vooruitgang. Dat merkten we 
vooral toen we aan het inpakken 
waren op de oude locatie. Alles op 
de nieuwe locatie is nieuw, helder, 

ruim met prachtige faciliteiten in 
een huiselijke omgeving. We heb-
ben rond de 100 kinderen die de 
zestig kindplaatsen bezetten. Ook 
de ouders reageren heel positief 
over ons nieuwe onderkomen’.

Pollepels en pannen
Het vertrek van het kinderdag-
verblijf van de Groen van Prin-
stererschool naar het pand aan de 
Aeolusweg ging niet ongemerkt 
voorbij. Christiaan van Dijk: ‘Om-
dat geluidsoverlast jaren lang een 
belangrijk en bepalend thema is 
geweest vonden we het leuk om 
ons nog eenmaal te laten horen. 
Kinderen en ouders maakten de 
wandeling van de oude locatie naar 

Jeugd Instuif Badminton
Speciaal voor alle basisschoolleerlingen organiseert SV Irene Bad-
minton op vrijdag 19 januari in de Kees BoekeHal in Bilthoven een 
Jeugdinstuif. Tijdens de instuif kun je meedoen aan een training en zelf 
ervaren hoe leuk badminton is. Van 17.00 tot 18.00  uur zijn alle kin-
deren uit groep 1 en 2 van harte welkom. Van 18. 00 tot 19.00 is de 
training open voor kinderen van groep 3 t/m 8. Er zijn rackets aanwezig 
dus neem alleen je binnensportschoenen mee. Kijk voor meer informa-
tie op badminton.sv-irene.nlIrene jeugdteams 

naar halve finales NOJK 
Bijna 500 teams namen deel aan de eerste ronde van het Nederlands Open Jeugd 

Kampioenschap (NOJK) volleybal. Onder deze teams twee teams van volleybalvereniging Irene 
uit Bilthoven, meisjes A in de hoogste categorie en jongens C bij de jongste klasse. 

Voor de jongens, die de voorronde 
op 6 januari speelden in Barneveld, 
was het een spannende dag. Het was 
namelijk de eerste keer dat ze deel-
namen aan het NOJK. Dat was te 
merken in de eerste wedstrijd, want 
tegen het sterke Dynamo kwam 
Irene er niet aan te pas. Maar vanaf 
de tweede wedstrijd gooiden de 
Bilthovense jongens alle schroom 
van zich af. Het begon te draaien, 
fraaie reddingen, mooie smashes en 
een paar prachtige bloks brachten 
Irene naar de beslissingswedstrijd 

tegen VV Keistad uit Amersfoort. 
Er volgde een bloedstollende wed-
strijd. De eerste set ging met 27-25 
naar Keistad. De tweede set wist 
Irene met 25-20 naar zich toe te 
trekken. 

Daarna gaven de Irene-boys in de 
allesbeslissende set met succes 
nog één keer alles en wonnen die 
met 15-8. Door deze overwinning 
plaatste Irene zich voor de halve 
finale die op 17 februari in Borne 
gespeeld zal worden. In tegenstel-

ling tot hun jongere clubgenootjes 
heeft Irene meisjes A inmiddels al 
veel ervaring op het NOJK. Vorig 
jaar wisten ze zelfs de finale te ha-
len. Door op 6 januari in Den Haag 
brutaal van titelkandidaat Inter 
Rijswijk uit Rijswijk te winnen en 
vervolgens de dag overtuigend uit 
te spelen, bereikten de meiden van 
Irene de halve finale. Op 17 febru-
ari vinden deze plaats in Veenen-
daal, waar Irene MA zich weer kan 
plaatsen bij de beste 8 teams van 
Nederland. (Michel Everaert)

Informatieavond 
middelbaar onderwijs

Oudervereniging Balans (afdeling Utrecht) houdt een informatieavond 
op woensdag 17 januari in Maartensdijk. De avond gaat over ‘De over-
stap naar het middelbaar onderwijs, voor kinderen met dyslexie, AD(H)
D of autisme’. Hiermee wil Balans ouders helpen de juiste school te 
kiezen voor hun kind dat extra begeleiding nodig heeft. Een avond voor 
ouders van kinderen met ADHD, dyslexie of ASS uit groep 7 en 8. De 
informatieavond wordt gehouden op woensdag 17 januari vanaf 19.30 
uur in het Aeres-college (voorheen Groenhorstcollege), Dierenriem 2 
in Maartensdijk. Kijk voor meer informatie en het bestellen van tickets 
op de website van Balans: Ga naar www.balansdigitaal.nl/agenda.

Basketbal- en Cool 
moves toernooi

Traditiegetrouw vindt ook dit jaar weer het basket- en cool moves-
toernooi plaats voor de groepen 8 van de basisscholen. Bijna alle ba-
sisscholen uit de gemeente zullen hieraan deelnemen in het HF Witte 
Centrum te de Bilt. Toeschouwers zijn op dit sportieve en gezellige 
toernooi natuurlijk van harte welkom. Op 23, 24, 25 en 26 januari spe-
len de leerlingen hun wedstrijden tussen 8.30 en 12.30 uur. Elk team 
speelt 3 of 4 basketbalwedstrijden en 3 of 4 keer een cool movewed-
strijd. Prijzen zijn er niet te winnen; het gaat om het spelplezier. Dit jaar 
wordt er geen lijnbal gespeeld - zoals voorheen -, maar cool moves. Dit 
is een meer dynamische vorm van lijnbal, maar geldt net als lijnbal als 
voorbereiding op het volleybal. Basketbal is welbekend en kan sinds 
een paar jaar weer beoefend worden bij basketbalvereniging Irene.

de nieuwe locatie, terwijl zij met 
pollepels op pannen sloegen. Een 
ludieke manier om de verhuizing 
met wat herrie kenbaar te maken’. 
De buitenschoolse opvang en de 
peuterspeelzaal verhuisden niet 
mee en werken nog steeds vanuit 
een samenwerkingsverband met de 
Groen van Prinstererschool.

Klaar
‘Het nieuwe pand is al vanaf sep-
tember 2017 in gebruik volgens 
locatie manager Wilma Goedman. 
‘We wilden het pand pas offici-

eel openen wanneer het helemaal 
klaar was. We hebben dus al een 
paar maanden ervaring op kunnen 
doen en wat kinderziekten kun-
nen elimineren. De dagelijkse zorg 
voor de kinderen wordt geboden 
door 20 medewerkers die allemaal 
even enthousiast zijn over onze 
nieuwe omgeving’. Het pand van 
de kinderdagopvang staat naast 
basisschool de Regenboog, die nu 
leeg staat vanwege de aanstaande 
verbouwing. De website van Small 
Society geeft een mooi beeld van 
het nieuwe onderkomen. 

Geholpen door twee peuters hijsen wethouder De Bilt Madeleine Bakker, 
Directeur Small Society Christaan van Dijk en locatiemanager Wilma 
Goedman de vlag, waardoor kinderdagverblijf Small Society officieel 
geopend is.

Ongeveer 145 leerlingen met hun ouders waren aanwezig tijdens de officiële opening van de nieuwbouw van 
Basisschool De Nijepoort in Groenekan. Wethouder Madeleine Bakker-Smit sprak namens het gemeentebestuur 
van gemeente De Bilt. [foto Walter Eijndhoven]
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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  .....................................................

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

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

Leuke betaalbare cadeautjes bij Jopie’s wonen 
Oude en nieuwe woonaccessoires en brocante meubeltjes 
op de Dorpsweg 91 in Maartensdijk. Geopend: vrijdag van 
13.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00 -14.00 uur of bel voor 
een afspraak 0630405694. www.jopies-wonen.nl

Jezus zegt: Ik ben als een Licht in de wereld gekomen, 
opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft! 
Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De Koperwiek, 
Bilthoven.

U wilt uw hond laten steriliseren?
Wist u dat dit bij Dierenarts Bob van Wandelen voordelig en 
diervriendelijk gedaan wordt door middel van een kijkopera-
tie? Voor meer informatie: bel 035-5429312 of kijk op www.
dierenartsbob.nl/laparoscopie

Cursussen/ trainingen 
Start: HerstellendeYoga, gratis vrijblijvende proefles
Donderdag 25 januari 11.15-12.30 uur. Waterweg 110, De 
Bilt. Een toegankelijke vorm van yoga, ter ondersteuning van 
het herstel na ziekte , zowel fysiek als emotioneel. De yog-
alessen bestaan uit zachte oefeningen, een meditatie, adem, 
een eindontspanning dit alles in een veilige omgeving. Info 
en opgave: Petra van den Eertwegh, 06-24460865, pvdeert-
wegh@gmail.com, www.adbutha.nl

Zingen in verbondenheid
Elke avond zingen wij een song uit een andere traditie waarop 
wij improviseren. Wij verkennen adem, klank en resonantie 
en oefenen in geaard én vergeestelijkt zingen. Jan Duindam, 
zanger, koorleider, singer-songwriter. Schorteldoeksesteeg 
1, De Bilt. Donderdag 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 12/4 van 
19.45-21.30. opgave: €30,- voor 6 avonden. overmaken:NL92 
INGB 0666 9480 54 J. Duindam, vermelding ‘Zang’. www.
janduindam.com

Bruidsmodeshow Aeres VMBO Maartensdijk 
Op vrijdag 19 januari van 18.30 uur tot 20.00 uur nodigt 
Aeres VMBO Maartensdijk u van harte uit om te komen kij-
ken naar de jaarlijkse bruidsmodeshow. Vol trots presenteren 
leerlingen prachtige, zelf samengestelde bruidsbboeketten op 
maat. Het belooft weer een schitterende show te worden. Tot 
vrijdag! Entree: gratis.

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

AUTOACCU’S bij accushop.
nl va €58,- incl montage zon-
der afspraak bel: 030-2734157, 
Arkansasdreef 10K Utrecht

ROLLATOR, lichtgewicht, 
opvouwbaar, z.g.a.n. slechts 
1 maand gebruikt. €100,- Tel. 
0346-214073

OPEL AGILA bouwjaar 2003. 
Km 82000 €1250 Tel. 0346-
212874

Wegens verhuizing: Pax 
LINNENKAST Ikea 150 cm 
breed, 58 cm diep en 236 cm 
hoog. Met 6x plank, 2 roe-
des, 2 draadmand en 1x lade-
element. Met 2 schuifdeuren 
hoogglans wit. I.z.g.st. €200,-. 
Tel. 0622751990 na 18.00 uur

Langlauflatten Salomon Trak, 
lekistokken, incl.schoenen mt 
38 i.z.g.st. €50,-. Tel. 0346-
212436

Noren Nooitgedagt met schoe-
nen mt 40, i.g.st. €25,-.Tel. 
0346-212436

De wereld der woeste natuur. 
28 time life boeken over o.a. 
Barrièrerif/alaska/hawai €10,-
Tel. 06-14040516

De bijbel in beeld met 230 
houtgravures van gustave 
Doré. €2,-. Tel. 06-14040516

3 glazen schalen, ze passen in 
elkaar. €2,-. Tel. 06-14040516

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

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

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

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

Metalen vuilnisvat grijs 
geschilderd van binnen en van 
buiten met buitenverf. In goede 
staat. Opschrift barneveld. 
Ongeveer 50 jaar oud. €15,-. 
Tel. 0346-211269

Honden karretje voor achter 
fiets (Doggy Ride) €50,-. Tel. 
0355771394

Een tas vol met boeken met 
liefdes romas €10,-. Tel. 0346-
243758

Ouderwetse uitrekbare naai-
kist/kastje €15,-. Tel. 0346-
243758

Kinder camping bedje met 
matras €10,-. Tel. 0346-243758

Verwarmingsventilator €12,50 
Tel. 0346-211011

3 paar nieuwe schoenen mt 36 
d. blauw en witte sandalen en 
rode pumps €25,-. Tel. 0346-
211011

Slaapbankje ongebruikt blauw 
motief. 2 pers. Twijfelaar €45,-
Tel. 0346-211011

Snelkookpan nieuw in doos 
‘‘ernesto’’ 6 liter €30,-. Tel. 
0346-212492

Postoel nieuw €20,-. Tel. 
0616658304

Opklapbare uitstekende nau-
welijks gebruikte slaapbank 
€50,-. Tel: 0346-212226

Activiteiten
Ik wil een groepje oprichten 
van 6 tot 8 mensen die eens 
in de 4 of 6 weken het spel 
COLONISTEN van Catan wil-
len spelen of Risk of een ander 
gezelschapsspel, elke keer bij 
een ander persoon en een ieder 
neemt wat lekkers mee. De 
gast- vrouw of man zorgt voor 
koffie en thee. Aanvang 16.00 
uur en in het weekend. Wie lijkt 
dat wat? Aanmelden bij Karin 
tel 06- 28583183.

Fietsen/ brommers
Leuke kinderfiets. Kleur: oran-
je/grijs. Slot, achterlicht, voor 
en achterremmen, bel en een 
standaard. In goede staat €37, 
50 Tel. 06-22120381

Kinderfiets. Doorsnee wiel 50 
cm. Kleur: wit/rood. Met slot+ 
verlichting. Handremmen voor 
en achter + terugtraprem. Met 
standaard. In goede staat €25,-. 
Tel. 0346-211269

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

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 studiebegeleiding 
aan huis. Tel. 06-34892915

BASGITAARLES. Prof. bas-
gitarist heeft nu 2 plekken vrij 
voor basles. Bel 06-29491137

Diversen
PAARDENMEST gratis af te 
halen. Stal Arends in Maartens-
dijk heeft er bergen van. Bel 
voor meer info 06-54753516

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

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

VERMIST Wie heeft er op 5 
jan. op de condoleance van 
Gerrit Mulder in Rehoboth 
Westbroek een ¾ zwarte cape 
jas met bontkraag per abuis 
meegenomen.Tel.0346-210625

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfortzicht.
nl.

Als ik bij het bankje kom schrik ik me rot van wat ik aantref. Al-
lemaal lege blikjes, plastic flesjes en peuken. Het ergste is dat ook 
het bankje vernield is. Ik sta er even stil naar te kijken en vraag me 
af wie dat gedaan hebben. De linkerkant van het bankje is zo erg 
vernield dat je er niet meer kunt zitten. Het zal dus wel moeilijk 
worden voorbijgangers naar me toe te lokken voor een praatje. De 
rommel vind ik nog niet zo’n probleem, die gooi ik daarom maar 
meteen in de afvalbak die naast het bankje staat. Een oudere statige 
man met een hoed die langskomt houdt stil en bekijkt waar ik mee 
bezig ben. ‘Wat een troep hè, hoe komen ze erbij ze moesten...’, als 
hij merkt dat ik zo druk bezig ben dat ik toch niets hoor zwijgt hij. 
Ik kijk even op en zeg hoofdschuddend: ‘Vroeger had je de leus: 
Met hetzelfde gemak gooi je ’t in de afvalbak.’ De man knikt be-
amend, maar heeft toch ook wel een logische verklaring waarom 
dit nu gebeurt. ‘In mijn tijd hadden we geen blikjes en flesjes waren 
van glas waar statiegeld op zat. Je was blij als je die in kon leveren 
voor een zakcentje.’ Als ik alle rommel heb opgeruimd veeg ik met 
een paar papieren zakdoekjes het bankje en mijn handen schoon en 
gooi die keurig in de prullenbak. ‘Zo, dat ziet er weer redelijk uit’, 
zeg ik voldaan. ‘U mag plaatsnemen.’ De man aarzelt even, kijkt 
nauwlettend of het bankje inderdaad goed schoon is en gaat dan 
behoedzaam zitten. Ik pas er nu nog net naast en de man kijkt ver-
genoegd voor zich uit ‘Ach, die vernielzucht is van alle tijden’, zegt 
de man. ‘Ik heb altijd met jongeren gewerkt en ik hoor altijd maar 
weer dat het vroeger beter was. Onderzoek wijst uit dat het vanda-
lisme door jongeren juist minder is geworden. Ze roken en drinken 
minder en hebben later seks. Hangjongeren worden meestal als ver-
oorzakers van het probleem gezien, maar hangjongeren zijn er altijd 
geweest. Als ik jongeren tegenwoordig bij elkaar zie, zie ik ze al-
leen maar op hun iPhone turen. Zolang ze dat doen kunnen ze geen 
dingen vernielen.’ Ik moet glimlachen om de man waarvan ik juist 

gedacht had dat hij wel op de jeugd van tegenwoordig zou afgeven. 
Hij veronderstelt dat de daders die het bankje hebben vernield en 
veel rommel hebben achtergelaten misschien op een feestje geweest 
zijn dat ze niet genoeg afleiding heeft gegeven. Het maakt mij wel 
nieuwsgierig naar de manier waarop hij in zijn werk met jongeren is 
omgegaan. Hij vertelt werkzaam geweest te zijn in de jeugdzorg en 
daardoor veel in aanraking is geweest met echte probleemjongeren. 
‘Als je de achtergronden kent ga je heel anders tegen de problemen 
aankijken en dan is wat hier gebeurt is maar een peulenschil.’ De 
man weet zelfs bij mij enig begrip op te brengen voor de situatie 
die ik hier aantrof, maar om dat goed te keuren is een stap te ver. De 
rommel is opgeruimd, maar ik zit wel met een kapot bankje. Wie 
gaat dat repareren en wanneer. Ik heb er weinig vertrouwen in dat 
het herstel snel uitgevoerd zal zijn en dat ontmoetingen met allerlei 
mensen uit de samenleving zoals die op het bankje al jaren plaats-
vinden doorgang kunnen vinden. Misschien kunnen lezers van De 
Vierklank die de bijdragen van Op ’t bankje waarderen een oplos-
sing bieden. Maerten zal degene die een mooi nieuw bankje weet 
te ontwerpen waarmee hij zijn gesprekken met voorbijgangers kan 
hebben heel dankbaar zijn.

Maerten

Op ’t bankje
Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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TZ ondermaats
Afgelopen zaterdag stond de eerste wedstrijd van de terugronde op het programma. In de 

eerste wedstrijd van de zaalcompetitie werd de tegenstander, KV Wageningen, ruim verslagen. 
Inmiddels draait de ploeg van Erik van Brenk prima en wist ook tegen de betere ploegen uit de 

competitie punten te pakken. Voor TZ is het zaak om punten te gaan pakken 
om boven de degradatiestreep te blijven. 

Alle goede intenties ten spijt was 
de start van TZ zwak. Met wei-
nig moeite liep de thuisploeg weg 
naar 4 - 0. Even leek TZ zich te 
herstellen, want halverwege de 
eerste helft stond het 5 - 5. TZ 
had echter moeite met de verde-
digende keuzes van Wageningen. 
Daarnaast waren er veel misver-
standen in het aanvalsspel waar-
door het aanvallend absoluut niet 
van het niveau was wat nodig is 
voor de hoofdklasse. Bij de rust 
stond het 11 - 6.

Herstel
In de tweede helft herstelde TZ 
zich verdedigend. Er werd harder 
gestreden om in balbezit te ko-
men. Dit zorgde ervoor dat TZ va-
ker de bal in de aanval kreeg. Het 
zat er zaterdag echter gewoonweg 
niet in. 

De ploeg was niet in staat om 
goed op elkaar af te stemmen. Het 
spel waar de ploeg van Iwan Ha-
zendonk eerder punten mee pakte 
was even ver te zoeken. 

Bij 19 - 13 floot de scheidsrechter 
af.

Energie
Een hard gelag voor de korfbal 
ploeg uit Maartensdijk. Zo hal-
verwege de competitie zou men 
naar de ideale vorm toe moeten 
werken. De basis voor herstel ligt 
in de energie die spelers stoppen 
in de persoonlijke duels en inves-
teren in elkaar. Volgende week 
ontvangt de ploeg koploper AW/
DTV in de Vierstee.

Salvodames 
ongehinderd naar winst

Het bezoekende Allvo dat hekkensluiter is in de competitie 
kon Salvo helemaal niets in de weg leggen. Zo makkelijk als 

deze tegenstander aan de kant werd gezet zal in de competitie 
niet meer voorkomen. Een afgetekende 4-0 overwinning zorgt 

dat Salvo op slechts één punt van de koploper is gekomen.

Makkelijker zullen de dames van Salvo de punten niet meer verdienen 
deze competitie. Het bezoekende Allvo uit Almere was twee maten te 
klein en niet in staat tegenstand te bieden. Dit jeugdige team mist de 
basistechniek om in de 2e klasse te kunnen meedraaien en staat dan ook 
terecht als laatste geklasseerd. Salvo werd op geen enkele wijze uitge-
daagd om haar kunne te tonen. De tegenstander slaagde er in om over 
de gehele wedstrijd slechts 31 punten te produceren. Gemiddeld acht 
punten per set. Los van het zwakke spel van de tegenstander viel op dat 
Nicole Visscher op de buitenpositie vele punten binnensloeg. Ook Ma-
delon Veringa scoorde regelmatig op de middenpositie. Met de setstan-
den 25-9, 25-5, 25-6 en 25-11 werd de wedstrijd binnen vijf kwartier 
gespeeld en kunnen vijf punten aan het totaal worden toegevoegd. Als 
kanttekening bij deze wedstrijd kan nog worden geplaatst dat Salvo een 
kans heeft laten liggen om veelvuldig de snelle combinatie te spelen. 
Met het oog op de komende wedstrijden was dat zeker nuttig geweest. 
Op vrijdag 19 januari spelen de dames in Galgenwaard Sportcentrum 
Utrecht tegen Boni. Een gevaarlijke outsider. 

Nova speelt gelijk en 
pakt koppositie

Afgelopen zaterdag trad Nova aan tegen Roda. Het 
return-duel werd uitgevochten in het gloednieuwe 

topsportcentrum De Koog. De thuiswedstrijd tegen Roda 
was de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, deze 

wedstrijd werd gewonnen met 30-21. 

Na de nederlaag tegen ASVD was de ploeg gebrand om de goede flow 
weer op te pakken. Het lijkt wel of er een vloek rust op de eerste 10 
minuten, want net zoals in de vorige wedstrijd, liet Nova makkelijk 
over zich heen lopen. Nova liep achter de feiten aan en kon met veel 
moeite gelijk komen. Net voor het einde wist de ploeg uit Bilthoven 
een voorsprong van twee punten te pakken, maar kon niet voorkomen 
dat Roda weer gelijk kwam. De wedstrijd werd afgefloten met een 
21-21 stand.

Initiatief
Vanaf de eerste minuut nam de tegenstander het initiatief en kon Nova 
alleen maar volgen. Bij Nova werden er schoten van ver genomen 
en het spel werd niet goed georganiseerd. Hierdoor leed de ploeg in 
de eerste fase veel balverlies. Roda had het vizier wel op scherp en 
kon profiteren van de korte aanvallen van Nova. Hierdoor wist Roda 
de voorsprong uit te breiden tot 10-5. Nova kreeg meer grip op de 
verdediging en kon met achterverdedigen Roda verleiden tot schoten 
zonder vang. Hierdoor kon de aanval gevoed worden met meer ballen 
en zo kwam de aanval van de ploeg uit Bilthoven wat meer op gang. 
De schutters aan de kant van Nova werden meer trefzeker en zo kon 
het gat worden verkleind tot een verschil van twee. 

Rust
De afgelopen wedstrijden heeft Nova wel tegen grotere verschillen 
aangekeken bij rust. Voor de ploeg uit Bilthoven was het zoeken naar 
de flow. De wetenschap dat Nova fases kan hebben met veel doel-
punten gaf de ploeg vertrouwen. Met deze gedachte liepen de spelers 
weer het veld op. Nova ging verdedigend door waar het in de eerste 
helft mee begonnen was. Dit bracht veel extra ballen op voor de aan-
val. Nova wist maar niet los te komen. Na elk doelpunt aan de kant 
van Nova, scoorde Roda weer mee. Met nog zes minuten spelen wist 
Nova met twee snelle doelpunten toch een voorsprong te pakken. De 
ploeg was gebrand op nog een doelpunt, waarmee zij de wedstrijd in 
het slot konden gooien. Er waren genoeg kansen, maar het lukte niet 
om te scoren. Aan de kant van Roda lukte dit wel. Zij wisten kort 
voor tijd de stand weer gelijk te trekken. Over en weer werden er nog 
enkele kansen genomen, maar geen van beide ploegen wist de korf te 
vinden. Na een spannende laatste minuut werd er afgefloten met een 
21-21 stand.

Voor
Na de wedstrijd heerste er een verslagen sfeer omdat na het verlies 
van ASVD elk punt belangrijk is. Achteraf was dit punt nog belang-
rijker. Sparta Nijkerk bleek maar weer een taaie tegenstander te zijn 
voor de medekoploper. ASVD verloor voor de tweede keer tegen de 
ploeg uit Nijkerk, waardoor Nova weer alleen bovenaan staat met één 
punt voor op de nummer twee. (Renske van Kempen)

Irene D1 steviger op 
de tweede plaats

Na twee weken vrij te zijn geweest speelde Irene in de eerste wedstrijd van de tweede 
competitiehelft tegen het laag geplaatste Switch uit Utrecht. De Bilthovense dames deden keurig 

wat er verwacht werd, namelijk met 3-1 winnen. Op zich logisch,
maar toch zijn doordeweekse uitwedstrijden altijd lastig. 

Irene pakte in Utrecht direct het 
initiatief en nam al snel afstand van 
Switch. De eerste set speelde Irene 
gecontroleerd uit. (19-25) De twee-
de set kwamen de dames van coach 
Erna Everaert in de problemen door 
vaak fout te serveren en veel te af-
wachtend te spelen. Gevolg was 
dat Irene achter de feiten aan liep 
en de set met een kleine marge aan 

Switch liet (25-22).
In de derde set schakelde Irene een 
tandje bij. De dames serveerden 
moeilijker en minder fout. De ach-
terveld verdediging was attent en 
de rally’s speelde het team goed uit. 
Switch kwam er niet meer aan te 
pas en Irene speelde zich eenvoudig 
met 25-20 in die derde set en 25-15 
in de vierde naar een 3-1 zege.

‘Gelukkig hebben we de Kerstperi-
ode goed verteerd.’ zei aanvoerder 
Madelon Maurice. ‘We zijn duide-
lijk klaar voor het tweede deel van 
de competitie.’ Op zaterdag, 20 
januari om 13.15 uur speelt Irene 
Dames 1 thuis in de Kees Boekehal 
tegen het Schoonhovense DOS Da-
mes 1 dat momenteel 12e staat in 
de competitie. (Michel Everaert)

DOS nadert koppositie 
De zaalcompetitie is halverwege en zaterdag speelde DOS de eerste returnwedstrijd. De 

uitwedstrijd tegen ZKV werd met drie doelpunten verschil gewonnen. Zaterdag was DOS 
gastheer en won DOS met vier doelpunten verschil van ZKV.

Coach Andreas van Grootheest kon 
voor de eerste keer dit zaalseizoen 
over een volledig fitte selectie be-
schikken. Vooral de eerste helft 
bleek dat sommige spelers aan el-
kaar wat moesten wennen. Tegen-
stander ZKV is hekkensluiter, maar 
wist in deze periode gelijke tred te 
houden met de Westbroekers. En 
dat lag vooral aan de thuisploeg 
zelf, die niet hun beste spel op de 
mat legde. Voor rust leek DOS toch 
het verschil te gaan maken. ZKV 
maakte de 9-7 achterstand nog net 

voor de onderbreking goed, zodat 
met een gelijke stand werd gerust.

Kleedkamers
DOS kwam erg goed uit de kleed-
kamers, want binnen twee minu-
ten was een 13-9 voorsprong ge-
pakt. Vanaf dat moment liepen de 
Zaandammers achter de feiten en 
DOS aan. Drie minuten later bij 
16-10 leek de wedstrijd al beslist. 
Dat bleek later ook zo, alleen ver-
zuimde DOS een echt grote uitslag 
neer te zetten. Steeds lieten zij de 

tegenstanders weer dichterbij ko-
men en zo bleef het verschil tussen 
de vier en zes punten schommelen. 
Uiteindelijk eindigde de wedstrijd 
met een 25-21 eindstand. Door 
deze overwinning verstevigde DOS 
de derde plek op de ranglijst. De 
achterstand op beide koplopers is 
teruggebracht tot één punt. 

Zaterdag reist DOS af naar Den 
Haag voor het duel met Achil-
les. De wedstrijd begint aldaar om 
19.10 uur.

Wedstrijdbeeld uit de wedstrijd DOS – ZKC. 
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Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

advertentie

Verbreding A27
krijgt na 2018 vervolg

door Henk van de Bunt

De wegen rond Utrecht vormen de draaischijf van Nederland, waar verkeer vanuit de 
Randstad (Amsterdam, Schiphol, de Rotterdamse havens) naar de rest van Nederland rijdt. 

Rijkwaterstaat werkt hier de komende jaren aan een vlotte en veilige
doorstroming en daarmee een betere bereikbaarheid.

De huidige werkzaamheden aan de 
A27/A1 zijn in volle gang. Het ko-
mend jaar wordt er verder gewerkt 
om de A27 tussen Utrecht-Noord 
en Hilversum te verbreden. Eind dit 
jaar is de verbreding klaar. Onder-
tussen is Rijkswaterstaat bezig met 
de voorbereidingen voor het vol-
gende project: de aanpassing van 
de A27/A12 Ring Utrecht. De twee 
projecten overlappen elkaar op het 
deel van de A27 tussen de aanslui-
ting Bilthoven en de aansluiting 
Utrecht-Noord. De uitvoering van 
het opvolgende project start vanaf 
2020.
Driedimensionaal
Voor de geplande aanpassing van 
de A27/A12 Ring Utrecht worden 
komend jaar diverse (technische) 
onderzoeken uitgevoerd. Zo is het 
nodig om precies te weten hoe het 
bestaande wegennet en alle brug-
gen en viaducten in het project-
gebied er uitzien. Daarom laat 
Rijkswaterstaat een zogenoemde 
3D-puntenwolk maken. Dit gebeurt 
met een speciale laserscan. In het 
najaar van 2017 is er gestart met 
het volledig driedimensionaal (3D) 

in beeld brengen van het hoofd-
wegennet, een deel van het onder-
liggend wegennet en de spoor- en 
trambanen in het projectgebied van 
de Ring Utrecht. De data kunnen 
de toekomstige aannemers gebrui-
ken bij de aanpassing van de Ring 
Utrecht. 

Technische onderzoeken 
Specialisten onderzoeken onder 
meer de staat van bruggen, viaduc-
ten en het asfalt. Ook kijken ze naar 
de samenstellingen, draagkracht 
van de bodem en testen ze op kleine 
schaal bouwmethoden. Samen met 
onder andere energie- en drinkwa-
terbedrijven bekijkt Rijkswater-
staat ook welke kabels en leidingen 
moeten worden verlegd voordat de 
wegwerkzaamheden kunnen begin-
nen. Om de onderzoeken en voor-
bereidende werkzaamheden goed 
en veilig uit te voeren, is het soms 
nodig een terrein of rijstrook tijde-
lijk af te zetten. 

Natuurinrichting
Door de aanpassing van de A27 
en A12 worden er delen van bos 

en van het Natuurnetwerk Neder-
land (NNN) aangetast. Deze na-
tuur compenseert Rijkswaterstaat 
zodanig dat er na de werkzaamhe-
den meer natuur is dan nu. In 2018  
wordt ook de inrichting van nieuwe 
natuur in kaart gebracht voor de 
natuurcompensatie aangewezen ge-
bieden. De uitvoering van de aan-
passing van de Ring Utrecht is een 
groot en complex project. Daarom 
splitst Rijkswaterstaat de werk-
zaamheden op in drie contracten 
die gefaseerd worden aanbesteed.

Vervolg onderzoek
Eind 2018 is het meeste onderzoek 
klaar. Alleen voor het deel ten noor-
den van de aansluiting Utrecht-
Noord komen in 2019 de laatste 
resultaten binnen. Dit komt omdat 
op dit tracédeel momenteel de aan-
nemer van het project A27/A1 aan 
het werk is. Alle gegevens stelt 
Rijkswaterstaat ter beschikking aan 
de kandidaat-opdrachtnemers. Dit 
gebeurt in de aanbestedingsfase 
van het project. Op basis van on-
der meer deze areaalgegevens kan 
iedere kandidaat-opdrachtnemer 

Rijkswaterstaat een passend aan-
bod doen.

Groenekan
Bij Groenekan-Oost staat op dit 
moment een geluidsscherm. Bij de 
verbreding van de weg in het ka-
der van het project A27/A1, blijft 
dit geluidsscherm gehandhaafd. 
Wel wordt in deze periode het zo-
genoemde Gat van Groenekan 
(een kleine opening tussen twee 
schermen) opgevuld. Wanneer in 

een later stadium ook het project 
Ring Utrecht wordt gerealiseerd, 
is het bestaande scherm niet langer 
toereikend. Er komt hier dan een 
nieuw en hoger scherm. Vanuit het 
bovenwettelijk pakket wordt het 
geluidscherm nog extra opgehoogd 
en verlengd langs de afrit Utrecht-
Noord. Aan de oostzijde van de 
A27, ter hoogte van de Oranjelaan 
in Groenekan, wordt een damwand 
geplaatst om het bestaande fietspad 
te handhaven.

Middels een laserscan wordt een zogenaamde 3D-puntenwolk gemaakt.

Met laserapparatuur op een auto wordt de omgeving in kaart gebracht.

Gerestaureerd staat Geesina te stralen
en is klaar om weer koren te malen
ze is zo blij als een kind
en met de nodige wind
maalt ze koren tot meel voor in balen

Guus Geebel Limerick

Lezersactie Motorbeurs
Van 22 t/m 25 februari wordt de 
Motorbeurs in Utrecht gehouden. 
Motorrijders en -liefhebbers vin-
den hier werkelijk alles wat met 
motoren te maken heeft. Van grote 
motorenhandelaren tot reisorgani-
saties, motorclubs, motorverhuur 
en gereedschap en heel veel meer. 

Bijna alle importeurs, dealers 
en handelaren tonen hun nieuwe 
modellen voor het aankomende 
seizoen en er is een uitgebreid 
aanbod jonge occasions. Tradi-
tiegetrouw staan er spectaculaire 
en leuke activiteiten op het pro-
gramma. Ook de jeugd is van harte welkom op de Motorbeurs.

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een aantal kaarten beschikbaar. Stuur een mail naar info@vierklank.nl met 
om hiervoor in aanmerking te komen. Onder de inzenders worden de kaarten verloot. 

Winterse 
stamppotwandeling

Zaterdag 27 januari organiseert de Agrarische Natuurvereniging Noor-
derpark een winterwandeling door de polder, met ook deze keer een 
stevig stamppotbuffet na afloop in de museumboerderij. Om 15.00 
uur wordt er verzameld bij museumboerderij Vredegoed in Tienhoven 
(Heuvellaan 7). De wandeling door boerenland duurt zo'n 1,5 uur en 
wordt begeleid door een ervaren 
gids die ook laat zien hoe het ge-
bied er 1000 jaar geleden uitzag. 

In verband met het gezamenlijk 
stamppot eten, graag vooraf aan-
melden via;
info@avnnoorderpark.nl. 

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
17-01
Do.

18-01
Vr.

19-01
Za.

20-01
Zo.

21-01

Kipcurry met mango
en spek

of
Roodbaarsfilet met 

bieslooksaus
of

Truffelpasta met tomaat 
en Parmezaanse kaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
24-01
Do.

25-01
Vr.

26-01
Za.

27-01
Zo.

28-01

Hazensteak met saus van 
bokbier en kruidkoek

of
“Zarzuela” 

(Spaanse visschotel)
of

Groenten kroketjes + 
gekruide aardappel en 

wintergroenten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Surf en Turf voor slechts €15,-

Voor de winterwandeling worden laarzen en warme kleding aangeraden.
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