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Nodigt u uit
Iedereen is van harte welkom op onze 
open nieuwjaarsborrel, waar u kunt 
kennismaken met onze kandidaten 
en het verkiezingsprogramma! 

Zondag 14 januari, Galerie Mi
Beethovenlaan 13 Bilthoven 16-18 u

Kunst langs 
snelfietsroute door De Bilt

door Henk van de Bunt

De provincie Utrecht investeert in de fietsbereikbaarheid van de regio onder meer door middel 
van de aanleg van snelfietsroutes. In dat verband is de Provincie van plan om de snelfietsroute 

Utrecht - Amersfoort te realiseren en aldus te zorgen voor een comfortabele en snelle route 
tussen de kernen Amersfoort, Soesterberg, Den Dolder, Bilthoven, De Bilt en Utrecht. 

De provincie wil samen met de ge-
meenten en in overleg met de be-
trokken belangengroepen, komen 
tot een snelfietsroute die ook voor 
de inwoners en bezoekers van onze 
gemeente meerwaarde heeft en 
uniek is voor de regio. Het unieke 
van de route bestaat uit de relatie 
tussen de route en de kunststroming 
‘De Stijl’. De fietsroute verbindt de 
geboorteplaatsen van de twee toon-
aangevende kunstenaars; Rietveld 
en Mondriaan. Bij gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan van kunststro-
ming De Stijl was 2017 uitgeroepen 
tot het themajaar ‘Mondriaan to 
Dutch Design’. De koppeling tus-
sen de snelfietsroute en het thema 
komt mede tot uitdrukking door 

het aanbrengen van kunstwerken 
langs de snelfietsroute. Tien beel-
den van Boris Tellegen vormen 
met hun hoogte van ruim 6,5 me-
ter en een omvang van ca 55 x 55 
cm een klassiek bouwelement: een 
vierkante paal of zuil. Ze kunnen 
worden geassocieerd met grenspa-
len, totempalen of heipalen. Alle 
beelden hebben een zelfde contour, 
maar zijn ontworpen vanuit de plek 
waar ze staan. Dit zijn stedelijke 
plekken of prachtige natuur.

Route
De fietsroute loopt vanaf de Kleine 
Singel in Utrecht, via De Bilt, Den 
Dolder, langs het spoor door de 
Soester bossen tot aan de nieuwe 

westelijke rondweg waarna men 
snel het station Amersfoort bereikt 
en vice versa. De route is onge-
veer 19 km lang. Eind 2017 werd 
gestart met een pilot voor de uit-
voering van bewegwijzering en 
routeontwerp en werden de eerste 
twee beelden van Boris Tellegen 
geplaatst in Amersfoort en Utrecht. 
De voltooiing van de volgende acht 
beelden is gepland in de eerste helft 
van 2018. De ontwikkeling van de 
snelfietsroute zelf zal langer tijd 
gaan vergen.

Schenking
De Provincie schenkt de gemeente 
De Bilt in dat verband een tweetal 
kunstwerken langs de route. De 
kunstwerken hebben de vorm van 
een (‘totem’)paal en hebben een 
onderhoudsarme en vandalisme-
bestendig uitvoering. Wethouder 
Hans Mieras: ‘Het College heeft 
besloten om de schenking van de 
provincie te aanvaarden. Nu wij 
het aangekondigde beleid betref-
fende Kunst in de openbare ruimte 
hebben vastgesteld in de vorm van 
de Procesregels, hebben wij het 
schenkingsaanbod van de provin-
cie daaraan getoetst. De provincie 
informeert de omwonenden over de 
voorgenomen plaatsing alvorens de 
benodigde vergunningen aan te vra-
gen. Ook zorgt de provincie voor 
eigen rekening voor het plaatsen 
en onderhouden van de kunstwer-
ken’. Patricia Schalkwijk is woord-
voerster namens de Provincie: 
‘Waar precies de twee beelden in 

De Bilt (Julianalaan/Sperwerlaan 
en Biltse Rading/Groenekanseweg) 
worden geplaatst bepaalt de ge-
meente De Bilt. Zij bepalen waar 
en ook wanneer’. 
 
Snellere verbinding
De fietsroute waarlangs de beel-
den komen te staan, zorgt voor een 
snellere verbinding tussen Utrecht 
en Amersfoort. Bewegwijzering 
en vormgeving van de route on-
dersteunen de beelden en geven 
straks samen vorm aan deze snel-
fietsroute. Door de fietsroute tussen 
Utrecht en Amersfoort herkenbaar 
en geschikt te maken voor het fiet-
sen van lange afstanden, wordt het 
voor onder andere de forens steeds 
aantrekkelijker om de (elektrische) 
fiets in plaats van de auto te pak-
ken. Als de route compleet is aan-
gelegd, kan deze ook als een speur-
tocht gereden worden. De beelden 
dagen uit om de hele route te fietsen 
die grotendeels langs de spoorlijn 
loopt en nog flinke verbeteringen 
nodig heeft. Die zijn voorzien voor 
de periode 2018 tot 2020. De route 
is tussen Den Dolder en Amersfoort 
vrijwel autoluw en alleen in Biltho-
ven, De Bilt en Utrecht zijn er wat 
verkeerslichten te vinden.

Nodig
Maar verbeteringen zijn absoluut 
nodig, zo stelde Wim Mastop, 
bestuurslid bij het provinciale 

Utrechts Fiets Overleg en bij Fiet-
sersbond De Bilt al eerder: ‘De 
route langs het spoor kan wel wat 
opgeknapt worden. De breedte en 
kwaliteit zijn niet overal optimaal. 
Er zal een goede kwaliteit asfalt 
moeten komen en het zal verbreed 
moeten worden. In Bilthoven zitten 
we met het probleem dat de route 
daar niet verder langs het spoor kan. 
Op korte termijn is het niet moge-
lijk om een pad langs het spoor aan 
te leggen van station Bilthoven naar 
Utrecht. Dat staat wel op de wen-
senlijst. Maar er is veel oppositie 
doordat het een ecologische ver-
bindingszone doorsnijdt. Eigenlijk 
valt daar niet veel winst te behalen. 
Voor wie doe je het nou? Het zal 
ongetwijfeld iets van tijdswinst op-
leveren, maar je haalt een heleboel 
overhoop’. Mastop denkt dat de 
beoogde snelfietsroute aantrekke-
lijk is. ’Het zal woon-werkverkeer 
aantrekken. Recreatief is het ook 
een leuke route. Het levert winst op 
voor diverse trajecten. Als je goede 
bewegwijzering door De Bilt en 
Bilthoven hebt, is de route door de 
bebouwing goed te doen. Ze wordt 
al best regelmatig gebruikt. Ook 
door scholieren’. 

Meer informatie is te vinden op 
www.anwb.nl

Begin november is het eerste beeld van kunstenaar Boris Tellegen 
‘Chogokin’ langs de snelfietsroute De Stijl bij station Amersfoort geplaatst.

In december werd in het Griftpark in Utrecht de ‘grenspaal’ met kleurrijke 
Stijl-motieven onthuld. [foto Reyn Schuurman]

Na oliebollen, vuurwerk en champagne
komt nu de verkiezingscampagne
mensen die je nooit ziet
zijn er nu ook als het giet
en als het stormt zelfs bij code oranje

Guus Geebel Limerick

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Iets te
vieren?
Bestel bij ons de uitnodigingen!
Kom gerust langs om te kijken of neem de boeken

mee naar huis en bepaal je keuze daar op je gemak. 

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

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

tevens grote collectie trouw- en geboortekaarten 

advertentie

advertentie
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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

07/01 • 10.30u - ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
07/01 • 09.30u - Ds. C.J. Barth 

07/01 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
07/01 • 10.30u - ds. Pieter Lootsma 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

07/01 • 10.00u - de heer Peter Kerkhove 

R.K. Kerk O.L. Vrouw
07/01 • 10.30u - Communieviering; 

J. Ham + ds. K. Vos

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

07/01• 10.15u - Ds. J. de Wolf
07/01• 16.30u - nog onbekend

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

07/01 • 10.00u - Ds. R. de Koning Gans
07/01 • 19.00u - Ds. H. de Leede 

Pr. Gem. Immanuelkerk
07/01 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten, 
Samendienst in en met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
07/01 • 10.00u -  

Mevr. ds. M. Oskam - van Zwol,  
Samendienst met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
07/01 • 10.30u - Communieviering;  

I. Elsevier + K. v. Gestel 

V.E.G. De Bilt e.o.
07/01 • 10.00u - Spreker Adri van der 

Mast, tevens viering Avondmaal

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

07/01 • 10.30u - De heer A. v. d. Meer

Herv. gemeente Groenekan 
07/01 • 15.30u - Ds. L. Kruijmer 

Herst. Herv. Kerk Groenekan
07/01 • 10.00u - Ds. J.P. Stoel 
07/01 • 18.30u - Leesdienst

Onderwegkerk Blauwkapel
Tot Pasen 2018 zijn er geen  
kerkdiensten in Blauwkapel 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

07/01 • Samendienst (09.30u)
in Ontmoetingskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

07/01 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer; 
(her-)bevestiging ambtsdragers
07/01 • 18.30u - Ds. J. Bogert 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
07/01 • 10.00u + 18.30u -  

Ds. H. Zweistra

PKN - Ontmoetingskerk
07/01 • 09.30u - Ds. R. van de Beld, 
Samendienst met Kapel Holl. Rading 

St. Maartenskerk
07/01 • 10.30u - Eucharistieviering; 

Pastor Joachim Skiba

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

07/01 • 10.00u - De heer A. Doornebal 
07/01 • 18.30u - De heer A. Bijl 

PKN - Herv. Kerk
07/01 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

07/01 • 18.30u - Ds. J. Mulderij 
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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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Tot ons groot verdriet is plotseling overleden 
onze lieve zus, schoonzus en tante 

Maria Arnolda Agatha 
van Aarnhem

Ria
recht door zee, uiterst zorgzaam, religieus, sportief 

en vooral muzikaal

Rijsenburg,  Utrecht, 
12 december 1929 29 december 2017

Jan van Aarnhem in liefdevolle herinnering
Nolly van Aarnhem - Mulder

Alda en Ed Schmeink - van Aarnhem

Nel en Willem van Breukelen - van Aarnhem

en overige familie

Correspondentie:
Familie Schmeink - van Aarnhem 
Noordeinde 1-31
8316 BS  Marknesse

Ria is overgebracht naar Afscheidshuys ’t Zeisterbosch, 
alwaar geen bezoek. 

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 5 januari  
om 13:30 uur in de Sint Maartenskerk, Nachtegaallaan 40  
te Maartensdijk. 

Daarna zullen wij Ria in kleine kring begeleiden naar het 
crematorium.

Aansluitend aan de uitvaartplechtigheid is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten in parochiecentrum De Mantel, 
gelegen naast de kerk.

Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ontvangen, 
gelieve deze aankondiging als zodanig te beschouwen.

Mijne tijden zijn in Uwe hand.
Psalm 31 : 16a.

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat, na een geduldig
gedragen ziekte, door de Heere uit ons midden is weggenomen 
mijn geliefde man, onze lieve, zorgzame vader,
schoonvader, (stief)vader en opa

Gerrit Evert Mulder
echtgenoot van G. Mulder-Timmerman

eerder sinds 7 december 2005 weduwnaar van
Antje Mulder-van Ettekoven

19 mei 1941 1 januari 2018

 Groenekan: G. Mulder-Timmerman
 Hollandsche Rading: Betsy van de Wetering-Mulder
  Pascal van de Wetering
 Groenekan: Judith van de Veen-Mulder
  Jan van de Veen
  (stief) kinderen, klein-
  en achterkleinkinderen

Koningin Wilhelminaweg 258
3737 BH Groenekan

Er is D.V. gelegenheid tot condoleren vrijdag 5 januari
van 19.30 tot 21.00 uur en na afloop van de begrafenis in
Kerkelijk Centrum ”Rehoboth”, Kerkdijk 10 te Westbroek.

De rouwdienst, waarin u wordt uitgenodigd in gepaste kleding 
aanwezig te zijn, zal D.V. gehouden worden zaterdag 6 januari om 
10.30 uur in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente 
te Groenekan, Groenekanseweg 66 te Groenekan, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op de Hervormde Begraafplaats achter 
de Oude Hervormde Kerk, Kerkdijk 12 te Westbroek omstreeks 
12.15 uur.

Geen bloemen.
Degenen die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen,
gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Wij zijn intens dankbaar voor alle ondersteuning tijdens
de ziekte en na het overlijden van
 

Henk van Zijtveld
 

Henk is herdacht en begraven op 23 oktober j.l. te Westbroek
en herdacht op 26 november in de N.H. kerk te Ameland.

Wij blijven altijd verbonden…

Een warme harte groet,
Marianne, Arne en Peter
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Uit de gemeenteraadraad
van 21 december

door Guus Geebel

Op uitnodiging van Henk Zandvliet (GroenLinks) woont Marijn Peperkamp de 
raadsvergadering bij als Gast van de Raad. Marijn staat op nummer 3 van de lijst

van GroenLinks bij de komende raadsverkiezingen.

Kredietvoorstel 
De gemeenteraad ging unaniem ak-
koord met het kredietvoorstel van 
B en W om € 70.000 beschikbaar 
te stellen voor het uitwerken van de 
voorkeursvariant voor exploitatie 
en beheer van het nieuwe zwembad 
Brandenburg, de Kees Boekehal 
en De Vierstee. In de commissie 
Openbare Ruimte had al een uit-
gebreide discussie plaatsgevonden. 
Aanvullende vragen van de fracties 
werden in de raad beantwoord door 
wethouder Anne Brommersma, 
die de door griep gevelde wethou-
der Madeleine Bakker verving. 
Zij deelt mee dat het voorstel na 
de commissievergadering op twee 
punten is aangepast. 

‘Maar er zijn nog op twee punten 
toezeggingen gedaan, dus op vier 
punten is het voorstel veranderd. 
Er komt nog voor de zomer een 
raadsinformatieavond met alle in-
formatie die uit dit onderzoek komt 
en de besluitvorming daarover. Als 
het zwembad geopend wordt moet 
er een nieuwe exploitant zijn. Het 
kan niet zo zijn dat we het op dat 
moment nog met de huidige orga-
nisatie doen. We gaan inderdaad 
naar publiek-publieke en publiek-
private samenwerking kijken. Cou-
leur local vindt het college ook erg 
belangrijk. Wat we nu vragen is 
een krediet van 70.000 euro.’ De 
vragen over welke kant het op zou 
moeten gaan en waar het college 
op moet letten worden in de onder-
zoeksopdracht meegenomen. ‘Het 
antwoord komt als het onderzoek 
is afgerond. Het college wil naar 
maatwerk kijken.’
 
JA/JA sticker
In een motie ingediend door Henk 
Zandvliet (GroenLinks) wordt ge-
vraagd om naast een NEE/NEE en 

JA/NEE sticker op brievenbussen 
ook een JA/JA sticker in te voeren. 
Het gaat dus om brievenbussen 
waar nu geen sticker op zit en waar 
dan geen reclamedrukwerk bezorgd 
zal worden. Dit zal leiden tot min-
der papier- en grondstoffengebruik. 
Zandvliet noemt het een princi-
pebesluit. Krischan Hagedoorn 
(PvdA) wil het huidige systeem in-
tensiveren en steunt de motie niet. 
De motie wordt verworpen. 

Moties
Moties ingediend door Peter Schla-
milch van Fractie Schlamilch (For-
za) worden alle verworpen. Het 
betreft drie moties over genderbe-
leid in de gemeente, het antennebe-
leid in de bebouwde kom, veiliger 
maken van de stationstrap, de trap 
bij De Kwinkelier verbeteren, aan-
dacht voor geluidschermen in Hol-
landsche Rading en het onderzoeks-
rapport naar de poliobesmetting op 
het voormalige RIVM-terrein. Een 
motie ingediend door Theo Aal-
bers (CU) met het verzoek de Jan 
van Eijcklaan zo snel mogelijk ge-

deeltelijk vrij te geven voor twee-
richtingsverkeer wordt verworpen 
omdat de meerderheid eerst het 
advies van de bewonerswerkgroep 
wil afwachten.

Vragenuur
Krischan Hagedoorn (PvdA) stelt 
vragen over het nieuw te bouwen 
zwembad. Op de vraag of de plan-
nen van de bouwer leiden tot een 
watertemperatuur boven de 30 
graden antwoordt wethouder Ebbe 
Rost van Tonningen dat de tech-
nische problemen zijn opgelost en 
de beloofde temperatuur van 28 
graden wordt gehaald. Het zegt 
verder dat het plan van eisen wordt 
gevolgd en dat de uitvoering bin-
nen de financiële randvoorwaarden 
blijft. Op de vraag van Hagedoorn 
of de wethouder met de raad nog 
gaat communiceren antwoordt hij 
dat het om de uitvoering van een 
besluit van de raad gaat en com-
municatie met de raad niet nodig is. 
Communicatie met de gebruikers is 
vastgesteld in de tweede week van 
januari. 

Marijn Peperkamp woonde als Gast van de Raad de vergadering bij.

3Angle kleedt bouwhekken aan
door Henk van de Bunt

In 2017 kon De Vierklank in samenwerking met RWS al luchtfoto’s laten zien van de 
werkzaamheden ten behoeve van de verbreding van de A27. Deze mooie foto’s zijn nu ook geplaatst 

op de bouwhekken rondom de werkzaamheden in Maartensdijk en Hollandsche Rading. 

Melanie Mulder namens RWS: ‘De 
bouwdoeken zorgen voor een rusti-
ger beeld van de bouwplaats voor 
de directe omgeving. De doeken 
zijn niet op alle hekken geplaatst 
om de sociale veiligheid te borgen 
en zodat iedereen voldoende zicht 
heeft op het verkeer. De nieuwsgie-
rige voorbijganger kan zo de werk-
zaamheden ook blijven volgen. 
Eind 2018 is de verbreding klaar. 
Het verkeer kan dan sneller doorrij-
den en de regio Utrecht en Amers-
foort beter bereiken’.

Het bouwhek in Hollandsche 
Rading is voorzien van een 
luchtfoto.

D66 trapt campagne af
Zondag 14 januari om 16.00 uur trapt D66 De Bilt precies 

66 dagen voor de verkiezingen de campagne af met een 
open nieuwjaarsborrel in Galerie Mi (Beethovenlaan 13 

in Bilthoven). D66 presenteert het verkiezingsprogramma 
en men kan kennismaken met de kandidaten. 

Wethouder (en tevens lijsttrekker van D66 De Bilt) Hans Mieras zal een 
toelichting geven op het verkiezingsprogramma met als titel ‘Kansen 
voor De Bilt, duurzaam verder’ en het team voorstellen. 

Politiek café 
Donderdag 18 januari organiseert D66 De Bilt een politiek café: ‘Vrou-
wen in de Politiek’ van 20.00 tot 22.00 uur in Café Van Miltenburg, 
Oude Brandenburgerweg 32 in Bilthoven. Els Borst zei al eens: ‘De 
politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten’. Graag 
gaat men in gesprek over dit thema; brainstormt men over het belang 
van vrouwen in de politiek, de belemmeringen en hoe het in de praktijk 
werkt. 

Behalve leden zijn bij alle evene-
menten van D66 ook andere ge-
interesseerden van harte welkom. 
Aanmelden is niet verplicht, 
maar wordt wel op prijs gesteld 
(Donja Hoevers: d.hoevers@de-
bilt.nl)

(Jolande Ten Berg)

Afscheid
Fleur van der Schalk en Els Swerts 
(links) hebben hun dienstverband 
bij de raadsgriffie van de gemeente 
De Bilt per 1 januari beëindigd. 
Op 21 december woonden zij 
hun laatste raadsvergadering bij. 
[GG]

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

Daniel & Linda van Utrecht-Rijksen
vormgevers van persoonlijke uitvaarten

UITVAARTZORG
ADCURA

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

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

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

Reclame geldig vanaf 
donderdag 4 januari
t/m woensdag 10 januari

    VOORDEEL HELE WEEK

Entrecote

Hamburgers

Schnitzels
naturel of gepaneerd

100
GRAM 2.25

500
GRAM 5.50

500
GRAM 9.98Australische 

sucadelapjes

100
GRAM 3.50Hertenbiefstuk

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

Bieslookpaté
Sellerie salade
Filet americain

Gebakken boterhamworst
Gegrilde entrecote
Gegrilde kiprollade 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

STOMPETOREN JONG 500
GRAM 5.50

BOEREN BELEGEN 500
GRAM 6.50 

5
VOOR 5.-

MALSE
RIBLAPPEN

2
KILO 20.-

1
KILO 11.- Diverse soorten vlugklaar

Hamburgers, verse worst, 
speciaaltjes, katenvlinders, etc… 4 + 1 

GRATIS

Lekker voor het weekend!

2
VOOR 6.-

KIP WRAPS OF 
TORTILLA’S

Special van de week!

POLLO BANADORA
kipfilet gevuld met gerookte kip, rucola, 
oude kaas en verse kruiden

Kan zo de oven in!

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

READY TO EAT

Kiwi’s

500 gram € 1,49

Citroen -
Frambozen 
stam
nú € 9,95

• Alle Lasagnes € 0,99
100 gram

• Vers gesneden - extra fijn - 
Boerenkool € 1,49

zak 250 gram

• Sap... Sap… Sap… 
Perssinaasapels € 1,99

2 kiloWij wensen u een goed en gezond 2018! En staan ook in 2018 graag voor u klaar. Team Landwaart Culinair

Vers gesneden 
roerbakgroente 
van het Huis!
Lekker light!

400 gram € 1,99

Desem
Maïs brood
Rijk gevuld met maïs!

Per brood € 2,49

Vers van de traiteur
• Nieuw - Kip schotel met 

gember en tomaat met 
rijst of parelcouscous

€ 1,75
 100 gram

• Kalfsschotel met curry en 
groente, met rijst of 
parelcouscous

€ 1,75
 100 gram

• Chili Con Carne € 0,99
 100 gram

Gezond snoepen…

Alle 40 soorten!
Hollandse
tomaatjes
(onbespoten)

500 gram € 2,98
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advertentie

Huldiging golfsters op Jagtlust
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 29 december ontving wethouder Madeleine Bakker-Smit golfsters Romy Meekers (20) 
en Zhen Bontan (20) op Jagtlust in Bilthoven, voor hun geleverde prestaties afgelopen jaar.  

De wethouder, bestuursleden van de Utrechtse Golfclub De Pan (UGC De Pan) 
en familieleden zetten beide dames in het zonnetje. 

Beide golfsters spelen nu al een jaar 
of drie in de nationale top van Ne-
derland en inmiddels staan Bontan 
en Meekers op respectievelijk de 
115e en de 117e plaats op de wereld-
ranglijst. Vanaf haar zevende jaar 
speelde Meekers hockey, maar toen 
zij eenmaal van golf had geproefd, 
was de keus snel gemaakt en legde 
zij zich helemaal toe op deze edele 
sport. Een goede keus, want binnen 
twee jaar golfde zij zo goed, dat zij 
op haar 15e jaar terechtkwam in de 
nationale NGF B-selectie. Het jaar 
daarop stroomde zij door naar Jong 
Oranje. ‘Ik trainde op mijn 15e op 
Amelisweerd in Utrecht en volgde 
lessen bij mijn pro Annemieke de 
Goederen’, vertelt Meekers. ‘Ook 
speelde ik daar competitie in Da-
mes 1 Hoofdklasse, in een super-
leuk team. Ook Zhen Bontan was 
als kind al helemaal weg van golf 
en traint al jarenlang, met de ambi-
tie om tot de top van Nederland te 
behoren. En met succes. Zo won zij 
onlangs nog het Nederlands Kam-
pioenschap Strokeplay. ‘Eigenlijk 
kwam ik bij toeval in contact met 
golf. Op mijn zevende ging ik met 
vriendinnen midgetgolfen en toen 
sloeg het golfvirus toe. Ik stopte 
met tennis en vanaf die dag was het 
alleen maar golf en nog eens golf’, 
vertelt Bontan. 

Studie
Natuurlijk bestaat het leven van 
beide dames niet alleen uit golf. 
Naast hun sport studeren zij nog op 
het Johan Cruijf College. Bontan: 
‘Ik studeer marketing communica-
tie en evenementenorganisatie aan 

het Johan Cruijffcollege in Nijme-
gen’. ‘En ik doe de opleiding Sport 
& Coaching in Amsterdam’, vult 
Meekers aan. ‘Op deze school kun 
je je sport goed combineren met 
een studie. Handig, want als je on-
verhoopt niets kunt verdienen met 
je sport, heb je in ieder geval een 
opleiding gevolgd’, legt Meekers 
uit. 

UGC De Pan
Bontan en Meekers zijn nu beide lid 
van UGC De Pan in De Bilt/Zeist. 
‘Weet je dat deze mooie golfclub 
voor 90% op Bilts grondgebied 
ligt? Velen denken dat deze club 
in Bosch en Duin (dus gemeente 
Zeist) ligt, en ja, hun postadres is 
inderdaad Zeist, maar eigenlijk is 
het gewoon één van de twee Biltse 
clubs (de andere is De Biltse Dui-
nen)’, legt Bakker-Smit uit. ‘Voor 
beide golfsters is 2017 een goed 
jaar geweest, vandaar dat wij hen 

nu graag willen huldigen, en wie 
weet volgend jaar weer’, vertelt 
Bakker-Smit. 

Opvallend
Dit jaar waren vooral opvallend: 
Bontan en Meekers eindigden op 
een gedeelde eerste plaats tijdens 
het Italiaans Amateur Kampioen-
schap (via een play-off won Bontan 
en werd zij alsnog eerste), het Ne-
derlands team (Bontan, Meekers en 
clubgenoot Roos Haarman) won-
nen de J. de Nations Cup in Spanje, 
het team van UGC De Pan prolon-
geerde de titel in de nationale com-
petitie, Bontan won de Nationale 
Strokeplay Kampioenschappen, 
Meekers won het Nationaal Open, 
in het toernooi waar ook profs mo-
gen meedoen, was Meekers de bes-
te speelster van Nederland, UGC 
De Pan won met Bontan en Mee-
kers, als eerste club van Nederland 
ooit, de Europese titel. 

Zhen Bontan (l) en Romy Meekers worden in de bloemetjes gezet.

De Bilt toen en nu
Wie nu de Jachtlaan inrijdt kan zich moeilijk indenken, dat dit vroeger een doodlopend 

zandpad was. Het pad liep vanaf de Soestdijkseweg achter het landgoed van Jagtlust langs.
Het liep dood bij akkers en kwekerijen. Vandaar de onofficiële naam Doodweg. 

Beide foto’s zijn in de richting van 
de Soestdijkseweg genomen. Op 
de oude foto is links de afrastering 
van de kwekerij te zien. Alleen de 
arbeiderswoninkjes links zijn nog 

steeds aanwezig. Verdere bebou-
wing was er niet. Tuindorp, met 
haar rode daken, de Hertenlaan, 
Brandenburgerweg, Inventum: het 
werd pas vanaf het begin van de 

twintigste eeuw gebouwd. 

Pad
Het pad bleef. Pas in de vijftiger 
jaren van de vorige eeuw veran-
derde dit toen de nieuwe wijk van 
het Jachtplan werd gebouwd. De 
opzet voor deze wijk was toenter-
tijd uiterst modern door het vele 
groen. Het pad zelf werd nu een 
echte weg met Jachtlaan als naam. 
En er kwam een achterom naar 
het gemeentehuis Jagtlust. Aan de 
westzijde lagen de weilanden van 
het Rijksinstituut voor de Volksge-
zondheid. Die gebruikte het lange 
tijd voor de beweiding van haar 
proefdieren. Proefdieren waren 
steeds minder nodig en het terrein 
kwam vrij voor woningbouw. Aan 
het eind van de vorige eeuw ver-
rees hier de kleine wijk van het 
Fabiuspark; vernoemd naar de oud-
burgemeester. Ook het karakter van 
de Jachtlaan veranderde toen. Er 
kwam een vrij-liggend fietspad, ge-
scheiden van het autoverkeer door 
een brede groenstrook.

(Abe Postema)

Het pad zelf werd nu een echte weg met Jachtlaan als naam. (foto Abe 
Postema)

Een foto uit 1952; Jachtlaan ‘Doodweg’. (uit de digitale verzameling van 
Rienk Miedema)

Dit artikel is opgenomen in het decembernummer (4) van de 26ste 
jaargang van De Biltse Grift, het tijdschrift van de Historische Kring 
D’Oude School van De Bilt. Het nummer is verder gevuld met een ver-
slag van de presentatie van het boek ‘Honderd jaar Bilthoven’ op 11 
oktober en redacteur Bernard Schut wijdt er een korte bespreking aan. 
Over Hessing, de befaamde importeur uit De Bilt van luxe automer-
ken, gaat een artikel van Ed Heuvink. Jitte Roosendaal sprak met mevr. 
Barkmeijer, die in 1940 van Rotterdam naar Bilthoven verhuisde en 
hier de Tweede Wereldoorlog mee maakte. Kees Foor sluit het nummer 
af met een bijdrage over de sluis in de Biltse Grift, waarvan restanten 
nog te vinden zijn. Voor niet-leden is het tijdschrift te koop bij Bouw-
man Boeken en The Readshop aan de Hessenweg in De Bilt, de Bilt-
hovense Boekhandel aan de Julianalaan in Bilthoven en Gemakshop 
Henk Hillen aan de Planetenbaan in Bilthoven.[HvdB]

Subsidie voor nieuwe 
Biltse initiatieven

In de ontwikkeling naar een toekomstbestendig subsidiebeleid stelt de 
gemeente De Bilt in totaal 50.000 euro beschikbaar voor nieuwe initia-
tiefnemers met innovatieve en verfrissende maatschappelijke activitei-
ten op het gebied van cultuur, zorg, welzijn, sport of gezondheid. 

Daarmee daagt de gemeente (georganiseerde) inwoners, verenigingen, 
stichtingen of andere organisatievormen uit om een nieuw, Bilts initia-
tief te ontwikkelen. De regeling maakt het mogelijk om subsidie aan te 
vragen voor een maximaal bedrag van 25.000 euro. Het is tot 1 febru-
ari 2018 mogelijk om een idee voor een nieuw initiatief in te dienen. 
Op basis van de ingediende plannen wordt een voorselectie gemaakt, 
waarna de uitgewerkte plannen tot uiterlijk 1 juli 2018 kunnen worden 
ingediend.

Buiten gebaande paden
Het college van burgemeester en wethouders wil met de extra subsi-
die vooral buiten de gebaande paden treden. Wethouder Hans Mieras 
(financiën): ‘Natuurlijk kijken we altijd al kritisch naar subsidieaan-
vragen. En niet iedere aanvraag hoeft per se vernieuwend te zijn: wat 
goed is continueren we het liefst. Wel willen we ervoor waken dat het 
subsidiebeleid sleets raakt en dat we almaar aan dezelfde partijen sub-
sidie toekennen, zonder dat er ontwikkeling plaatsvindt. Er zijn vast 
veel meer goede ideeën in onze gemeente en aan organisatiekracht ont-
breekt het hier ook niet. Ik ben dan ook erg benieuwd naar de nieuwe 
initiatieven, die voor de subsidie in aanmerking willen komen’. 

Subsidieonderdelen
Er is maximaal 25.000 euro per initiatief aan subsidie beschikbaar. De 
nieuwe initiatieven voldoen aan de volgende eisen:
•  Het initiatief richt zich op het vernieuwen én verrijken van cultuur, 

zorg, welzijn, sport of gezondheid in de gemeente De Bilt;
•  Het initiatief richt zich op het genereren van directe en positieve 

impact voor de inwoners van 
de gemeente De Bilt;

•  Initiatiefnemers zijn gevestigd in 
de gemeente De Bilt en hebben 
nooit eerder subsidie ontvangen 
van de gemeente De Bilt;

•  Bij de uitvoering van het 
initiatief is sprake van betrok-
kenheid van inwoners in de 
gemeente De Bilt.

Aanvragen kan tot donderdag 1 
februari 2018 per mail via sub-
sidies@debilt.nl of per post naar 
Gemeente De Bilt, t.a.v. Subsi-
dies, Postbus 300, 3720 AH Bilt-
hoven. Het aanvraagformulier en 
meer informatie over deze rege-
ling kunt u terugvinden op web-
site: www.debilt.nl/subsidies.
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‘t Knipperijtje

Spechtlaan 29 • 3738 GA • Maartensdijk  
Tel.: 0346 - 212908 • 06 - 38658615

Ook 2 avonden open.

‘t Knipperijtje

Spechtlaan 29 • 3738 GA • Maartensdijk  
Tel.: 0346 - 212908 • 06 - 38658615

Ook 2 avonden open.

Blijf het licht zien, 
ook tussen Nieuwjaar 
en Kerst

& Geersing

Koop Geersing | uitvaartzorg

wenst iedereen
een voorspoedig 

nieuwjaar toe

Wenst u een
gelukkig nieuwjaar

Industrieweg 5  
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Veel
woonplezier 

in 2018
0346 - 281444 / 06 - 36142989

 info@kvdwmakelaardij.nl
 www.kvdwmakelaardij.nl

Wenst u een
mooi 2018

Donderdag 18 januari
20 - 22 uur
Café van Miltenburg
Oude Brandenburgerweg 32
Bilthoven
Iedereen is welkom!

Politiek café
‘Vrouwen in de politiek’

‘Specials’ op zaterdagmorgen bij WVT
door Walter Eijnhoven

Vanaf zaterdagochtend 6 januari verzorgt trainer en coach Inge Nix in het gebouw van WVT  
vijf specials op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Het programma is divers. 

Belangstellenden kunnen zich onder andere inschrijven voor specials over talenten en kwaliteiten, 
sociaal netwerken, technieken voor een goed gesprek, stoppen met piekeren en geluk. 

In de tweede helft van dit seizoen 
staan bij WVT weer diverse cursus-
sen en trainingen op het programma, 
iedere eerste zaterdag van de maand. 
Een special duurt twee uur. ‘De ses-
sies van de eerste helft van het win-
terseizoen zitten erop’, vertelt Inge 
Nix. ‘Het was een mooi programma 
en ik hoop dat zich ook voor de vol-
gende serie weer veel mensen aan-
melden. Er zijn nog plekken vrij, 
dus ik zou zeggen, kom maar op met 
de inschrijvingen’. De eerste special 
op 6 januari heeft de titel “Wat kan 
ik, wat wil ik”. Een mooi onderwerp 
om het nieuwe jaar mee te begin-
nen. Want waar loop je eigenlijk 
warm voor? Wat kun je goed en 
waar krijg je energie van? Kortom: 
waarmee zou je in 2018 bezig willen 
zijn? Nix: ‘Tijdens deze special gaan 
deelnemers met deze vragen aan de 
slag. Op een heel praktische en uit-
dagende manier. De ochtend is ge-
slaagd als deelnemers geïnspireerd 
naar huis gaan en meer zicht hebben 
op hun talenten en hoe zij die kun-
nen inzetten’. 

Sociaal netwerken
Veel mensen, ouderen én jongeren, 
vinden het lastig om vriendschap-
pen op te bouwen. Gewoon een ge-
sprek aangaan met onbekenden. De 
maatschappij wordt steeds meer een 
samenleving van éénlingen. ‘In een 
tijd waarin steeds minder hulp be-
schikbaar is, wordt het belang van 

een eigen netwerk groter’, legt Nix 
uit. Tijdens de special “Sociaal Net-
werken” op zaterdag 3 februari, wil 
ik met de groep hun sociale netwerk 
in kaart brengen en behoeften inven-
tariseren. Wij gaan ook kijken hoe 
het netwerk daarin wellicht kan hel-
pen. De één heeft bijvoorbeeld meer 
behoefte aan contacten dan de ander, 
maar een goed netwerk kan ook hel-
pen met praktische zaken bij ziekte, 
scheiding enzovoort’. 

Goed gesprek
Vier weken later, op zaterdag 3 
maart, gaat Inge Nix in op ‘Een 

goed gesprek. Of het nu een gesprek 
is met je kind, partner, vriend(in) of 
collega: een goed gesprek begint al-
tijd bij jezelf. ‘Communiceren met 
elkaar is best moeilijk. Soms komt 
een boodschap niet over en misver-
standen kunnen snel ontstaan’, legt 
Nix uit. 

‘Als gesprekken spaak lopen, of er 
onderling irritaties ontstaan, een 
aantal simpele gesprekstechnieken 
kunnen al wonderen verrichten en 
contacten onderling verbeteren. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
LSD, het zogenaamde Luisteren, 

Samenvatten en Doorvragen. Het 
is één van de technieken waarmee 
deelnemers aan de slag gaan. Ik 
hoop dat ook veel jongeren zich 
voor deze special aanmelden’.  

Piekeren
In april gaat Nix met deelnemers in 
op “Stoppen met Piekeren”. Als je 
af en toe eens nadenkt over moei-
lijke situaties of problemen is er 
volgens haar nog niets aan de hand, 
want zo kom je tot een oplossing of 
een plan van aanpak. Anders wordt 
het als iemand piekert. ‘Als je con-
tinu in een cirkel blijft ronddraaien, 
blijft malen, zonder tot een oplos-
sing te komen, ook ‘s nachts in de 
donkere uurtjes, dan pieker je’, legt 
Nix uit. Tijdens deze special reik ik 
diverse technieken aan die kunnen 
helpen om met piekeren te stop-
pen’. Een techniek die sommige 
mensen helpt om zich ervan bewust 
te worden hoe pijnlijk het is om 
te piekeren, is het “elastiekje om 
de pols”, een methode waarbij de 
piekeraar een elastiekje om de pols 
aantrekt en loslaat. Maar deze spar-
taanse methode zullen wij tijdens de 
workshop niet in praktijk brengen. 
Er zijn veel meer adequate en min-
der pijnlijke technieken waarmee 
wij zullen oefenen’.Tot slot volgt in 
mei nog de special “Geluk uit een 
doosje”. Nix: ‘Iedereen heeft een 
arsenaal aan wijsheid in de vorm 
van spreuken, herinneringen en 
verhalen die op moeilijke momen-
ten kunnen inspireren en waaruit 
je hoop kunt putten. Daarmee gaan 
wij werken. Het zal resulteren in 
“een doosje vol geluk”, dat deel-
nemers mee naar huis nemen. En 
daarmee sluiten wij dit seizoen af’. 
Belangstellenden kunnen zich op-
geven bij WVT: tel. 030-2284973, 
of via info@vvsowvt.nl

Inge Nix hoopt verzorgt vijf specials op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling.

Koninklijke Onderscheiding  
Prof. dr. Grzegorg Rozenberg
De heer Prof. dr. Grzegorg Rozenberg (Bilthoven) is benoemd tot Ridder in de Orde  

van de Nederlandse Leeuw. De bij de Koninklijke onderscheiding behorende versierselen 
werden hem op 15 december 2017 door burgemeester Lenferink van de gemeente Leiden 

op de Universiteit Leiden uitgereikt. 

De heer Rozenberg zette na zijn 
promotie in de Wiskunde aan de 
‘Akademie van Wetenschappen’ in 
Polen zijn wetenschappelijke car-
rière voort aan o.a. de Universiteit 
Utrecht, de State University of New 
York in Buffalo en de Universiteit 
in Antwerpen. In 1979 werd hij in 
Leiden benoemd als hoogleraar 
Theoretische informatica bij de 
subfaculteit Wiskunde en Informa-
tica en ook als ‘adjoint professor’ 
bij het Department of Computer 
Science van de University of Colo-
rado at Boulder. 

In 2007 bereikte hij de pensioen-
gerechtigde leeftijd, maar tot op 

de dag van vandaag is hij actief als 
onderzoeker. Hij publiceerde meer 
dan 500 papers, hij heeft 6 boeken 
geschreven en was (co-)editor van 
vele bundels en van vijf ‘hand-
books’ die wereldwijd als stan-
daardwerken worden beschouwd. 
Hij heeft altijd een brede weten-
schappelijke belangstelling gehad 
met een grote gave voor het aan-
gaan van succesvolle nationale en 
internationale samenwerkingsver-
banden met vooraanstaande weten-
schappers in belendende gebieden 
of zelfs buiten de Informatica. 

Professor Rozenberg heeft zich als 
hoogleraar ingezet voor de belan-
gen van de Theoretische Informa-
tica, die veel verder gingen dan het 
belang van zijn eigen vakgroep en 
faculteit en heeft Nederland verte-
genwoordigd in vele internationale 
projecten. Zijn wetenschappelijke 
verdiensten blijken ook uit de zes 
eredoctoraten die aan hem zijn toe-
gekend door zes buitenlandse Uni-
versiteiten. [HvdB]

De heer Rozenberg kreeg zaterdag namens het College een bos bloemen 
om hem te feliciteren.
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De Biltse 
Bewonersvereniging 
Woonspraak wenst
u een gelukkig,
gezond Nieuwjaar
en veel woongenot.

WONEN DOEN WIJ MET ELKAAR

Beter De Bilt wenst
iedereen een mooi
en bloeiend 2018!
Interesse? Kom naar onze
Nieuwjaarsbijeenkomst in de WVT
op woensdag 17 januari 2018
om 20.00 uur. Info@beterdebilt.nl

Voor al uw reizen:

Personal Touch Travel
Prinsenlaan 31, Maartensdijk
Tel. 06 52633573
helen.brinkhuis@
personaltouchtravel.nl

Een reislustig 2018!
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Dorpsweg 126
3738 CJ Maartensdijk

T: 0346 - 211285
E: eetbijpeet@gmail.com

Wenst u een 
Goed 2018

SP De Bilt wenst u een
voorspoedig en gezond 

2018
Samen met de SP; Voor Elkaar!

U bent allen van harte welkom
op onze nieuwjaarsreceptie.

Zondag 7 januari 16:00-18:00 uur
Café van Miltenburg

Oude Brandenburgerweg 32
Bilthoven

Wenst u een gezegend 
nieuwjaar toe

Verkoop en levering van al uw
bomen en planten 

Verder voor al uw voorkomende 
werkzaamheden zoals snoeien, rooien van 

hagen en bomen, en straatwerk. 

Nieuwe Weteringseweg 34, Groenekan.
Tel. 06-54751296 www.vanvliettuinservice.nl

G&CC De Biltse Duinen 
en 

Golfpark De Biltse Duinen
wensen u een 

prachtig golfjaar

Westbroek wil bouwen
Hartekreet van dhr. G. Masmeijer uit Westbroek in 1963: ‘Och ja, we weten het nog, voor 

8 jaar was men in Maartensdijk nogal wild met ons, hoewel wij het altijd als een vernedering 
hebben gevoeld dat wij als zelfstandige gemeente werden opgeheven… Neem nu eerst het punt 
huizenbouw. Na 8 jaar Maartensdijk is er zegge en schrijven niet één woning in onze gemeente 

gebouwd. Het bouwplan dat er al was toen wij nog zelfstandig waren, ja wat wordt daarmee 
gedaan? Zelfs het krot dat naast het oude gemeentehuis staat en een schande is voor het dorp en 
een plaats wordt voor allerlei gevaren voor de jeugd, blijft er maar staan als sieraad tegenover 

de straks gerestaureerde toren der Nederlands Hervormde Kerk’...

Het realiseren van de zo vurig ge-
wenste nieuwbouwwijk in West-
broek liet nog langer op zich wach-
ten. Jonge gezinnen trokken weg 
en dat had ook z’n invloed op de 
school, de middenstand en het ver-
enigingsleven. Plannen in 1976 
voor nieuwbouw leverde 11 be-
zwaarschriften op van voornamelijk 
milieuorganisaties aangaande de 
grondwaterstand en de natuur in de 
Westbroekse zodden. Om de belan-
gen van de Westbroekers zélf naar 
voren te brengen, organiseerden 
verontrustte dorpsgenoten zich in 
het ‘Komité Westbroek Leefbaar’. 
Henk van Zijtveld vertelde jaren 
later: ‘Komité Westbroek Leefbaar 
bestond uit vertegenwoordigers 
van het verenigingsleven, de kerk, 
het onderwijs, de gezondheidszorg, 
de autochtone bevolking en de zgn. 
nieuwkomers. We verzamelden 
279 handtekeningen en steunbetui-
gingen. 98 % van de bevolking was 
vóór de nieuwbouwplannen.’ 

Steen
Huisarts Martin Smitt bepleitte tij-
dens een gemeenteraadsvergade-
ring in Maartensdijk: ‘Er vliegen 
in Westbroek niet alleen vogeltjes 
rond en er wonen niet alleen konij-
nen, er wonen ook mensen en daar 
dient ook rekening mee gehouden 
te worden.’ Hij haalde vervolgens 
een baksteen uit zijn dokterstas en 
luisterde met zijn stethoscoop sym-
bolisch of er nog leven in zat. Henk 
van Zijtveld: ‘Maar de klapper was 
de manifestatie ‘Open dag in een 
gesloten dorp’ op 17 september 
1977 van 7 uur ’s ochtends tot 11 
uur ‘s avonds. Het hele dorp deed 
mee. We lieten slagbomen neer 
aan de toegangswegen naar West-
broek. In optocht ging een stoet 
door het dorp met voorop fanfare-

corps de Vriendenkring. Daarach-
ter reden een boerenwagen met het 
bord ‘Westbroek wil bouwen’, een 
kraanwagen met bouwmaterialen 
en een Mallejan met heistelling en 
-paal. Op een platte wagen zaten 
CPJ-bruidsparen met het bord ‘Wij 
willen huizen’. Zij brachten een 
nep-steen naar het bouwterrein.’

Architect
Niemand minder dan architect prof. 
Hertzberger, een artistieke man, 
was door de gemeente Maartens-
dijk benaderd om een nieuwbouw-
plan te maken voor Westbroek. Met 
nadruk moest hij in dit plan de cul-
tuur-historische waarde van de be-
staande bebouwing en het karakte-
ristieke polderlandschap terug laten 
komen. Hertzberger ontwierp van-
uit zijn filosofie, gericht op de per-
soonlijke wens van de bewoners, 
rijen huizen tot één architectonisch 
geheel. Samen zouden zij een boer-
derij vormen. ‘De deel’ noemde hij 
de smalle straat tussen de huizen en 
de nabijheid zou het contact tussen 

de bewoners bevorderen. Vooral 
vanaf de kerktoren zou dit mooi 
zichtbaar zijn… De karakteristieke 
lange percelen met sloten van de 
Westbroekse polder liet hij terug-
komen in de indeling van de wijk. 
Maar het ontwerp was te kostbaar. 
De huizen moesten eenvoudiger en 
uiteindelijk tekende hij 40 sociale 
huurwoningen en goedkope koop-
woningen. Woensdagavond 7 maart 
1979 werd de eerste spade in de 
grond gezet met de kraan, bediend 
door voorzitter ven het Komité, 
Leen de Raadt. De huizen werden 
opgeleverd op 14 juni 1980.

Zucht
30 Jaar later verzucht Herman 
Hertzberger dat hij een compromis 
heeft moeten sluiten waarbij hij tot 
gebruik van veel baksteen werd ge-
dwongen. Om toch gelegenheid te 
geven tot het uiten van eigenheid 
zocht hij zijn heil in details als een 
portiek met muurtjes om iets op te 
zetten. ‘Er moet een structuur zijn 
die de gemeenschappelijkheid ver-
tegenwoordigt, waarbinnen ieder-
een z’n eigen individualiteit kan 
vieren, tot uitdrukking kan bren-
gen. Een ander verhaal wat niet 
overal bekend is, is dat ik er bij de 
aannemer op had aangedrongen, in 
mijn bestek had geschreven, dat de 
mensen zelf de kleur van hun huis 
mochten bepalen . Dit om toch de 
gelegenheid te geven die eigenheid 
uit te drukken. Dat heb ik bekend 
gemaakt op een bijeenkomst in het 
dorpshuis, op een avond dat ieder-
een kwam. Ik stelde voor aan de be-
volking, jullie mogen een kleur kie-
zen… dan zorgen wij dat het in die 
kleur geverfd wordt… Ik zat achter 
een tafel en zou gaan noteren wat 

iedereen voor kleur wou hebben. 
Maar er kwam niemand bij die ta-
fel en ik voelde al onraad… er was 
iets aan de hand. Ik zei toen, kom 
op jongens, zeg in welke kleur je je 
huis wil hebben. Er ging één man 
staan en die zei: We weten het al. 
En toen dacht ik, dit gaat fout. Ja, 
zeg het dan maar. Nou, we willen 
allemaal bruin. Toen heb ik blijk-
baar heel teleurgesteld gereageerd 
en vonden ze dat zo zielig voor 
mij dat ze zeiden, Nou ja, we wil-
len dan wel bruin of blauw. Ik reed 
laatst door het wijkje en zag ik tot 
mijn grote verrassing nu ook tegen-
stellingen in kleuren ontstaan. Het 
was voor mij wel een aangename 
verrassing dat daar nu inderdaad 
tot uiting komt wat ik eigenlijk ge-
hoopt had.’

Later zijn er op beperkte schaal hui-
zen bij gebouwd, maar niet meer in 
de stijl van Herman Hertzberger. 
Het aantal inwoners van Westbroek 
blijft groeien en ook nu is er weer 
vraag naar nieuwe huizen. Toch 
heeft dit niet kunnen voorkomen 
dat de winkels in het dorp zijn ge-
sloten. Maar de school en het ver-
enigingsleven zijn blijven voortbe-
staan.

(Karien Scholten)

Met dit - ook nu nog zeker actu-
ele artikel -opent het december-
nummer (53) van St. Maerten, 
het tijdschrift van de Historische 
Vereniging Maartensdijk. Het 
nummer is verder gevuld met een 
artikel over het verenigingsleven 
in Maartensdijk, van Antonie van 
Harteveld over boerderijverplaat-
singen. In een tweede artikel van 
Karien Scholten laat zij o.a. de 
commotie in 1999 rond een BSR-
geval de revue passeren.

Het nummer is te verkrijgen bij 
Bouwman Boekhandel, Hessen-
weg 168, De Bilt, Van der Neut 
b.v., Groenekanseweg 5, Groe-
nekan, Kapper Hans Stevens, 
Maertensplein 26, Maartensdijk 
en de Bilthovense Boekhandel, 
Julianalaan 1 te Bilthoven.

Burgemeester Panis legt de eerste 
steen op 25 augustus 1979. Foto uit 
archief Wout van Winssen.

De opening op 14 juni 1980. Foto uit archief Wout van Winssen.

Op de borden: ‘In Westbroek geboren | Timmer- en Brandweerman, kent 
u mijn naam | Dit gaat verloren | Als er niets op komt te staan en Waar wij 
willen bouwen | Daar heeft nog nooit één vogel gebouwd. Foto uit archief 
Wout van Winssen.



Adverteren in De Vierklank?
Bel 0346 21 19 92 of mail 
naar: info@vierklank.nl
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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.

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
  The Netherlands   

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

 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ondernemers voor ondernemers
marketing, communicatie en Pr

service voor ondernemers

Vanaf nu ook op maandagmiddag!
Behandeling op afspraak, openingstijden:

 Maandag 9.00 - 17.30 uur
 Dinsdag 9.00 - 17.30 uur
 Dinsdagavond 20.00 - 22.00 uur
 Donderdag 9.00 - 17.30 uur
 Vrijdag 9.00 - 13.30 uur

www.nandashaircare.nl

 

2018 Gelukkig Nieuwjaar

Vanaf heden in 
Restaurant de Biltsche Hoek

Dagelijks Lunchbuffet
Prijs € 17,50 p.p.

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

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

Dagelijks Dinerbuffet
Inclusief dessertbuffet en drankenarrangement*

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

* Exclusief buitenlands gedistilleerd

Reserveren gewenst

Trouwplannen?
Bestel bij ons de trouwkaarten!

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

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

tevens grote collectie jubileum- en geboortekaarten

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 

KIJK OOK OP 
WWW.NAGELFASHION.NL

OP DE DAMES-, HEREN- EN BABYCOLLECTIE

= 50% KORTING*

= 40% KORTING*

= 30% KORTING*
* M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN NIEUWE COLLECTIE

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

D.I.O DEALS
1+1 

GRATIS
O.A. GUHL, AXE, ORAL - B

MEER DAN 1000 
ARTIKELEN IN DE 
AANBIEDING

per stuk

€ 1,-

RUWE BOLSTER
een heerlijke donkere meergranenbol

BERLINER BOLLEN
gevuld met banketbakkersroom

nu

€ 2,25

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Lonken in de kerk leidde
tot zestig jaar huwelijk

door Guus Geebel

Op dinsdag 2 januari was het zestig jaar geleden dat Thijs van Dongen en Ans Hesseling in Alphen 
aan den Rijn trouwden. Thijs was toen 23 en Ans 20 jaar oud. Locoburgemeester Madeleine Bakker 

kwam het echtpaar ter gelegenheid van dit huwelijksjubileum thuis feliciteren. 

Thijs werd geboren in Rotterdam 
waar hij aan het begin van de oor-
log het bombardement meemaakte. 
Zijn vader was schoenmaker en 
vond toen Thijs 12 jaar was een 
plek voor zijn bedrijf aan de Hes-
senweg in De Bilt. Ans groeide op 
in Alphen aan den Rijn in een gezin 
met vier kinderen waarvan zij de 
jongste was. Zij begon met werken 
als huishoudelijke hulp bij boeren. 
‘Mijn moeder is op 40-jarige leef-
tijd overleden en toen mijn oudste 
zus ging trouwen moest ik thuis het 
huishouden gaan doen.’ 

Begin
Thijs en Ans zagen elkaar voor het 
eerst in de kerk in De Bilt. Ans had 
in Alphen aan den Rijn een vrien-
din die familie had in De Bilt. Daar 
gingen ze samen een weekendje 
heen en gingen toen ook naar de 
kerk. Thijs was daar ook en had de 
meisjes zien zitten. Na de dienst 
stapte hij op ze af. Er waren niet 
direct verwachtingen maar er wer-
den wel adressen uitgewisseld. Het 
weekend daarop was Thijs met een 
vriend naar Alphen aan den Rijn 
gefietst en ze stonden onaangekon-
digd voor de deur van haar ouder-
lijk huis. Haar vader had er moeite 
mee dat Thijs om tien uur ’s avonds 
nog terugfietste naar De Bilt. ‘Dat 
deugt niet, dat doet een jongen van 
18 jaar niet’, vond hij. ‘We woon-
den in een arbeidershuisje zonder 
extra slaapgelegenheid. Bij latere 
bezoeken bleef hij wel slapen, maar 
op de grond in de kamer. We heb-
ben bijna vijf jaar verkering gehad 
en zijn ook nog verloofd.’ Toen 
Thijs in militaire dienst was kreeg 

hij wel een treinkaartje om week-
enden naar Bilthoven te gaan, maar 
niet naar Alphen aan den Rijn. Toen 
hij na de diensttijd begon te verdie-
nen kwam hij met de trein. 

Werken
Thijs werd timmerman en was een 
goede vakman. Hij begon toen hij 
13 was bij Hoedeman, een klein 
aannemersbedrijf op het dr. Let-
teplein. ‘Ik liep een keer met een 
handkar en werd aangehouden door 
de politie die vroeg hoe oud ik was. 
Ik zei 13 maar je moest 14 zijn om 
te mogen werken. Hoedeman kreeg 
daarvoor een bekeuring. Hij werkte 
zo’n vijf jaar bij Hoedeman, tot die 
ging emigreren naar Canada. ‘Hij 
wilde mij meenemen, maar mijn 
moeder wilde dat niet. Ik was nog 
geen 18 en had wel haar toestem-
ming nodig.’ Thijs ging daarna wer-
ken bij een makelaar in Bilthoven 

waarvoor hij in huizen die te koop 
werden aangeboden onderhouds-
werk uitvoerde. Toen die man over-
leed trad hij voor de rest van zijn 
werkzame leven als onderhouds-
timmerman in dienst van Bouwbe-
drijf De Jong Bilthoven. Hij denkt 
met veel genoegen aan die tijd te-
rug, want hij heeft het daar altijd 
erg naar zijn zin gehad.

Klussen
Nadat ze getrouwd waren kregen ze 
woonruimte op de zolder van een 
huis tegenover het politiebureau in 
het oude dorp De Bilt. Daar had do-
minee van der Linden voor gezorgd. 
In De Bilt woonden ze drie jaar en 
verhuisden toen naar de Planeten-
baan in Bilthoven. In 1974 verhuis-
den ze naar de huidige woning in 
Centrum 2 Bilthoven. ‘Een vrouw 
stopte in die tijd met werken als 
ze getrouwd was, maar ik heb wel 

altijd aan veel mensen hulp gebo-
den. Ik heb ook voor de ouders van 
Thijs gezorgd’, vertelt Ans. Thijs 
heeft altijd veel geklust en had van 
de schuur een werkplaats gemaakt. 
Daarnaast deed hij kerkenwerk. Hij 
had jarenlang een volkstuin in het 
Kloosterpark in De Bilt, maar toen 
hij met de VUT was kreeg hij zo-
veel karweitjes op te knappen dat 

er voor de tuin geen tijd meer was. 
Het echtpaar kreeg drie dochters en 
een zoon. Er zijn zes kleinkinderen 
en 1 achterkleinkind. 

Het diamanten huwelijksfeest vie-
ren ze op een later tijdstip. Ans en 
Thijs van Dongen waren blij ver-
rast met een felicitatie van Koning 
Willem-Alexander.

Het jubilerende bruidspaar met locoburgemeester Madeleine Bakker.

55 jaar geleden lag er ook sneeuw
door Henk van de Bunt

‘Hé, die foto ken ik’, dacht Annet Akkerman toen zij, ziek thuis, alle tijd had
om De Vierklank van 13 december 2017 door te lezen. Hierin trof zij een foto,

die haar in één klap 55 jaar terug in de tijd bracht. 

De foto over de sneeuwpret in de 
Steenen Camer van 13 december 
2017, wás al eens gemaakt: na-
melijk, in februari 1962. ‘Op die 
foto zie ik mijn moeder onze slee 

trekken. Als kleinste (1 jaar) zit ik 
voorop. Daarachter zitten mijn 5 ja-
rige zusje Eva en mijn 3 jarige zusje 
Marieke. Verschillen: de auto’s in 
de straat en de dakkapellen’.

Leijen
Annet vertelt verder: ‘Van mijn 1ste 
tot mijn 20ste woonde ik in de Stee-
nen Camer. Vervolgens woonde ik 
25 jaar in Utrecht. Een samenloop 
van omstandigheden bracht mij 7,5 
jaar geleden weer terug naar de ge-
meente; nu in de Leijen. Natuurlijk 
zijn er zaken veranderd. Maar som-
mige dingen veranderen nooit!’

Steenen Camer
Frans Poot maakte de recente foto: 
omdat Frans zelf bewoner is van 
deze sinds 1936 bestaande straat, 
leek het logisch hem te vragen het 
contact te laten leggen: Frans Poot: 
‘Vagelijk kwam e.e.a. nog wel te-
rug in het geheugen; ik blijk haar 
vader nog in mijn fysiotherapie-
praktijk ontmoet te hebben’. An-
net reageert bevestigend: ‘Dat kan 
kloppen. Mijn vader werd onlangs 
90 jaar; hij was ooit hoofd van de 
Jan Ligthart-school. Sneeuwpret in de Steenen Camer anno 2017. (foto Frans Poot) Sneeuwpret in de Steenen Camer anno 1962.

Kerstoptreden in De Bremhorst

Donderdag 21 december gaf Zang Veredelt een goed bezocht 
kerstoptreden in Woon-  en Zorgcentrum De Bremhorst. Er was 
koorzang en samenzang begeleid door piano en dwarsfluit en pianiste 
Caroline Kuijpers speelde een prachtige nocturne van Chopin 
(Henriette Duijster).

Kerstavond in De Koperwiek

Op kerstavond werd er een broodmaaltijd georganiseerd voor bewoners 
(en familieleden) van De Koperwiek. Het werd een mooie avond, met 
sfeervolle muziek; tussendoor werden er kerstverhalen en een gedicht 
voorgedragen. De broodmaaltijd werd belangeloos gesponsord door 
AH De Bilt. (Judith Scheepstra)
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Hessenweg 151  •  3731 JG  •  De Bilt   •   T 030 - 220 42 62
www.jorijksen.nl   •   info@jorijksen.nl

Wij wensen U
een gelukkig 2018

Ik wens u een 
prachtig 2018 toe 

& Geersing

Koop Geersing | uitvaartzorg

Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Wenst u een
voorspoedig 2018

Buys Ballotweg 29, 3731 VG  De Bilt
T: 030 - 638 21 56,   M: 06 - 5340 35 05

info@gervandendool.nl
www.gervandendool.nl

De fractie wenst 
u alle goeds  

voor 2018
 

www.cdadebilt.nl
 CDADeBilt  @cdadebilt

nieuwjaarsadvertentie II 2018 50x80mm FO CMYK.indd   115-12-17   18:45

Wenst u een goed2018

www.aeresmavo-bilthoven.nl
Iedereen een goed en leerzaam 
2018 toegewenst. 
Graag tot ziens op onze: 
Infoavond 11 jan. 19 tot 21 uur. 
Open dag  31 jan. 16 tot 20 uur.

Voorheen ONS Bilthoven
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

en alle medewerkers
wensen u een 

voorspoedig 2018!

Dorpsweg / 0346 - 21 12 35
Maertensplein / 0346 - 21 14 56

Bilts Energie Beraad bijeen voor 
energieneutraal De Bilt

Op donderdag 7 december vond onder voorzitterschap van burgemeester Sjoerd Potters een 
bijeenkomst plaats van het Bilts Energie Beraad. Dit samenwerkingsverband van gemeente

De Bilt, energiecoöperatie BENG! en belangrijke Biltse partners werkt
aan een energieneutraal De Bilt in 2030.

Het Bilts Energie Beraad startte 
in augustus 2016 als initiatief van 
de gemeente De Bilt met energie-
coöperatie BENG! als drijvende 
kracht. Samen met diverse partners 
is sindsdien uitvoering gegeven 
aan individuele en gezamenlijke 
actieplannen die de route vormen 
naar een energieneutraal De Bilt 
in 2030. Het doel is binnen de ge-
meentegrenzen evenveel energie op 
te wekken als er wordt verbruikt. 
Daarvoor is enerzijds energiebe-
sparing nodig en anderzijds meer 
opwekking van groene energie op 
eigen grondgebied.

Architecten sluiten aan
Tijdens de bijeenkomst tekenden 
zes Biltse architecten voor deel-

name aan het Beraad. Daarmee zijn 
zij de 18e partner geworden. De 
architecten ontvingen uit handen 
van wethouder Anne Brommersma 
het Duurzaamheidssymbool. Zowel 
kleine als grote duurzame succes-
volle initiatieven worden regelma-
tig met dit symbool beloond. De 
andere partners van het Energie Be-
raad zijn: Poonawalla Science Park 
BV, Sweco (voorheen Grontmij), 
woonstichting SSW, energieleve-
rancier Eneco, Kindergemeenschap 
De Werkplaats, LTO Noord namens 
de lokale agrarische sector, de koe-
pel Biltse Sport Federatie, het be-
drijvenoverleg Business Contact 
De Bilt, Het Utrechts Landschap, 
Energienetbeheerder Stedin, het 
Energiecentrum De Bilt, zorgin-

stelling De Bilthuysen, het KNMI 
en onderwijskoepel Stichting Delta 
De Bilt. 

Urgentie en opschalen
Inleidend op de bijeenkomst 
schetsten sprekers van het KNMI 
de mogelijke scenario’s van de ge-
volgen van de klimaatverandering. 
Bezorgdheid is overduidelijk op 
zijn plaats. Het KNMI draagt dan 
ook op vele manieren de urgentie 
van het nemen van maatregelen 
uit. Het kennisinstituut ziet daarbij 
het belang van lokale initiatieven. 
‘KNMI neemt daarom van harte 
deel aan dit Energie Beraad in zijn 
vestigingsplaats’, aldus directeur 
Myriam van Rooij. Burgemeester 
Potters sprak van een flinke opgave 

die de gemeente en het Bilts Ener-
gie Beraad zich hebben gesteld. 
Het is dan ook noodzaak een gro-
tere groep inwoners en bedrijven 
te motiveren om op korte termijn 
acties op het gebied van duurzaam-
heid te ondernemen. Het is aan de 
partners van het Energie Beraad 
om concrete, tastbare projecten te 
tonen om zo ‘in de harten van men-
sen te komen.’ En het is nodig op 
te schalen. ‘Of in de woorden van 
energiecoöperatie BENG!: we wil-
len van schattig naar schaal’, aldus 
de burgemeester. 

Versnelling noodzakelijk
Vervolgens werd het voortgangs-
rapport besproken waarmee alle 
acties van de partners in 2017 zijn 
geïnventariseerd. Er is veel ge-
beurd, zo was een conclusie. Zo 
zijn er duizenden zonnepanelen 
geplaatst op daken van bedrijven 
en scholen, gemeente en bedrijven 
plaatsten vele nieuwe oplaadpalen, 
veel energiebesparende plannen 
zijn uitgevoerd en allerlei acties 
zijn in voorbereiding. Verder valt 
op dat er regelmatig tussen partners 
is samengewerkt aan projecten. De 
lijnen zijn kort, ook in die zin blijkt 
het Energie Beraad zinvol, zo werd 
geconcludeerd. ‘Het Bilts Energie 
Akkoord is voor veel gemeenten 
een voorbeeld’, zo stelde wethou-
der Anne Brommersma. Toch werd 
ook vastgesteld dat versnelling 
noodzakelijk is. ‘Met de huidige 
activiteiten halen we 10% van de 
doelstelling’, aldus de wethouder, 
‘maar ik hoop en verwacht een cu-
mulatieve groei’. De aanwezigen 
concludeerden dat er nog veel te 
winnen is door meer samenwerking 
en door buiten de kaders te denken. 
Verder is het belangrijk om particu-
lieren en bedrijven zoveel mogelijk 
te ‘ontzorgen’ en het hen makkelij-
ker te maken duurzame maatrege-
len te nemen.

Bijeenkomst van de partners van het Bilts Energie Beraad bij het KNMI. 

Biltse architecten sluitten zich aan bij het Bilts Energie Beraad enontvangen het Duurzaamheidssymbool van 
de gemeente De Bilt van wethouder Anne Brommersma.
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EEn groEn En 
sociaal 2018!
U bent van harte welkom 
op onze nieuwjaarsbijeenkomst
op zaterdag 13 januari. 

13-01-2018 vanaf 15.30 uur
De Schakel, Soestdijkseweg 49b 

www.dEbilt.groEnlinks.nlDE BILT

Park Vliegbasis Soesterberg 
naar Utrechts Landschap

De provincie Utrecht heeft het eigendom van Park Vliegbasis 
Soesterberg overgedragen aan Utrechts Landschap.

Op vrijdag 15 december overhandigden gedeputeerden 
Mirjam Maasdam en Mariëtte Pennarts symbolisch de sleutel 
van het gebied aan Saskia van Dockum, directeur-rentmeester 

van Utrechts Landschap. 

‘De verkoop van Park Vliegbasis Soesterberg draagt bij aan onze doel-
stelling voor behoud en bescherming van de natuur, recreatie en mili-
taire historie in onze provincie,’ aldus gedeputeerde Mirjam Maasdam. 
‘Dit park is letterlijk de kern van het ‘Hart van de Heuvelrug’ in al haar 
pracht. Een plek waar de natuur floreert, het erfgoed zijn verhaal vertelt 
en waar bezoekers het park kunnen ontdekken. Wij hebben er het volste 
vertrouwen in dat dit bijzondere natuurgebied met de rijke militaire 
historie bij Utrechts Landschap in goede handen is.’

Schatkamer
Michaël Kortbeek, voorzitter van Utrechts Landschap spreekt van een 
historisch moment. ‘Met deze overdracht schrijven we een nieuwe 
bladzijde in de geschiedenis van dit gebied. Samen met zeventien ge-
biedspartijen hebben we de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat natuur 
en erfgoed op de voormalige militaire basis behouden blijft. We zijn 
dankbaar voor het vertrouwen dat in Utrechts Landschap is gesteld. 
We zullen dit kostbare landschap, deze schatkamer van natuur en erf-
goed in het Hart van de Heuvelrug voor altijd koesteren beschermen en 
openstellen.’

Combinatie natuur en erfgoed
Boswachter Martijn Bergen is verheugd over het feit dat Utrechts Land-
schap nu eigenaar is. ‘De natuurwaarde van het gebied is geweldig. 
Meer dan 2000 plant- en diersoorten hebben hier hun thuisbasis. Park 
Vliegbasis Soesterberg vormt dé belangrijkste schakel in het hart van 
de Utrechtse Heuvelrug. De combinatie van natuur en erfgoed maakt 
het gebied voor mij als boswachter extra bijzonder: het is alsof je hier in 
een open geschiedenisboek wandelt. Alle periodes uit de 20ste-eeuwse 
militaire geschiedenis zijn hier zichtbaar aanwezig. Dat we dit veilig 
kunnen stellen en met het publiek kunnen delen vind ik fantastisch.’

Voormalige vliegbasis
Toen de luchtmacht het gebied in 2009 verliet, kocht de provincie 
het grootste deel van de voormalige vliegbasis. Omgevormd tot Park 
Vliegbasis Soesterberg kreeg het een gecombineerde bestemming van 
een bijzonder natuurgebied met net zo bijzonder militair erfgoed. Het 
terrein is onderdeel van twee belangrijke ecologische corridors. De 
voormalige vliegbasis vormt hiermee een belangrijke schakel in het 
Natuurnetwerk Nederland en in het gebiedsontwikkelingsprogramma 
Hart van de Heuvelrug.

Gedeputeerden Mirjam Maasdam en Mariëtte Pennarts overhandigden 
de sleutel van Park Vliegbasis Soesterberg aan directeur-rentmeester 
Saskia van Dockum.

Groenadoptie:  
bron van oude en nieuwe verhalen 

Het jaar sluit passend af met sneeuw! Wat een genoegen om binnen te zitten en vanaf mijn 
schrijftafel uit te kijken over een tuin, die is belegd met een dikke plak wit. Van alle kanten 
dalen er witte, zwarte en anders gekleurde vogels neer op de voedertafel, die uitnodigend 

midden op het gras staat: aan tafel! 

Oorsprong van de voedertafel is 
een muziekstandaard. Die stond 
klaar voor de Emmaus,, als ‘slacht-
offer’ van een jaarlijkse opruim-
drift. Tot ik besloot hem een nieuwe 
functie te geven. Handig ding zo’n 
muziekstandaard. Hij heeft allerlei 
haken en ogen om vetbollen en pin-
dazakjes op te hangen. Op de plaats 
van de partituur staat nu een grote 
vetschijf en die slinkt razendsnel. 

In het afgelopen jaar was er ook 
een nieuw leven voor een stuk kale 
zandgrond op de hoek van de straat. 
Iedere dag als ik langsliep vroeg het 
stukje grond mij om adoptie. En ja, 
in maart van dit jaar heb ik einde-
lijk ingestemd. Gemeente blij. Er 
kwam een tweede adoptietegel en 
een vrachtwagen vol compost. Om 
verschillende redenen ging het niet 
zo voortvarend met de eerste aan-
plant. Reden: de voorjaarsmaanden 
waren kurkdroog en vroegen om 
liters kraanwater dat vanwege de 
schuine ligging ook nog eens weg-
spoelde, recht het riool in. 

Rupsen op de kool! 
Oplossing? Graszaad. Gras houdt 
het water vast en biedt beschutting. 
Met de regen kwam er leven in het 
nieuwe plantsoen. Mijn man Koos 
ging bij mevrouw Zandbergen langs 
en kwam terug met koolplantjes: 
rode kool en spitskool. Die werden 
de talk of the town. Verbazing alom, 
toen ze almaar groter en groter ble-
ken te worden. Wat jeugdherinne-
ringen opriep bij passerende oudere 
dames. Vragen uit de buurt: ‘is het 
nou een siertuin of een volkstuin?’. 
Op een zeker moment werd ik aan 
de deur gewaarschuwd. ‘Of ik wel 
wist dat er allemaal rupsen op de 
rode kool zaten’? Zeker wist ik dat, 
en dat was nou net de bedoeling. 

Want dit plantsoen is geen siertuin 
en ook geen volkstuin maar wel een 
diertuin. Voor vlinders en heel veel 
andere insecten. Overigens weet ik 

nu dat Koolwitjes hun naam danken 
aan... kool. Nooit geweten, érreg 
toch!

Kikkerpaleis 
Mijn eerste adoptieproject, op de 
andere hoek van de straat, heeft zich 
afgelopen jaar verder ontwikkeld. 
Tot buurtcentrum. Zoiets ontstaat 
zodra je een bankje plaatst. Dat le-
verde soms sociale horten en stoten 
op, maar het voorjaar biedt nieuwe 
kansen. Ook dit perceel toonde aan 
hoe belangrijk voldoende regenwa-
ter is. Soms was het gras goudgeel, 
dan weer groeide het zo snel, dat 
wekelijks maaien nodig was. 

De coniferen bleken zorgenkinde-
ren. Eén ervan stond zelfs al op de 
nominatie om verwijderd te wor-
den. Gelukkig kwam de gemeente-
lijke bomendokter poolshoogte ne-
men en stelde vast dat de boom niet 
dood was, maar wel in slechte staat. 
Inmiddels is de conifeer op volle-
dige rust gezet en lijkt héél lang-
zaam te herstellen. Groot succes dit 
jaar: het kikkerpaleis. Bedoeld als 
insectenhotel ontwikkelde het zich 
als schuilplaats voor jonge kikkers. 
Opletten bij het grasmaaien! 

Goede voornemens
In het voorjaar heb ik de gemeente 
en daarmee wethouder Ebbe Rost 
van Tonningen van Openbaar 
Groen, voorgesteld om een overleg 
Groenadoptie in het leven te roe-
pen. Reden: overal in de zes kernen 
zijn mensen gestart met volkstui-
nen en sierplantsoenen. 

Ikzelf ben twee jaar bezig op twee 
verschillende percelen. Uitwisse-
ling van ervaringen, gunstige en 
ongunstige, zou voor mij een ver-
rijking zijn en wellicht ook voor 
de gemeente zelf. Mijn groenvoor-
nemen voor 2018: Gemeentelijke 
werkgroep Groenadoptie.  
Veroniek Clerx

‘Kool en gras’.

‘Parkallure in De Bilt-Oost’.

‘Kikkerpaleis’.

0346-210592 | www.atlasfysio.nl

Wenst u een
sportief 2018

Atlas Maartensdijk | Tolakkerweg 217
3738 JM Maartensdijk

  Fitness   Bootcamp
  Kettlebel       Yoga

        Pilates  Bodyattack
    Boks-� t    Cross-� t
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De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

LIMOUSIN RUNDERSTOOFLAPPEN

Fijn van draad; stevig aanbakken en dan heerlijk 

stoven, ± 2½ tot 3 uur totaal
500 gram 5,75

COQ AU VIN

Alléén opwarmen; heerlijke zachte kip in rode 

wijnsaus, lekker met bijv. witte rijst
100 gram 1,25

KALKOENFILET WOKBLOKJES

Malse gemarineerde kalkoenfilet met groente, even 

kort wokken en genieten lekker aan tafel
100 gram 1,00

VARKENS PROCUREURLAPJES

Wordt niet droog! Lekker als lapje, voor de saté of om 

uw eigen pulled porc te maken
100 gram 1,15

MINI KIPROLLADES

± 150 gram per stuk; heerlijke gekruide 1 persoons 

kiprollade van kippendijen, 25 min. 150°C
100 gram 1,10

LAMSKOTELETTEN

Kort rosé te bakken, 2 - 3 minuten; lekker gemarineerd 

en gekruid voor u
100 gram 2,15
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

dinsdag 2 januari t/m zaterdag 6 januari. Zetfouten voorbehouden.

Liederenprogramma
‘Tussen Tijd en Altijd’ 

Maaike Roelofs brengt zondagmiddag 14 januari om 15.00 uur in de sfeervolle 
Muziekkamer van Huize Gaudeamus aan de Gerard Doulaan in Bilthoven,

haar nieuwe Nederlandstalige liederenprogramma ten gehore.

Het programma Tussen Tijd en Altijd bestaat zowel 
uit liederen van Nederlandse artiesten, zoals Jules de 
Corte, de Dijk, Jaap Fischer en Liselore Gerritsen als 

liederen van Roelofs’ nieuwe cd die geheel gewijd 
aan haar vader, de Groningse dichter en jurist Le-
rus Roelofs. Roelofs’ poëzie is geschreven in ’t Ol-
dambts, de taal van zijn ouders en heeft een zekere 
mystieke of religieuze inslag. Verschillende compo-
nisten, waaronder Paul Prenen, hebben zijn gedich-
ten op muziek gezet. De liederen die hieruit zijn 
ontstaan, worden op indringende wijze vertolkt door 
Maaike’s diepe, warme, stem, waarbij zij wordt be-
geleid door professionele muzikanten. Kaarten zijn 
te koop via de ticketshop op www.kunstenhuis.nl. 

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar. Om hiervoor in aan-
merking te komen stuurt u een mail naar info@
vierklank.nl met als onderwerp 'lezersactie Maaike 
Roelofs'. De beschikbare kaarten worden onder de 
inzenders verloot.

Maaike Roelofs zingt in Huize Gaudeamus haar 
nieuwe Nederlandstalige liederenprogramma.
(foto www.sanhaveld.nl)

De vierde Koning in Beerschoten
Het verhaal gaat over de twaalf dagen van Kerstmis 
tot Driekoningen: de reis van Caspar, Balthasar en 
Melchior, de drie koningen die een heldere ster vol-
gen, om de nieuwe Koning te vinden. Poele de beer 
droomt dat hij ook de ster volgt en dan… wordt hij 
zelf de vierde koning en hij wenst…

Na de voorstelling door Schimmentheater Licht in 
het Donker krijgen alle kinderen een cakeje. In drie 
cakejes is een boon verstopt. Wie een boon heeft, 
krijgt een koningsmantel. Onder het zingen van een 
Driekoningenlied gaan de kinderen naar de work-
shop. Daar maken ze een ster met daarin uitgeknipt 
hun wens voor het nieuwe jaar. Als afsluiting mogen 
ze hun ster laten zien in het theater. De ‘voorstelling’ 
is op Paviljoen Beerschoten (Holle Bilt 6 in De Bilt) 
op vrijdag 5 januari 2018 van 14.00 uur tot 16.00 uur 

voor de leeftijdsgroep 4 t/m 10 jaar. Reserveren kan 
bij de infobalie van het paviljoen, per e-mail lihd@
schimmentheater.nl of tel. 030 6913291.

Theatervoorstelling
Mooi weer vandaag

Op vrijdag 12 januari kunt u in Theater Het Lichtruim weer een avond uit. 'Mooi Weer 
Vandaag' is een tragikomedie gespeeld door vier fantastische acteurs die stuk voor stuk 

ruimschoots hun sporen in het Nederlandse toneel verdiend hebben.

Mooi weer vandaag begint met alledaags gebabbel 
in het park tussen twee mannen, Max en Arnold. Zij 
praten voornamelijk over het weer. Maar hun ge-
sprek stokt voortdurend. Al snel blijkt dat hier meer 
aan de hand is. Als Max en Arnold de vrouwelijke 

patiënten Greta en Cathrien ontmoeten, wordt dui-
delijk waar deze mensen zich bevinden: op het ter-
ras van een psychiatrische kliniek. Maar zijn ze hier 
vrijwillig? 

Acteur Bram van der Vlugt (1934) is een groot lief-
hebber van de tragikomedie Mooi weer vandaag van 
schrijver David Storey. Zijn wens om het stuk een 
keer op de planken te brengen sàmen met Nettie 
Blanken, wordt in seizoen 2017-18 waarheid en u 
kunt erbij zijn. Op www.theaterhetlichtruim.nl kunt 
u een trailer bekijken en kaarten bestellen. 

Lezersactie
Voor de lezers van De Vierklank is een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar. Om hiervoor in aan-
merking te komen stuurt u een mail naar info@
vierklank.nl met als onderwerp 'lezersactie Mooi 
weer vandaag. De beschikbare kaarten worden on-
der de inzenders verloot.

Bram van der Vlugt, Nettie Blanken, Bart Kleever 
en Malou Gorter spelen Mooi weer vandaag.
(foto Piek)

Nieuwjaarsconcert in
HF Witte Centrum

Zondag 7 januari om 14.00 uur organiseert het Cultureel & Vergader Centrum 
H.F. Witte traditiegetrouw het Nieuwjaarsconcert, gegeven door het Groot 
Harmonieorkest van de Koninklijke Biltse Harmonie onder leiding van Vin-
cent van den Bijlaard. Heel bijzonder is dit keer de aankleding van de leden 
van het orkest. De dames dragen galajurken en de heren een galakostuum. Dit 
heeft alles te maken met de muzikale inhoud van het concert. Na afloop van 
het concert kunnen de aanwezigen in de ontmoetingsruimte genieten van een 
glaasje glühwein en diverse hapjes, aangeboden door het H.F. Witte Centrum. 
Voorverkoop tot en met 7 januari in het Cultureel Centrum H.F. Witte tussen 
10.00 en 14.00 uur of telefonisch reserveren onder nummer 030 2203954. 

(Rik Drieënhuizen)

KBH gaat op chique tijdens het nieuwjaarsconcert..

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl
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Procesregels voor het plaatsen
van kunst in de openbare ruimte

door Henk van de Bunt

In de raadsvergadering van 31 oktober 2017 kondigde het College van Burgemeester en 
Wethouders beleid aan voor het aanvaarden van kunst in de openbare ruimte. Hieraan is uitvoering 
gegeven door middel van een op 19 december vastgestelde procesbeschrijving, op basis waarvan een 

goede afweging van alle aspecten bij het plaatsen van kunst in de openbare ruimte is geborgd.

Is het door de Vrijmetselaars in 
Bilthoven geschonken kunstwerk 
op de rotonde Jan Steenlaan een re-
ligieuze uiting of niet? Op sociale 
media waren en zijn de meningen 
verdeeld en bij de Biltse politiek 
ook. Het leek het Biltse College dan 
ook verstandig dat er wat afspraken 
op papier werden gezet. 

Ster
Het kunstwerk op de rotonde bij het 
station in Bilthoven is een geschenk 
van de vrijmetselaarsloge De Ster 
in het Oosten. Het is aangeboden 
aan de gemeente in het kader van 
het 100-jarig bestaan van Biltho-
ven. De Vrijmetselaars en Biltho-
ven hebben een lange band. Niet 
alleen door de loge, maar ook door 
Huize het Oosten, een in 1955 op-
gericht woon- en zorgcomplex voor 
senioren, gebaseerd op de waarden 
van de Vrijmetselarij. Op Facebook 
werd de suggestie gedaan dat het 
kunstwerk net zo goed in de voor-
tuin van Huize het Oosten had kun-
nen staan. Het kunstwerk bestaat 
uit drie in cortenstaal uitgevoerde 
cirkels met daarin de passer en de 
winkelhaak, het beeldmerk van de 
Vrijmetselarij. Op de drie cirkels 
zijn spreuken uitgesneden: ‘Ken u 
zelve’, ‘Op u komt het aan’ en ‘De 
mens tot steun’.

Ouverture
Het geven van medewerking aan 
het plaatsen van kunst vloeit voort 
uit de door de gemeenteraad vast-
gestelde ‘Notitie Cultuurbeleid ge-
meente De Bilt 2016 - 2020 Van 
Ouverture naar Cantate’. Daarin is 
vastgelegd dat het College de kunst 
in de openbare ruimte in stand 
houdt en kansen benut voor het 
plaatsen van nieuwe kunstwerken. 
Een van de afwegingen daarbij be-
treft de kwaliteit van een te plaat-
sen kunstwerk. In de procesregels 
is naar de mening van het College 
vastgelegd dat bij het plaatsen van 
een kunstobject het algemeen be-
lang gediend te zijn 

Denkbeelden
Objecten die het uitdragen van spe-
cifieke overtuigingen en denkbeel-
den van religieuze, levensbeschou-
welijke of politieke aard als doel 
hebben, acht het College niet in het 
algemeen belang. Bij het opstellen 
van de procesregels heeft het Col-
lege uiteraard ook rekening gehou-
den met de inbreng van experts en 
andere betrokkenen. De proces-
beschrijving heeft betrekking op 
het voornemen om ter uitvoering 
van het cultuurbeleid kunst in de 
openbare ruimte te plaatsen of om 
medewerking te verlenen aan een 
initiatief van derden en op aaan-
biedingen om kunst in de openbare 
ruimte te plaatsen geheel of gedeel-
telijk op kosten van de aanbieder of 
van derden. Onder openbare ruimte 
wordt de ruimte zichtbaar op en 
vanaf de openbare weg en de voor 
het publiek toegankelijke delen van 
terreinen, parken en gebouwen in 
beheer bij de gemeente of door de 
gemeente ten behoeve van een pu-

bliek doel in gebruik gegeven aan 
derden verstaan. Een beslissing 
over het realiseren van een kunst-
werk in de openbare ruimte wordt 
genomen door het College. 

Schenkingen 
Over het aannemen van schenkin-
gen op het gebied van kunst en erf-
goed beslist het college. Ook het 
aannemen van geldmiddelen be-
stemd voor een kunst- of erfgoed-
doel valt hieronder.
Prijzen die aan de gemeente of 
functionarissen van de gemeente 
worden verleend, vallen niet onder 
deze regeling. Schenkingen aan de 
gemeente met een beperkte waarde 
vallen niet onder deze regeling. Het 
betreft schenkingen met een waarde 
van minder dan 1000 euro die door 
de schenker niet bedoeld zijn voor 
plaatsing in publieksruimten of de 
openbare ruimte.

Toelichting
Wethouder Hans Mieras verwoordt 
het in de procesbeschrijving: ‘Het 

betreft de invulling van het beleid 
over kunst in de openbare ruimte als 
verwoord in de cultuurnotitie Can-
tate. In het cultuurbeleid staat dat 
de gemeente de kunst in de open-
bare ruimte in stand houdt en de 
kansen benut voor het plaatsen van 
nieuwe kunstwerken. Daarnaast 
wordt vermeld dat het van belang 
is om de kunst- en cultuurhistori-
sche objecten die van betekenis zijn 
voor de geschiedenis en identiteit 
van de kernen van de gemeente De 
Bilt voor onze gemeenschap te be-
houden en voor het publiek toegan-
kelijk te blijven maken. Dit speelt 

bij verwerven van erfgoedobjecten. 
Veel kunstwerken hebben ook erf-
goedwaarde. Er zijn verschillende 
aanleidingen voor het plaatsen 
van kunst. Als de gemeente - dus 
de Biltse samenleving - op eniger-
lei wijze de verantwoordelijkheid 
draagt voor het plaatsen van kunst, 
moet de medewerking van de ge-
meente het lokale belang dienen. 
Dat betekent dat kunst, die wordt 
geschonken als belichaming van 
uitingen die niet terug te leiden zijn 
tot een algemeen gemeenschapsbe-
lang, niet met medewerking van de 
gemeente of mede op kosten van 
de gemeente wordt geplaatst. Uit 
de aanleiding voor de schenking of 
het initiatief en/of uit de thematiek 
van een kunstwerk kan worden af-
geleid, of er sprake is een algemeen 
belang. Kunstwerken moeten ver-
der voldoende artistieke kwaliteit 
hebben om bij te dragen aan de 
kwaliteit van de openbare ruimte. 
Het meewerken aan het plaatsen 
van kunstwerken die vooral als 
doel hebben het uitdragen van over-
tuigingen en denkbeelden van spe-
cifieke religieuze, levensbeschou-
welijke of politieke aard, is niet 
in het algemeen belang. Vanuit de 
historische context kan hierop een 
uitzondering worden gemaakt (bij-
voorbeeld het Bilts Hoogkruis)’. 
De afdeling Communicatie van de 
gemeente De Bilt vult desgevraagd 
nog aan: ‘De procesbeschrijving 
geldt voor plaatsing van nieuwe 
kunstwerken. Van consequenties 
voor reeds aanwezige kunst is zo-
doende geen sprake’.

Zondag 8 oktober 2017 nam burgemeester Sjoerd Potters, namens het 
honderdjarige Bilthoven, een uniek beeld in ontvangst op de rotonde van 
de Jan Steenlaan. Het kunstwerk bestaat uit drie elementen die uit de 
grond lijken op te stijgen en vanuit verschillende richtingen zichtbaar 
zijn. [foto Walter Eijndhoven] 

In het van Boetzelaerspark in De Bilt werd 14 september 2013 onder grote belangstelling het Iers Hoogkruis 
onthuld. Het kruis staat symbool voor de geschiedenis van De Bilt dat toen zijn 900-jarig bestaan vierde.

Toekomstbestendigheid 
detailhandel

Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren gaat de gemeente De Bilt aan de slag om de 
detailhandel en horeca toekomstbestendig te maken en te houden. Daarmee geven zij uitvoering 

aan het detailhandels- en horecabeleid dat de gemeenteraad op 12 december  vaststelde. 

Versterken van de winkelcentra, het 
op peil houden van de wijkvoorzie-
ningen en terugdringen van leeg-
stand en het teveel aan vierkante 
meters winkeloppervlakte zijn be-
langrijke pijlers van het beleid. Te-
gelijkertijd willen ondernemers en 
gemeente slagvaardig kunnen blij-
ven in spelen op ontwikkelingen in 
de markt.

Duidelijkheid
Het nieuwe detailhandelsbeleid 
biedt ondernemers meer duidelijk-

heid over wat mogelijk is om de snel 
veranderende wereld van de detail-
handel en horeca te kunnen volgen. 
Een van de eerste dingen die ter hand 
wordt genomen is het opstellen van 
een uitvoeringsprogramma. Ook een 
leegstandsverordening wordt opge-
steld. Deze leegstandsverordening 
geeft de gemeente de mogelijkheid 
om versneld nieuwe huurders aan 
te dragen voor leegstaande panden. 
Verantwoordelijk wethouder Ebbe 
Rost van Tonningen: ‘Bij de tot-
standkoming van de nota ‘Detail-

handels- en Horecabeleid gemeente 
De Bilt’ zijn besturen van de winke-
liersverenigingen nauw betrokken 
geweest. Het middenstandsoverleg 
heeft hierbij een prominente en con-
structieve rol gespeeld’. 

Winkelcentra
Vorig jaar gaf de gemeenteraad de 
aftrap voor het ontwikkelen van 
nieuw beleid met een startnotitie. 
De raad gaf als uitgangspunt mee 
het compact houden en aantrek-
kelijk maken van de drie grotere, 

bestaande winkelcentra in Bilt-
hoven, De Bilt en Maartensdijk. 
Concentratie van het winkel- en 
horeca-aanbod op deze drie locaties 
zal de winkelstructuur in de gehele 
gemeente naar de toekomst verster-
ken. Voor de kleinere centra in de 
wijk - de boodschappensteunpun-
ten - wil de gemeente zorgen dat 
deze binnen de bestaande omvang 
en kracht kunnen blijven functio-
neren.

Goede spreiding
‘Voor een gemeente als De Bilt 
is het belangrijk om in te zetten 
op een aantrekkelijk en compleet 
voorzieningenniveau, dat zich con-
tinu blijft vernieuwen’, zo staat in 
de detailhandelsnota. ’Het inspelen 
op de dynamiek in de detailhandel 
en horeca is goed voor het woon-, 
leef- en verblijfsklimaat. Ruimte-

lijk is een goede spreiding van de 
basisvoorzieningen over de dor-
pen en wijken gewenst, inclusief 
aantrekkelijke centrumgebieden en 
overige vormen van detailhandel’. 

Maatwerk
De centrumgebieden in De Bilt en 
Bilthoven worden niet uitgebreid, 
maar de nadruk komt meer te lig-
gen op verbetering van de kwaliteit 
van het winkel- en horeca-aanbod. 
Nieuwe ontwikkelingen buiten 
de grotere winkelcentra blijven 
bij wijze van maatwerk mogelijk, 
mits dat heel goed onderbouwd 
is. Maatwerk geldt eveneens voor 
Hollandsche Rading, Groenekan en 
Westbroek als hier een gefundeerde 
motivatie aan ten grondslag ligt en 
een nieuwe ontwikkeling het ver-
zorgingsgebied van het dorp niet 
overstijgt.
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FRUIT
3 bakken pitloze witte druiven à 500 gram, 
bakjes blauwe bessen à 125 gram, netten 
handsinaasappelen à 1,5 kilo of bakken 
Conference peren à 1 kilo

3 VOOR

400

Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018

GROENTE
3 zakken sperziebonen of  
schalen trostomaten à 500 gram,  
bossen bospeen of stuks bloemkolen

3 VOOR

400

Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018Geldig van ma 1 januari t/m di 30 januari 2018

GROLSCH, BAVARIA, 
HERTOG JAN OF 0.0%
2 verpakkingen Grolsch, Bavaria  
of Hertog Jan pils in blik of  
alle soorten 0.0%

2e
HALVE
PRIJS*

Geen 18, geen alcohol
*  2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. 

Alle combinaties mogelijk.

COCA-COLA
Regular, zero sugar of light 
Pak met 6 flessen à 1,5 liter

5+1
GRATIS*

*  5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de 
verkoopprijs van het 6-pack 1,5 liter.

NIEUWE STANDAARD  
KIPBLOKJES
Filetblokjes naturel of saté, dijfiletblokjes, 
wokblokjes of dijblokjes knoflook of Indisch 
2 schalen à 256-350 gram

2 VOOR

500

SENSEO
3 zakken à 36 stuks

3 VOOR
1000

JUMBO ROZIJNENBOLLEN
Zak mini roomboter rozijnenbollen,  
reuze rozijnenbollen of rozijnen krentenbollen

25%
KORTING

Geen 18, geen alcohol

GATO NEGRO WIJNEN
2 flessen à 750 ml

2 VOOR

799

CHEETOS, DORITOS OF 
LAY’S BUGLES PARTY PACKS
2 zakken Cheetos Chipito à 170 gram, Nibb-
it sticks of rings à 150 gram, Doritos nacho 
cheese, sweet chilli pepper of cool American 
à 272 gram of Lay’s Bugles naturel of nacho 
cheese à 160 gram

2 VOOR

300

Geldig van ma 1 januari t/m di 20 maart 2018

 Jumbo Jelle Farenhorst, Maartensdijk, Maertensplein 31
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Wij wensen u een
   Gelukkig Nieuwjaar

Gruttolaan 32
Maartensdijk
T 0346 211838

www.mokveldhoveniersbedrijf.nl

Raad stelt nota detailhandels- en 
horecabeleid vast

door Guus Geebel

Het debat over de detailhandelsnota dat op 30 november vanwege de tijd was geschorst werd 
op 12 december voortgezet met de tweede termijn van de raad. Er werden door Bilts Belang, 
VVD en CDA vijf amendementen ingediend, die alle werden aangenomen. Het voorstel van 
het college werd daarna unaniem door de aanwezige raadsleden vastgesteld. Een motie van 

afkeuring ingediend door Menno Boer (SP) wordt na hoofdelijke
stemming met 7 tegen 14 stemmen verworpen

Op 26 mei 2016 stelde de raad 
de startnotitie detailhandels- en 
horecabeleid vast als uitgangs-
punt voor het nieuw te formuleren 
beleid dat nu is vastgesteld. Het 
doel van de nota is in een geza-
menlijke aanpak van gemeente, 
ondernemers en eigenaren dit be-
leid toekomstbestendig te maken. 
De nota is tot stand gekomen op 
basis van gesprekken met verte-
genwoordigers van winkelcentra 
en het gezamenlijk middenstands-
overleg. 

Ontwikkelingen
Han IJssennagger (Bilts Belang) 
mist visie in de detailhandelsnota. 
Nieuwe ontwikkelingen vindt hij 
er niet in terug. ‘Er worden in de 
nota belemmeringen aangebracht 
die in de bestemmingsplannen wel 
mogelijk zijn.’ Hij noemt de nota 
gericht op marktbescherming, 
wat hij geen taak van de overheid 
vindt. Martijn Koren (CDA) vindt 
dat bewoners van kleine kernen 
voor de dagelijkse boodschappen 
daar terecht moeten kunnen. Hij 
pleit voor een jaarlijkse update 
van de nota. Christiaan van Nis-
pen tot Sevenaer (VVD) wacht op 
een plan van aanpak. Peter Schla-
milch (Forza) vindt in de nota 
geen nieuwe inzichten of nieuwe 
vormen van detailhandel. Hij 
vraagt het college om meer maat-
werk aan te bieden dan nu wordt 
aangeboden. 

Schoonheidsprijs
Erik van Esterik (PvdA) stemt 
voor de notitie. Hij noemt iets 
beter dan niets en dringt aan om 

stappen in de uitvoering te zetten. 
Theo Aalders (CU) wil de knel-
punten die in de raadscommissie 
genoemd zijn in heldere termen 
oplossen. ‘Vage teksten passen 
niet in een beleidsnota.’ Hij noemt 
de notitie na de aanpassingen op 
tal van punten vager. Johan Sloot-
weg (SGP) vindt de uitvoering 
van groot belang. 

Anne de Boer (GroenLinks) con-
stateert dat er draagvlak voor dit 
beleid is. Zijn fractie wil sturen 
op het in stand houden van com-
pacte winkelcentra. Initiatieven 
voor buurtvoorzieningen in klei-
ne kernen zijn in de aanpassin-
gen mogelijk gemaakt. Vanetta 
Smit (D66) vindt het proces geen 
schoonheidsprijs verdienen. D66 
is voor maatwerk. Pim van de 
Veerdonk (Beter De Bilt) wil open 
blijven staan voor nieuwe inzich-
ten. ‘De gemeente stelt de kaders, 
het spel wordt gespeeld door de 
middenstand, de winkeliers en de 
investeerders, samen met de con-
sumenten.’ 

Afkeuring
Wethouder Ebbe Rost van Tonnin-
gen gaat vervolgens in op de ge-
stelde vragen, amendementen en 
moties. Christiaan van Nispen tot 
Sevenaer vraagt zich in de tweede 
termijn af of de wethouder nog 
wel in control is. Hij constateert 
het hem ontgaan is dat zijn amb-
tenaren in november hele delen 
van de nota herschreven hebben 
waardoor een groot aantal amen-
dementen niet meer nodig was. 
Menno Boer (SP) schetst de gang 

van zaken tot nu toe en noemt 
die betreurenswaardig. Hij dient 
daarom een motie van afkeuring 
in die na hoofdelijke stemming 
met 7 tegen 14 stemmen wordt 
verworpen.

Johan Slootweg dient een nieuwe 
motie in waarin het college ge-
vraagd wordt in het uitvoerings-
programma op te nemen dat als 
er sprake is van maatwerk om een 
knelpunt betreffende het detail-
handel- en horecabeleid op te los-

sen, het middenstandsoverleg te 
informeren voordat tot besluitvor-
ming wordt overgegaan. De motie 
is aangenomen. 

Moties
De VVD en Bilts Belang vragen in 
een motie om in het eerste kwar-
taal van 2018 een leegstandsver-
ordening en een uitvoeringspro-
gramma waarin die verordening is 
opgenomen te presenteren. Deze 
motie wordt evenals een VVD-mo-
tie om nog in december 2017 met 
een onderzoek te beginnen naar de 
mogelijkheid van een weekmarkt 
in Bilthoven Centrum aangeno-
men. De motie bestemmingsplan 
als ongewenst instrument bij de-
tailhandel- en horecabeleid van de 
VVD wordt verworpen. De moties 
ingediend door Fractie Schlamilch 
(Forza): maak kerstpakketten met 
lokale binding, een motie van te-
leurstelling, middenstand steun in 
de rug geven en geef meer ruimte 
aan tussenvormen detailhandel 
worden alle verworpen. 

Een motie van afkeuring ingediend door Menno Boer werd verworpen. 

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen kreeg steun voor de detailhandelsnota.

Slimme verlichting

Maandagmiddag 18 december onthulde burgemeester Potters de Eco-
Dynamische Verlichting op het terrein van Sweco in De Bilt. Dankzij 
dit concept worden fietspaden beter, slimmer en veiliger verlicht zonder 
verstoring van flora en fauna. ook besparingen van energie worden 
bereikt door de verlichting te dimmen. [foto Walter Eijndhoven]

Ook in uw (nieuwe) huis 

voelt u zich in 2018 THUIS

Wenst u een � jn woonjaar

Bilthoven/Soest

030 229 00 79
035 601 13 04 Gé Westerbeek

Sport en bewegen
voor 50+

hart-, vaat-, diabetes
of luchtwegaandoening

Wij wensen u
een sportief 2018

Hart & Vaat Beweeggroep De Bilt
Kees Boekelaan 18, Bilthoven

Info: Peter Stadhouder
T: 0646733452

Joop en Jannie 

van Rossum en 

hun medewerksters 

wensen u een 

Gelukkig

Nieuwjaar toe.

Koningin Wilhelminaweg 461   |   Groenekan

0346 - 21 12 15   |   info@parelpromotie.nl

www.parelpromotie.nl

Laten we er
een mooi jaar
van maken!

Wij wensen
u een

gelukkig 
nieuwjaar

Kon. Wilhelminaweg 461
 Groenekan • 0346 - 21 12 15

www.vierklank.nl
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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 

Een jaar lang De Vierklank
in vogelvlucht 

door Guus Geebel

Bewoners van de gemeente De Bilt konden het afgelopen jaar in De Vierklank weer 
kennisnemen van allerlei nieuwsfeiten uit de eigen regio. De berichtgeving was weer heel 

divers en een terugblik roept vast wel  weer herinneringen op. Het ligt voor de hand dat we 
met het KNMI binnen de gemeentegrenzen ook weer terugblikken

op het weer van twaalf maanden.

Januari
Waarnemend burgemeester Bas Verkerk gaat in zijn 
nieuwjaarstoespraak in op mooie gebeurtenissen in 
de gemeente, maar ook schokkende zoals de brute 
moord op Koen Everink in zijn woning in Bilthoven. 
‘Veiligheid is nooit vanzelfsprekend, zelfs niet in 
onze relatief rustige gemeente.’ Yvonne Reuijl expo-
seert in De Groene Daan in Groenekan. Bilts Repair 
Café wordt onderscheiden met het Groene Lintje. 
Januari was koud, zonnig en aan de droge kant. De 
gemiddelde temperatuur in De Bilt was 1,6 graden 
tegen normaal 3,1 graden. Het was het de koudste 
januari sinds 2010. De Bilt telde 17 vorstdagen te-
gen dertien normaal en 2 ijsdagen tegen normaal 3. 

Februari
Joop Rosier, 29 jaar verzorger en het gezicht van 
de dierenwei in Maartensdijk gaat met pensioen 
en verlaat de gemeente. Hanneke Weterman en Jan 
Schuurman ontvangen de Chapeaupenning van de 
gemeente De Bilt. Korfbalclub Nova wordt kampi-
oen en is na 10 jaar terug in de 1e klasse. Tafeltje 
Dekje bestaat 50 jaar. Februari kende een kortduren-
de winterse periode en werd afgesloten met sneeuw. 
Met een temperatuur van 5,1 graden was deze maand 
aanmerkelijk zachter dan het meerjarig gemiddelde 
van 3,3 graden. Er waren tien vorstdagen, duidelijk 
minder dan het gemiddelde van vijftien dagen.

Klaas van Egmond reikt het Groene Lintje uit aan 
Sofie Bakker en Anne Marie Gout. 

Joop Rosier bij de dieren waar hij zo lang voor 
gezorgd heeft.

Ontvangen bloemen als waardering voor hun inzet.

Maart
Op Mathildedag werden vrijwilligers in het zonnetje 
gezet. Gluren bij de Buren wordt voor de negende 
keer gehouden. De Vierklank brengt een informatie-
ve Lentespecial uit. De nieuwbouw van basisschool 
De Regenboog gaat van start. Er was gratis compost 
af te halen op de gemeentewerf. Het werd een van de 
zachtste maartmaanden in ruim drie eeuwen. De ge-
middelde temperatuur was 8,6 graden tegen normaal 
6,2. De maand telde 3 vorstdagen tegen 8 normaal 
en 2 dagen met een temperatuur boven de 20 graden. 
Normaal heeft maart geen warme dagen. De zon 
scheen in De Bilt 176 uur tegen 122 uur normaal.

April
Er wordt afscheid genomen van waarnemend burge-
meester Bas Verkerk. Hij ontvangt de Chapeaupen-
ning van de gemeente De Bilt. Voor de zesde keer 
wordt het tweejaarlijkse korenfestival gehouden 
onder het motto ‘Biltse Koren laat je horen’. Sjoerd 
Potters wordt geïnstalleerd als burgemeester van De 
Bilt. Molen De Kraai in Westbroek is weer in bedrijf. 
Tafeltje Dekje viert het 50-jarig jubileum. De maand 
was vrij koud, droog en vrij zonnig. De gemiddelde 
temperatuur was 8,6 graden tegen normaal 9,2. De 
enige dag in De Bilt boven de 20 graden was op 9 
april. Normaal telt april 3 van zulke dagen. De zon 
scheen 185 uur tegen 176 normaal.

Burgemeester Bas Verkerk met de Chapeaupenning.

Van Grootheest verlengt 
bij DOS 

Andreas van Grootheest is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer/
coach van de selectie van DOS Westbroek. Bij de ondertekening van het 
contract dit voorjaar was een termijn van twee seizoenen opgenomen. 
Tijdens het evaluatiegesprek eerder deze maand gaven zowel DOS als 

Van Grootheest aan graag dit tweede seizoen
met elkaar te willen invullen.

DOS debuteert dit seizoen op het veld in de Hoofdklasse en speelt in de zaal 
in de Overgangsklasse. Na twee kampioenschappen op rij, zijn de resultaten 
dit seizoen wisselend. Coach en team hebben even aan elkaar moeten wennen, 
maar de wijzigingen in het spelbeeld beginnen steeds duidelijker te worden. 
De Technische Commissie ziet steeds meer een stijgende lijn in het spel: ‘De 
insteek is om deze lijn door te zetten, want er is de overtuiging dat er nog meer 
rek zit in de prestaties van het team’. 

De spelersgroep was unaniem voorstander van een langer verblijf van de trai-
ner, zo bleek de TC na een gesprek met de groep. DOS is content met het 
langer aanblijven van de hoofdtrainer en het voortzetten van de goede samen-
werking. Burgemeester Potterskrijgt de ambtsketen 

omgehangen.

THE ART OF HAIRCOLORING

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

www.hairdesque.nl /Hairdesque

Wij danken u voor het 
vertrouwen en uw trouwe 
bezoek aan onze salon!

We wensen iedereen
een gezond en gelukkig 

2018
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Mei
Jumelage De Bilt-Coesfeld viert 
40-jarig bestaan. Jolanda van Hulst 
wordt voorzitter van de Voedselbank. 
Bob van den Berg wint de 47ste 
Maartensdijkse Acht. De Werkgroep 
Sandwijck organiseert samen met 
Het Utrechts Landschap een rond-
leiding op Sandwijck. Op 17 mei 
bestond Bilthoven honderd jaar. De 
maand mei was extreem, zonnig en 
zeer droog. Met in De Bilt een ge-
middelde temperatuur van 15 graden 
tegen normaal 13,1 kwam werd het 
één van de warmste meimaanden 
sinds 1901. Er werden 17 warme, 6 
zomerse dagen en 1 tropische dag in 
De Bilt genoteerd, tegen normaal 10, 
3 en 0 dagen. De zon scheen 232 uur 
tegen normaal 213 uur.

Juni
De Vierklank komt uit met een va-
kantiespecial. Met rond 400 muzi-
kanten en zangers zorgde het Kunst-
Orkest onder leiding Joke Firet in de 
sporthal van het H.F.Witte Centrum 
voor een indrukwekkend slotconcert. 
Op het grasveld achter De Kwin-
kelier in Bilthoven werd weer de 
jaarlijkse Zeepkistenrace gehouden. 
Hospice Demeter viert tienjarig be-
staan. Frans Poot nam na 45 jaar af-
scheid als fysiotherapeut in De Bilt. 
Agnes Poot-van Gerwen houdt te-
gelijkertijd haar afscheid als kinder-
fysiotherapeut. Juni was zeer warm, 
zonnig met gemiddeld over het land 
een normale hoeveelheid neerslag. 
Met een gemiddelde temperatuur van 
18 graden tegen normaal 15,6 werd 

het met 1976 de warmste junimaand 
sinds 1901. De zon scheen in De Bilt 
214 uur tegen normaal 194 uur. 

Juli
Rijkswaterstaat is gestart met de ver-
breding van de A27. Martijn de Loor 
ontvangt de Duurzaamheidspenning 
van de gemeente De Bilt. Onder gro-
te belangstelling opende wethouder 
Ebbe Rost van Tonningen de onder-
doorgang Leijenseweg in Bilthoven. 
Het beeld Meisje met veulen van 
Charles Weddepohl aan de Tolakker-
weg in Hollandsche Rading is geres-
taureerd in aanwezigheid van Saskia, 
de jongste dochter van de kunstenaar. 
De temperatuur in juli was met 17,9 
graden gelijk aan het meerjarig ge-
middelde. De maand was zeer nat en 
had met 207 uur zon iets minder dan 
de normale 211 uur. Er waren 5 zo-
merse dagen (boven 25 graden) tegen 
9 dagen normaal.

Augustus
Het Rode Kruis bezorgt ouderen 
een heerlijke dag met een rondvaart. 
De Japanse capitulatie wordt waar-
dig herdacht in Bilthoven. Anneke 
Iseger wordt kleurrijk gehuldigd. 
FC De Bilt bestaat twintig jaar. De 
Westbroekse wielerronde werd een 

geslaagd evenement en leverde geld 
op voor Spieren voor Spieren. De 
maand was aan de koele kant en had 
een normale hoeveelheid zon en re-
gen. De gemiddelde temperatuur was 
17,2 graden tegen normaal 17,5. In 
totaal werden in De Bilt in augustus 
26 warme en 4 zomerse dagen ge-
teld. Tropische dagen waren er deze 
maand niet. Het aantal zonuren was 
197, normaal 195.

September
De Scouting Agger Martini Groep 
wordt de eerst Fair Trade scouting-
groep in Nederland. Commissaris 
van de Koning Willibrord van Beek 
brengt een werkbezoek aan De Bilt. 
Wim van Schaik overleed op 19 
september. In Westbroek wordt een 
Automatische Externe Defibrillator 

(AED) in gebruik genomen. Sep-
tember was koel, zeer nat, maar wel 
aan de zonnige kant. De gemiddelde 
temperatuur in De Bilt bedroeg 13,7 
graden tegen 14,5 normaal. In De Bilt 
werden 7 warme dagen genoteerd 
tegen normaal 10 dagen. De zon 
scheen gemiddeld in het land 154 uur 
tegen normaal 143 uur. 

Oktober
De Oranje Nassau School in Biltho-
ven heet nu Aeres MAVO Bilthoven. 
Burgemeester Sjoerd Potters nam 
op de rotonde van de Jan Steenlaan 
namens het honderdjarige Biltho-
ven een beeld van de vrijmetselarij 
in ontvangst. De burgemeester nam 
ook het eerste exemplaar van het 
boek 100 jaar Bilthoven in ontvangst. 
De renovatie van accommodatie De 
Vierstee in Maartensdijk is afgerond. 
De Van Dijckschool viert honderdja-

rig jubileum. Oktober was zeer zacht, 
vrij droog en had een normale hoe-

veelheid zon. Er werden 3 warme 
dagen geregistreerd tegen 2 normaal. 
De gemiddelde temperatuur bedroeg 
13,3 graden tegen normaal 10,7 gra-
den. De zon scheen gemiddeld in het 
land 105 uur tegen 113 normaal. 

November
Wethouder Hans Mieras gaf aan De 
Nijepoortschool in Groenekan gast-
lessen in het kader van de Week van 
Respect. Voedingsdeskundige Gitta 
van Eick deed dat op de Groen van 
Prinstererschool. Nico Jansen van de 
ChristenUnie verlaat na bijna 18 jaar 
de gemeenteraad. Inge Fuijkschot 
ontvangt de SKC Muzeprijs. Sinter-
klaas komt weer aan in alle kernen 
van de gemeente De Bilt. Wethouder 
Ebbe Rost van Tonningen bezocht 
de werkochtend van de Vrienden 
van het Van Boetzelaerpark. De ge-
meente start met andere afvalschei-
ding. November was vrij zacht, vrij 
zonnig en had een normale hoeveel-
heid neerslag. De gemiddelde tempe-
ratuur was 7,3 graden tegen normaal 
6,7 graden. Op 23 november werd 

het in Eindhoven 16 graden. De Bilt 
telde deze maand in totaal 4 vorstda-
gen tegen 5 normaal. 

December
Gert Smit van Plus Bilthoven is ver-
kozen tot Biltse Ondernemer van het 
jaar 2017. Sonne Copijn kreeg de ti-
tel Duurzaamste Ondernemer, Evert 
Boshuis werd Middenstander van 
het jaar en Diana van Esveld starter 
van het jaar. De oeuvreprijs was voor 
Ike Bekking. Rachel Polak werd 106 
jaar en is de oudste inwoner van de 
gemeente. Voor de tweede keer werd 
op het Maertensplein een Winter-
fair gehouden. December kwam uit 
op een gemiddelde temperatuur van 
4,8 graden tegen 3,7 normaal. Op 10 
en 11 december viel er sneeuw. Een 
vorstdag was er deze maand niet. De 
temperatuur op Eerste Kerstdag was 
7,4 graden. 

Wij wensen iedereen een
inspirerend nieuwjaar.

www.zonnewieldebilt.nl 

Vrijeschool De Bilt
het Zonnewiel

SAMEN
WAARDEVOL 

CHRISTENUNIE

ChristenUnie
de Bilt wenst u een 

gezegend 2018

Onze wens “omzien naar elkaar” in gebed en gedrag

De eerste Fair Trade scoutinggroep in Nederland.

Wethouder Madeleine Bakker-
Smit wordt bij de heropening 
(en afsluiting) van haar project 
geassisteerd.

Gitta van Eick wil met haar gastles kinderen bewust maken van natuurlijke 
voeding. 

Burgemeester Potters en Rob Herber van de Historische Kring openen de 
tentoonstelling 100 jaar Bilthoven.

Winnaar van de zeepkistenrace: 
de drakenvleugel van de 
Julianaschool.

Als vertegenwoordiger van de 
vierde generatie plaatst Jeremy 
van der Velde een witte roos bij het 
oorlogsmonument.

Sparks of Joy brengt Dickenssfeer op het Maertensplein.

service voor ondernemers

Wenst U een gelukkig nieuwjaar!
Kon. Wilhelminaweg 461  •  3737 BE Groenekan

T +31(0)346 213204  •  info@arinfo.nl
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Zicht op een fabelachtig 

winterlandschap
Een terugblik op een eerdere kerstmis

Je hebt van die momenten, dat je vrede hebt met de hele wereld. Dit was zo’n periode: kerst 
2017. Vanuit mijn gemakkelijke stoel in de behaaglijk warme kamer, had ik zicht op een feeëriek 

landschap, adembenemend mooi, besneeuwd en koud. Die frisheid buiten deerde uiteraard 
totaal niet zolang, je maar lekker binnen bleef. 

Het landschappelijke tafereel 
oogde als een plaatje. Ik had uit-
zicht op een pittoresk eeuwenoud 
kerkje. Met een beetje fantasie 
zou je kunnen denken dat de ge-
lovigen eerst het kerkje hadden 
laten bouwen en dat daarna het 
landschap er omheen was gedra-
peerd. De sparrenbomen vormden 
als het ware een omlijsting van 
het geheel. Het klopte allemaal en 
wel op een ongekend harmonieuze 
wijze. Voor het kerkje stond een 
ouderwetse lantaarn en als maan-
licht en lantaarn hun licht wierpen 
op de omgeving en als bovendien 
het licht naar buiten viel van de in 
de kerk ontstoken verlichting, was 
het geheel weergaloos mooi. Vre-
de op aarde was dan bijna tastbaar. 

Maar ook overdag genoot ik in-
tens van het fraaie uitzicht. Prach-
tig deze plek op aarde. Op mo-
menten dat je bovendien een glas 
goede wijn, keurig op tempera-
tuur, nuttigde, waren dat voor je 
gevoel de puntjes op de i. Soms 
kwam een kleine koets uit het pad 
links van het kerkje. Een oersterk 
fjordenpaard trok het koetsje en 
had er totaal geen moeite mee het 
door de sneeuw te trekken. Zou er 

op de hele wereld een beter ver-
voermiddel en betere ambiance 
bestaan om als toerist doorheen te 
trekken? Ik weet welhaast zeker 
dat dit niet het geval kan zijn. Het 
waren steeds andere mensen die 
in het koetsje zaten; de koetsier 
deed goede zaken! Ongetwijfeld 
waren het gelukkige mensen die 
in het koetsje zaten. Maar of dat 
echt zo is, weet ik uiteraard ook 
niet zeker. Het kan haast niet an-
ders, denk ik.

Prachtige kerstboom
Schuin links voor het kerkje stond 
een met veel zorg opgetuigde 
sparrenboom die met veelkleurige 
lampjes versierd was en tijdens de 
kerstdagen een kerstboom was. 
Heel grappig was dat die lamp-
jes steeds van kleur wisselden: 
rood, geel en dan weer blauw. Die 
boom stond er altijd, maar dan als 
gewone spar. Aan de rechterkant 
bevond zich een bos, donker, drei-
gend en ondoordringbaar. Maar, 
de sneeuw op de takken van de bo-
men veroorzaakte dat het allemaal 
wat vriendelijker oogde. Het bos 
en het kerkje waren gescheiden 
door een beekje dat met tamelijk 
luid klaterend glashelder water 

zijn weg naar beneden vond. In 
huis hoorden we dat beekje niet, 
we hadden dubbelglas. Het water 
kwam uit een meertje iets verder 
hogerop gelegen. Als ik vanuit 
mijn luie stoel mijn nek uitstak 
kon ik nog net het houten steiger-
tje zien dat een eindje het meer 
instak. ’t Was zeker bedoeld voor 
vissers en misschien ook wel om 
er een bootje aan te leggen. Mach-
tige besneeuwde bergen op de 
achtergrond completeerden mijn 
uitzicht op miraculeuze wijze. De 
enige dissonant was misschien 
het karrenspoor dat het witte 
landschap enigszins bezoedelde. 
Maar… je kunt dat modderige pad 
ook uitleggen als een accentuering 
van al het fraaie wit. Dat kwam 
daardoor nog nadrukkelijker tot 
zijn recht. Tot ver na kerst genoot 
ik vanuit mijn gemakkelijke stoel 
al mijmerend van het beschreven 
onwijs mooie uitzicht. De kerst-
versiering uit de kerstboom had 
de koster inmiddels verwijderd. ’t 
Was immers al 5 februari gewor-
den!

Een ontknoping 
Alle kerstversiering was inmid-
dels reeds lang uit ons huis ver-

wijderd. ’t Was immers als gezegd 
al vijf februari! Alleen een kerst-
’schilderij’ hing nog aan de muur. 
Gekocht voor, ik dacht, ongeveer 
zeven euro’s, je houdt het niet voor 
mogelijk. Het kerkje, de straatlan-
taarn en de kerstboom gaven licht 
en daarvoor hoefde je slechts een 
minuscuul klein knopje aan een 
zijkant in te drukken en daarna 
gaf het kunststukje(?) eindeloos 
lang licht. Door kunstkenners zal 
het schilderijtje zonder enige aar-
zeling wel worden bestempeld als 
pure kitsch. 

Vijf februari dus en ik hoor mijn 
vrouw zeggen: ‘Zo kan het wel 
weer, ’t is 5 februari’ en met een 
resoluut gebaar haakte ze het schil-
derijtje af van de muur. ‘Tot de vol-
gende kerst’ en ze borg mijn fabel-
achtige uitzicht op in de doos die 
ze speciaal had bewaard. Zeg het 
a.u.b. niet verder, maar wat vond ik 
het mooi, wat een adembenemend 
uitzicht had ik vanuit mijn stoel op 

dat schilderachtige beeld, waar ik 
zo eindeloos bij kon fantaseren en 
weg-mijmeren. De afmetingen van 
het schilderijtje waren slechts 40 x 
30 cm., maar toch! 

Albert Einstein
Het enige échte uit mijn voren-
genoemde beschrijving was mijn 
gemakkelijke stoel van waaruit ik 
dit tafereel avond aan avond met 
zoveel genoegen bekeek. Een stoel 
die beslist geen sneeuwkettingen 
nodig had. Moge het maar weer 
gauw december worden, dan hangt 
mijn kunstwerk (want dat is het 
en blijft het in mijn ogen!) beslist 
weer aan de muur. En dan waan 
ik mij weer in het besneeuwde 
landschap van Noorwegen of zo. 
Kortom, wat was ik het eens met 
de natuurkundige Albert Einstein 
toen hij ooit zei: ‘Logica brengt je 
van A naar B, verbeelding brengt je 
overal’! 

Karel Beesemer
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LAATSTE KANS! TOTALE LEEGVERKOOP!

Shop nog t/m 7 januari extra voordelig in deze winkel
Vanaf 8 januari helpen we je graag in onze winkels in 

Utrecht The Wall, Zeist, Amersfoort en op BCC.nl.

BCC Utrecht
Winthontlaan 8a, Utrecht

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11.00 – 18.00 uur
9.30 – 18.00 uur
9.30 – 18.00 uur
9.30 – 21.00 uur
9.30 – 18.00 uur
9.30 – 17.00 uur

12.00 – 17.00 uur

Dit weekend 
sluit onze 
winkel in 
Utrecht! 
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Buigen voor Oranje
in de Centrumkerk Bilthoven

Op zondagmiddag 14 januari speelt Nel Kars de solovoorstelling Buigen voor Oranje
in de Centrumkerk aan de Julianalaan in Bilthoven. De vele festiviteiten van het eerste 

eeuwfeest van Bilthoven liggen inmiddels al een paar maanden achter ons. Er is met plezier 
teruggekeken op het verleden en vooruit gekeken naar de toekomst. 

Toneelvoorstelling
Wat was dat eigenlijk voor een tijd, 
de jaren twintig en dertig van de 
vorige eeuw? In de solovoorstel-
ling Buigen voor Oranje zet de lan-
delijk bekende Bilthovense actrice 
Nel Kars op voortreffelijke wijze 
de tijdgeest van die jaren neer. Uit-
gebeeld in een toneelvoorstelling 
naar aanleiding van de gebeurtenis-
sen op de achttiende verjaardag van 
prinses Juliana, op 30 april 1927. 
Het verhaal speelt zich af op paleis 
Noordeinde, waar de gasten zich 
verzamelen voor een galadiner als 
afronding van de uitbundige fees-
telijkheden van die dag. Het ge-
rucht doet plotseling de ronde dat 
één van de gasten, een Javaanse 
sultanszoon, gewonnen is voor de 
destijds al smeulende onafhanke-
lijkheidsstrijd van het toenmalige 
Nederlands-Indië. Heeft hij kwaad 
in de zin? Al snel houdt de kwestie 
alle gemoederen bezig. 

Nel Kars
Nel Kars is een bijzondere persoon-
lijkheid die enthousiast en meesle-
pend kan vertellen over haar lange 
en bewogen carrière als actrice. 
Nel wordt ook wel de ‘Koningin 
van het solotoneel’ genoemd, onder 
meer omdat ze al zo’n 55 jaar uit-
sluitend solovoorstellingen geeft. 
Heel speciaal is dat Nel letterlijk al-
les zelf doet: het ontwerpen en ma-
ken van kostuums en decors, het sa-
menstellen van geluidseffecten, het 
rijden in haar bus met materiaal, het 

bouwen, belichten, kleden, kappen, 
schminken en natuurlijk: spelen. 
In de voorstelling speelt Nel Kars 
maar liefst zes verschillende per-
sonages met evenzovele kostuums. 
Ze speelt zelfs voor het eerst in haar 
carrière met verve een mannelijke 
rol, namelijk die van Opperceremo-
niemeester van Koningin Wilhel-
mina. Alleen al aan zijn kostuum 
werkte ze maar liefst drie maanden. 
Deze uitzonderlijke vorm van am-
bachtelijkheid is inspirerend, zeker 
in een tijd waarin we weer op zoek 
zijn naar de manier waarop we het 
aloude ambacht en natuurlijke be-
reidingswijzen kunnen inpassen in 
ons soms maar al te drukke bestaan. 
We zien deze tendens naar meer 
ambachtelijkheid en duurzaamheid 

terug in de kunst, in het design, in 
de verbouw van groenten en fruit, 
in de voedselbereiding, de bier-
brouwerij. Deze unieke voorstel-
ling kan daarom vanuit meerdere 
interessante invalshoeken worden 
bekeken en staat garant voor een 
mooie zondagmiddag. 

De voorstelling vangt aan om 16.00 
uur en duurt ruim 2 uur. De zaal is 
een half uur van tevoren open. Na 
afloop is er gelegenheid om met 
een drankje na te praten. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij de Bilthovense 
Boekhandel en Kantoorvakhandel 
Dapper op de Julianalaan te Bilt-
hoven en Bouwman Boeken op de 
Hessenweg in De Bilt. Indien nog 
voorradig aan de zaal. 

Nel Kars in de voorstelling ‘Buigen voor Oranje’. (foto Frans Poot)

Kevin de Liefde wil hogerop 
door Henk van de Bunt

Na jaren van trainers uit eigen gelederen koos SVM uit Maartensdijk in 2017 voor Kevin de 
Liefde als een trainer van buiten de vereniging. Voor de Liefde was SVM zijn tweede vereniging 
als trainer. SVM moet weer op zoek naar een andere hoofdtrainer. Kevin de Liefde vertrekt na 

dit seizoen bij de zaterdagderdeklasser uit Maartensdijk

De Liefde trad afgelopen zomer in 
dienst bij de Maartensdijkers, nadat 
hij eerder vier seizoenen hoofdtrai-
ner was bij het Utrechtse DESTO. 
Hij verklaarde toen: ‘Voor mijn 

ontwikkeling als trainer is het goed 
om te ervaren hoe het er bij andere 
verenigingen aan toe gaat. Ik heb 
vier jaar bij Desto gewerkt. Dat was 
mijn eerste club. Nu ga ik bij SVM 

aan de slag en krijg daar met weer 
andere dingen te maken. Dat vormt 
je en dat is wat ik wil. Ik ben een 
trainer die heel duidelijk en eerlijk 
wil zijn. Er mag geen ruis op de 
lijn zijn. Afspraken nakomen, met 
elkaar hetzelfde doen vind ik heel 
belangrijk, zowel binnen als buiten 
het veld’. 

Spelersgroep
Wout van Dronkelaar, hoofd tech-
nische zaken bij SVM, betreurt het 
vertrek van de trainer: ‘Wij zijn 
zeer content met Kevin, zijn trai-
ningsstof en werkwijze bevallen 
ons erg goed. Ook de spelersgroep 
vindt het jammer dat hij weggaat. 
Zijn ambities reiken echter hoger 
dan die van de club. Wij kunnen 
hem daarin goed volgen. Een op-
volger van Kevin de Liefde mag 
veel gelijkenis hebben met de per-
soon De Liefde en zal ook moeten 
instemmen met de ambitie van de 
vereniging het hoogst haalbare na 
te streven’. Kevin de Liefde zelf gaf 
aan inmiddels zo goed als rond te 
zijn met een nieuwe club. 

Wout van Dronkelaar: ‘De ambities van Kevin de Liefde (foto) reiken 
hoger dan die van SVM’. [foto Kees Diepeveen]

In het voetspoor van heldin
Woensdag 17 januari start een nieuwe cursus van drie 

avonden bij Bibliotheek Idea Bilthoven. Tussen de boeken 
gaan deelnemers op stap met hoofdpersonen uit de 

literatuur en film. Er worden filmfragmenten bekeken, 
romans gelezen en men gaat erover met elkaar in 

gesprek. Gaandeweg ontdekt men, dat de uitdagingen die 
heldinnen onderweg tegenkomen veel parallellen vertonen 

met het eigen levenspad. 

Trainer Petra Muns en storycoach en loopbaanbegeleider Edith de Wit 
geven de cursus en nemen de cursisten mee op ontdekkingsreis door 
het land van verhalen en verbeelding: ‘Je stapt in de voetsporen van 
veel verschillende vrouwelijke hoofdpersonen, van Roodkapje tot Jane 
Eyre, van Alice in Wonderland tot The Devil wears Prada. Natuurlijk 
komen er ook mannelijke helden langs, zoals Driss uit Intouchable en 
Harry Potter. Aan het einde van de 
cursus heb je inzicht in de symbo-
liek van verhalen en hoe deze je 
bewuster kan maken om de heldin 
van je eigen levensverhaal te zijn’. 
Meer informatie en aanmelden:  
www.ideacultuur.nl/bibliotheek.

(Bea Rigter)

Petra Muns is trainer en adviseur 
Dramatherapeut en storyteller; 
Edith de Wit is auteur en 
storycoach. Dat wil zeggen dat 
ze mensen helpt om op verhaal te 
komen.

Salvodames met winst (oude) jaar uit
De inhaalwedstrijd tegen het bezoekende en op de derde plaats 
staande Wilhelmina uit Amersfoort heeft Salvo aangegrepen om 
de tweede plaats op de ranglijst stevig in handen te houden. Na 
een spannende wedstrijd tegen een zeer geroutineerd team was 

het Salvo dat de wedstrijd met 3-1 wist te winnen.

Na het verlies tegen de koploper hadden de Maartensdijkse volleybal-
sters zichzelf beloofd dit deze wedstrijd goed te maken. Dit moest ge-
beuren tegen het een plaats lager staande team van Wilhelmina. Een 
team met heel veel geroutineerde dames die het spel goed konden lezen. 
Daardoor ontspon er zich een wedstrijd met heel veel rally’s. De kwa-
liteit van Salvo is dat er ontzettend goed verdedigd wordt wat tegen 
minder hard aanvallende teams als de tegenstander zijn voordeel had. 
De teams waren erg tegen elkaar opgewassen. Maar bij Salvo speelde 
Nienke van de Burg een geweldige wedstrijd. Zij haalde persoonlijk 
de angel uit de sterke middenaanval van Wilhelmina door telkens een 
goed blok te zetten en daardoor veel punten te maken. Ook speelde zij 
verdedigend een prima wedstrijd. De teams ontliepen elkaar niet veel. 
Alleen in de tweede set was Salvo duidelijk minder dan de tegenstander 
die deze set won met 17-25 nadat de eerste set door Salvo gewonnen 
was met 25-20. De derde set was buitengewoon spannend. Nu roerde 
ook Nadya Speek zich nadrukkelijk als buitenaanvalster. Zij sloeg punt 
na punt binnen mede door de knappe set ups van Carien de Ridder. De 
set werd nipt gewonnen met 25-23. Ook de vierde set was spannend. 
De set ging gelijk op tot 18 punten waarna Salvo over net wat meer raf-
finement en aanvalskracht beschikte. De winst ging naar de thuisploeg 
met 25-20. Door deze 3-1 overwinning staat Salvo op de tweede plaats. 
Dit met nog twee wedstrijden in te halen. Op 3 januari spelen de dames 
op 19.30 uur in sporthal De Meent in Huizen een inhaalwedstrijd tegen 
Prima Donna.   

Nieuwe sponsor voor SVM

SVM spelers trots op hun prachtige door loodgietersbedrijf Johan 
Lam en Timmer en onderhoudsbedrijf Marco Willemse gesponsorde 
trainingspakken en voetbaltassen.
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MEGA
VOORDEEL WEKEN

JAAR

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

Zet- en drukfouten voorbehouden

 Per combinatie kan de prijs verschillen. *Je krijgt 50% korting op de totaalprijs 

Geldig van dinsdag 2 t/m dinsdag 9 januari 2018

Alle Atkins, Modifast, 
Vifi t Sport, Weight Care, 

Zonnatura muesli, 
rijstdrink of thee

Alle soorten 
4 stuks 

Van 4.96 - 80.76
Voor 2.48 - 40.38

*

 Ariel wasmiddel Fristi, Optimel, Taksi
Chocomel, Pickwick
Appelsientje of 
DubbelFrisss mini’s

 3 fl essen van 1170 ml, 
pakken van 1125 gram 
of pakken met 
13 - 16 stuks 
 Van 16.59 - 21.15 2 pakken met 6 of 10 

pakjes van 0.2 liter
Van 3.38 - 4.44
Voor 1.69 - 2.22

*

TOT 

60%
KORTING
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advertentie

www.arttraverse.nl

Dick Stapel
portretten en stillevens 

Evert van Kooten 
Niekerk
beelden

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

19 nov  | 16 jan 2018

De Werkplaats helpt
Stichting Ghana Schoolsupport

door Walter Eijndhoven

Maar liefst twee inzamelingsacties voor de stichting Ghana Schoolsupport hebben de 
afgelopen maand plaatsgevonden bij De Werkplaats Kindergemeenschap. Jos Heuer, directeur 
bedrijfsvoering van het middelbaar onderwijs ging met pensioen en vroeg zijn gasten om een 

bijdrage en bij het basisonderwijs werd een Kerstmarkt gehouden.   

Jos Heuer was directeur Bedrijfs-
voering van de Werkplaats en hij 
wilde voor zijn afscheid graag een 
maatschappelijk cadeau: ‘Ik ben 
niet vies van cadeaus’, aldus Jos op 
zijn receptie, ’maar nog liever steun 
ik een goed doel’. Op zijn receptie 
werd door een bomvolle zaal het af-
scheid op een warme wijze gevierd. 
Jos heeft veel betekend voor het 
middelbaar onderwijs waar hij 42 
jaar werkzaam was. 

Ruim
Relaties en vrienden hebben ruim 
voldaan aan Jos zijn wens en gaven 
gul. Een week later kwam John van 
Deemter namens de Stichting Gha-
na schoolsupport melden wat de 
‘opbrengst’ was; maar liefst 1.822 
euro. Jos was er stil en beduusd 
van, ‘Wat een ongelofelijk mooi be-
drag’, aldus Jos. John en Indra van 
Deemter danken Jos van harte voor 
zijn hele sympathieke actie.

Kerstmarkt  
Woensdag 20 december was het 
gezellig druk tijdens de jaarlijkse 

kerstmarkt bij het basisonderwijs. 
Er waren veel enthousiaste kinde-
ren, die druk waren met schminken, 
haren vlechten en spelletjes of het 
verkopen van kerststukjes, gitaren, 
kerstkaarten, kerststallen, speel-
goed en eten en drinken. Ook was 
het koor de gehele middag uit volle 
borst aan het zingen. De opbrengst 
van deze kerstmarkt was maar liefst 
€ 2525,25 en komt ook ten goede 
aan Stichting Ghana schoolsupport. 

‘Het is ongelofelijk’, aldus voorzit-
ter Indra van Deemter, ‘dat in twee 
uur tijd zo’n groot bedrag ingeza-
meld kan worden’. 

Te doen
Het bedrag is inmiddels opgelopen 
tot bijna 4500 euro en zal door de 
Stichting worden besteed aan ver-
betering van het onderwijsklimaat 
in de regio Sefwi Bekwai in Ghana. 
Het doel is om dertien geselecteer-
de arme publieke scholen te hel-
pen met basisvoorzieningen zoals 
schoolmeubilair, boeken, schriften, 
pennen etc. Daarnaast zal één open-
bare school -  Akaasu - 3 extra klas-
lokalen met meubilair krijgen. John 
en Indra van Deemter; ‘Omdat wij 
regelmatig in Ghana komen, zien 
wij hoe je daar met zo’n bedrag het 
verschil kunt maken in een school-
gemeenschap. Het heeft grote im-
pact op een school als we extra 
klaslokalen, een toiletgebouw, een 
bibliotheek of andere zaken kun-
nen realiseren. Op www.ghana-
schoolsupport.nl is meer informatie 
te vinden.

Muziek voor kinderen en volwassenen
door Henk van de Bunt

Sinds 2008 organiseert de Biltse Stichting Mezzo Forte Kamermuziekconcerten en andere 
activiteiten met als doel klassieke muziek onder de aandacht te brengen van een breed publiek. In 
januari 2018 staan drie schoolconcerten voor de groepen 6, 7 en 8 en een familieconcert op stapel.

De schoolconcertenreeks voor 
1500 kinderen op 19 januari is te-
vens de première van Edwin Rut-
tens speciaal geschreven verhaal 
bij de muziek. Voor jong en oud die 
dit concert ook willen bijwonen is 
er het Familieconcert op 21 januari 
in De Woudkapel.

Ambassadeur
Edwin Rutten - voor de vijfde ach-
tereenvolgende keer ambassadeur 
van Aangenaam Klassiek for Kids 
-schreef het verhaal bij 'De Schil-
derijen van een Tentoonstelling' 
van Moessorgski. Edwin en pianist 
Misha Fomin laten de toehoorders 
het Fantasieknopje op het hoofd 
omdraaien om de eigen beelden te 
zien, die opgeroepen worden door 
muziek en verhaal. Enkele gehei-
men van de piano worden onthuld. 
De pedalen, de snaren, de hamer-
tjes, de zwarte en de witte toetsen, 

het touché. Wie was die Moessor-
gski? Tijdens het concert worden 
projecties getoond van verschil-
lende kunstenaars en kunstvormen.

Gnomus
Het gaat over schilderijen van o.a. 
Gnomus, een strompelende mis-
maakte dwerg. Het oude kasteel 
en een minstreel, die ‘s nachts een 
lied zingt in dat oude mysterieuze 
kasteel. Spelende kinderen in de 
Tuilleriën, een park in Parijs. De 
zware krakende wielen van een 
Poolse ossenwagen. Eén van de 
meest opvallende stukken is het 
ballet van kuikens die je een ballet 
hoort uitvoeren in hun eierschalen. 
Baba Yaga, de sprookjesheks in 
haar griezelige hut op kippenpo-
ten en de grote poort van Kiev. De 
Schilderijententoonstelling is een 
van de meest spraakmakende pia-
nocomposities van de negentiende 

eeuw. Mede door de fantastische 
bewerking voor symfonieorkest 
door Maurice Ravel werd het werk 
een grote klassieke hit.

Uitvoering
Op vrijdag 19 januari zijn de drie 
schoolconcerten voor de basis-

Start inschrijvingen 
voor ALS Lenteloop 

door Walter Eijndhoven

Maandag 21 mei is het weer rennen geblazen voor het goede doel. 
Vanaf donderdag 21 december kan iedereen zich weer inschrijven 
voor de derde ALS Lenteloop in Bilthoven. Deelnemers kunnen zich 
inschrijven voor diverse afstanden: 0,5 km-2,5 km-5 km en 10 km. 
Voor de niet-hardlopers staat een wandeltocht op het programma. 

ALS Lenteloop is een actie waarbij deelnemers, hardlopend of wande-
lend, een zelf gekozen afstand afleggen onder het motto ‘samen leven, 
samen lopen’. Doel is enerzijds om geld te werven voor onderzoek naar 
en medicatie voor ALS en anderzijds om een evenement te organiseren, 
waarbij de gezamenlijkheid van samen lopen en samen het leven vieren 
voorop staat. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek 
naar ALS ondersteund, met als doel de oorzaak van ALS te vinden en 
daarmee beter op zoek te kunnen naar methoden om ALS te bestrijden. 

Voortrekker
In 2016 startte in Bilthoven de eerste ALS Lenteloop, met veel deelne-
mers, gezelligheid en muziek. Voortrekker en voorzitter van deze eerste 
Lenteloop was de in Bilthoven wonende Vincent Cornelissen. Bij hem 
is drie jaar geleden ALS geconstateerd. Door het jaarlijks organiseren 
van dit evenement hoopt hij, met vele medestanders, die vreselijke 
ziekte ALS uiteindelijk de wereld uit te krijgen. ‘Ondanks mijn ziekte 
sta ik nog altijd positief in het leven’, vertelt Cornelissen. ‘Hardlopen 
zal mij niet meer lukken, maar natuurlijk ben ik wel de hele dag van de 
partij om de deelnemers aan te moedigen. Het is mooi om te zien hoe 
zo’n evenement de inwoners van een dorp met elkaar verbindt. Daar 
ben ik trots op’. 

Nieuwe voorzitter
Dit jaar nam Mirande Waterlaat uit Bilthoven het stokje over van voor-
zitter Jos Smit. ‘Tot voor kort was ik lid van serviceclub Lions Biltho-
ven 2000 en was eigenlijk alweer zoekende naar iets anders. Tot ALS 
Lenteloop op mijn pad kwam. Mijn vader leed aan ALS, dus ik ken 
deze ziekte van nabij. Voor mij was het daarom niet zo moeilijk om ‘ja’ 
te zeggen toen het bestuur van de ALS Lenteloop Bilthoven vroeg of ik 
voorzitter wilde worden. Een functie waar ik vol voor wil gaan’. Voor 
meer informatie en inschrijven voor de 3e editie van de ALS Lenteloop 
2018 kan via www.alslenteloop.nl 

Toast op de ALS Lenteloop 2018. Staand v.l.n.r. Jos Smit, Madelon 
Postmus en Mirande Waterlaat. Zittend: Vincent Cornelissen, Wout 
Kranenburg en Mariëlle Cornelissen. 

De opbrengst van de kerstmarkt overtreft alle verwachtingen.

Jos Heuer neemt afscheid van De WP met een maatschappelijk cadeau.

scholen van de Gemeente De Bilt 
e.o. voor de groepen 6,7 en 8 in de 
OLV-kerk aan de Gregoriuslaan in 
Bilthoven. Het Familieconcert is op 
zondag 21 januari om 15.00 uur in 
De Woudkapel, Beethovenlaan 21, 
Bilthoven. Kaarten (voor het fami-
lieconcert) zijn verkrijgbaar bij de 

Edwin Rutten schreef het verhaal bij de muziek.

Bilthovense Boekhandel en Bouw-
man Boeken De Bilt, online bij de 
organisator Stichting Mezzo Forte 
Piano (mezzofortepiano@gmail.
com). Informatie geeft Pleuna Ou-
wendijk 06 543 970 74 



Muziek in huis 
in Schutsmantel

Op zondag 7 januari geeft 
het ensemble Artem Trio 
een concert in zorgcentrum 
Schutsmantel. Het concert 
begint om 15.00 uur. Adres: 
Gregoriuslaan 35, Bilthoven. 
Het ensemble Artem Trio 
brengt een gevarieerd klas-
siek programma met werken 
van o.a. Beethoven, Mendels-
sohn, Bretón en Sjostako-
vitsj. Het programma duurt 
één uur, zonder pauze. 

Koffieconcert

Op zondag 7 januari ver-
zorgt de Georgische pianiste 
Ketevan Sharumashvili een 
koffieconcert in Huize Gaude-
amus (Gerard Doulaan 21 in 
Bilthoven) om 12.00 uur. Op 
het programma staat muziek 
van Van Beethoven, Schu-
bert, Liszt en Rachmaninov. 
Kaarten kunnen worden gere-
serveerd via: concerten.hui-
zegaudeamus@gmail.com. 

Parkinson Café Bilthoven

Mensen met de ziekte van 
Parkinson, hun naasten en 
belangstellenden zijn wel-

kom op maandag 8 januari in 
het Parkinson Café Bilthoven 
in de Koperzaal van zorgcen-
trum De Koperwiek, Koper-
wieklaan 3, Bilthoven. Kees 
Vermunt, medeauteur van 
het boek Parkinson & Stress, 
zal samen met zijn vrouw 
Gerdie de aanwezigen laten 
kennismaken met de ontspan-
methode, die mogelijkheden 
geeft om stress te verminde-
ren. Kees is ervaringsdeskun-
dige en heeft als coach zowel 
ervaring met parkinsonpati-
enten als met hun mantelzor-
gers. De bijeenkomst is van 
14.30 tot 16.00 uur. De toe-
gang is vrij. Een vrijwillige 
bijdrage is welkom. Inlich-
tingen bij Harm Scholten, tel. 
030 6564406, mail: harm@
scholten.nu. 

Bilthovense Kring 

Op maandag 8 januari om 
20.00 uur houdt prof. dr. 
Frank Koerselman een lezing 
binnen de lezingencyclus van 
de Bilthovense Kring met 
van 'Sterke Verhalen in tijden 
van overvloed en onbehagen'. 
Prof. dr. Frank Koerselman 
studeerde Sanskriet, vergelij-
kende godsdienstwetenschap 
en geneeskunde. Kaarten zijn 

aan de zaal (huize het Oosten, 
Rubenslaan 1 te Bilthoven) 
verkrijgbaar op maandag 8 
januari. Info: www.biltho-
vensekring.nl.

Fotoclub Bilthoven 
met eigen werk

Het nieuwe kalender jaar van 
Fotoclub Bilthoven begint 
maandagavond 8 januari 
met eigen werk. Dat belooft 
doorgaans een interessante en 
afwisselende avond te wor-
den. Elk lid van de club heeft 
immers zo zijn eigen favoriete 
onderwerp waar die zich met 
passie aan wijdt. Er zal dus 
een grote verscheidenheid aan 
foto’s worden getoond. De 
avond begint om 20.00 uur 
en wordt gehouden in zalen-
centrum H.F. Witte, Henri 
Dunantplein 4 in De Bilt. 

In Between Café

Het netwerkcafé voor werk- 
en opdrachtzoekenden ver-
zorgt op maandag 8 januari 
van 9.00 tot 11.30 uur een 
bijeenkomst in Wijkrestau-
rant Bij de Tijd, Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14, 
De Bilt. Voor meer informa-
tie: inbetweencafedb@gmail.

com. Toegang tot de work-
shops van het ‘In Between 
Café’ is gratis; consumpties 
voor eigen rekening. 

Klaverjassen bij SVM

Op de vrijdagen 12 en 26 
januari kan men weer klaver-
jassen bij SVM. In de kantine 
van deze sportvereniging aan 
de Dierenriem in Maartens-
dijk is men van harte wel-
kom. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur en meedoen 
kost 3 euro. Er is ook een 
loterij, voor € 0,25 per stuk 
zijn er loten te koop. Voor 
aanmelden: 0346 212366 of 
06 51832063.

Nootjes
 De Vierklank 22 3 januari 2018

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.

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

Cursussen/ trainingen 
Open les Yoga en Bewegen voor Ouderen 
Kom meedoen met Yoga en Bewegen voor ouderen! Ook al 
ben je niet meer zo soepel, yoga laat je ervaren dat je nog heel 
wat kunt. Eenvoudige bewegingen op en rondom de stoel. Na 
de les voelt u zich fit en ontspannen. Bel voor informatie/
aanmelding Annelies, t. 06 15 69 49 59, of mail annelies@
blijmetyoga.nl. Open les maandag 8 januari 15.15 u, woens-
dag 10 januari 12.30 u. www.blijmetyoga.nl

Bridgelessen voor Semi-Beginners en Gevorderden te 
Bilthoven. Half jan. starten weer nieuwe bridgecursus-
sen: voor semi-beginners (boekje 2 van Berry Westra) 12 
lessen op woensdagavond en voor semi-gevorderden (ná 
boekje 2) op maandagmiddag. Uitsluitend kleine groepen 
van max. 12 pers., waardoor persoonlijk aandacht wordt 
gegarandeerd. Ook privélessen met grote flexibiliteit. Info: 
www.bridgeschool-bilthoven.nl / ciska.zuur@gmail.com 
/  0302281121

Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim,Planetenplein 2, Bilhoven en in Maartensdijk. 
Proefles in ontspannen sfeer. Voor basisscholieren(vanaf 5 
jaar) tieners en volwassenen. Tevens Cursus : 4 weken opstap 
cursus met leen cello, €20 winter korting. De cello heeft een 
mooie warme zangerige klank en is een liedjes / melodie 
instrument. Bel: 06 19067441: Frank Linschoten cello docent. 
celloles-franklinschoten.nl. 

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

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

Mooie grenen witte 
BUFFETKAST in 2 delen 
H 200 Br 135 D 50 i.z.g.st. 
€240,-. Tel. 06-29506849

Stapelbed van grenen-
hout voor twee personen. 
Matrasmaat 90x200 cm. 
Zonder matrassen. €35,-. Tel. 
0346-211678 of 06-30654159

Grote spiegel 120 x 189cm. 
Met roomkleurige omlijsting 
van 4 cm. €40,-. Tel. 030-
6331609 of 06-36252092

Rollator met boodschappen-
mandje, inklapbaar. €25,-. 
Tel. 06-16658304

Diepvries H150 B57 D57 6 
laden €45,-. Tel. 06-52601525

Hometrainer €25,-. Tel. 
06-52601525

Zwarte blokken sprei €25,-. 
Tel. 06-52601525

Glazen tv tafel 80/50 €45,-. 
Tel. 06-52601525

Bureauladenkast 60/50 zwart 
€25,-. Tel. 06-52601525

Zeven verkade albums vanaf 
1925 iets beschadigd €25,-. 
Tel. 2281176

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

Boek over decoreren het 
bevat kleurrijke foto’s ziet er 
nog netjes uit €5,-. Tel. 0346-
243758

Sharp magnetron r 242 ww 
nieuw gekocht 17-11-2017 
bon aanwezig 2 jaar garan-
tie vaste prijs €50,-. Tel. 
06-29506849

2 rieten stoelen fauteuiltjes 
€25,- per stoel. Tel. 0346-
211742

Goed uitziende beschuitbus 
van de bekende tv programma 
de fabeltjes krant €6,50 Tel. 
0346-243758

Voor koude voeten thermo 
sokken/kousen kleur: zwart. 
Mt 39/42 en 43/46 per paar 
€2,-. Tel. 0346-243758

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

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

Vouwbed ongebruikt €50,-. 
Tel. 0346-211011

Activiteiten
WESTBROEK - De molen 
winkel is elke zaterdag 
geopend van 10.00 - 16.00 
uur. U kunt er uw oude fri-

tuurvet inleveren. Tevens 
kunt u van de gelegenheid 
gebruik maken om even bin-
nen een kijkje te nemen.

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

Parttime MAGAZIJN-
MEDEWERKER. Ten 
behoeve van onze assemblage 
werkzaamheden zijn wij op 
zoek naar een enthousiaste 
medewerker voor ca. 3 mid-
dagen per week (bv. naast 
school en tijdens vakanties). 
Gezien de werkzaamheden is 
gevoel voor en/of affiniteit 
met techniek gewenst. Ben 
je geïnteresseerd schrijf of 
mail ons,  VCE techniek B.V., 
P.C. Staalweg 94, 3721T TJ, 
Bilthoven. directie@vcetech-
niek.com

Gevraagd, CHAUFFEUR met 
code 95 RVK Transport en 
Handel bv Westbroek info@
vankeulen.trucks.nl tel 06 23 
64 88 94

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

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

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

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

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

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

Boerderij `FORTZICHT`. 
De locatie voor een verga-
dering, workshop, fami-
liebijeenkomst, of cur-
sus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-
2710913, westeneng@boer-
derijfortzicht.nl

Gratis af te halen. Pallets, 
hout, plastic, e.d. Tel. 
06-53330394

Gratis af te halen tuinaarde. 
Tel. 06-16658304

Gevonden 2 mutsen met 
opdruk 'waar is Angel?' Tel. 
0346-212805

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Geboren
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Korstiaan en Ingeborg
Hoogendijk

Leijenseweg 19
Bilthoven
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Veldrijder Kyle Agterberg 
heeft ambities

door Kees Diepeveen

De resultaten van de laatste weken liegen er niet om. Drie eerste plaatsen in de maand december 
geven aan dat de 18 jarige Kyle Agterberg uit Maartensdijk goed bezig is in zijn sport. Dit past 

geheel in de lijn die hij voor zichzelf heeft uitgestippeld: ‘Proberen de allerbeste te worden’.

Op achtjarige leeftijd begon Kyle 
met wielrennen op een wegfiets. Af 
en toe nam hij deel aan een wed-
strijd. Op negenjarige leeftijd wis-
selde hij de wegfiets in voor een 
mountainbike. Kyle werd lid van 
wielervereniging Stadion Nieuwe-
gein en ging tweemaal per week met 
de jeugd trainen. Het veldrijden had 
hem gegrepen. Op 16 jarige leeftijd 
maakte hij als juniorrijder de over-
stap naar wielervereniging De Ade-
laar in Hilversum. Hier traint hij op 
het terrein rond de Anna’s Hoeve 
met KNWU trainer Remco Kuylen-
burg die tevens zijn personal coach 
is. Nu hij 18 jaar is rijdt Kyle in de 
Beloften/Elite groep en boekt op-
vallende resultaten.

Bloedfanatiek
Kyle komt uit een sportief gezin. 
Vader Patrick heeft jarenlang ge-
voetbald bij DWSV (Utrecht) en 
is overgestapt op het fietsen en 
vond daarin zijn passie. Dat gold 
ook voor Kyle en zijn beide zus-
sen, die ook gingen wielrennen. 
Zijn zussen zijn gestopt maar Kyle 
gaat volle bak door en is uiterst ge-
motiveerd. In zijn personal coach 
heeft hij de persoon die hem stuurt, 
coacht, koersen evalueert, hem 
van passende trainingsschema’s 
voorziet en met hem contact heeft 
voor elke wedstrijd voor adviezen. 
Kyle:  ‘Soms moet hij me ook wel 
een beetje remmen, want ik ben 
bloedfanatiek en was soms een 

wildebras op de fiets wat niet altijd 
even goed uitpakte. Ik heb in 2016 
beide sleutelbeenderen gebroken 
door flink onderuit te gaan. Daar 
ben ik nu wel wat slimmer in ge-
worden en heb me bewust gericht 
om dat zo veel mogelijk te voorko-
men en vooral op de fiets te blijven 
zitten. Dat gaat nu heel wat beter’. 

Snelheidstraining
Nadat Kyle van de middelbare 
school kwam met een horecadi-
ploma heeft hij zich volledig op het 
veldrijden gericht. Per week 16 tot 
18 uur trainen en één of twee wed-
strijden per week rijden. Kyle: ‘Ik  
kan dit doen omdat mijn ouders 
vierkant achter me staan en voor 
mijn materiaal zorgen. Ik realiseer 
me dat ik hier enorm mee bof.  Mijn 
vader gaat overal met me mee naar 
toe. Hij doet ook één maal per week 
snelheidstraining met mij op de 
scooter en ik er achter. In de kou is 
het niet altijd een pretje voor hem. 
Om wat bij te verdienen werk ik in 
de plaatselijke snackbar. Met fietsen 
verdien ik ook wel geld vooral als 
ik win. Een sponsor heb ik nog niet. 
Die hoop ik later wel te krijgen’.

Top zes van Nederland
Kyle heeft in zijn nog jonge wie-
lercarrière al best mooie resultaten 
geboekt. Hij heeft ook wel een jaar-
tje bij de Nieuwelingengroep ge-
had waarbij het allemaal niet wilde 
en hij wat gedemotiveerd raakte. 

Maartensdijker Dick van Barneveld 
heeft zich toen over hem ontfermd 
en bij hem weer het plezier in het 
veldrijden teruggebracht. Nu hij bij 
de Beloften/Elite groep rijdt gaat 
het steeds beter en behoort hij in 
zijn categorie al tot de top zes van 
Nederland. Alleen al deze maand 
heeft hij drie wedstrijden gewon-
nen: op 2 december in Zwartemeer, 
op 9 december in Amersfoort en 
op 29 december in Norg. En op 
24 december nog derde in Boxtel. 
Indrukwekkende resultaten. En de 
plannen zijn duidelijk! ‘Nederlands 
kampioen worden bij de Beloften/
Elite en deelnemen aan het WK’ 
stelt Kyle duidelijk.

Surhuisterveen
Op 14 januari 2018 wordt in Sur-
huisterveen het Nederlands Kam-
pioenschap Veldrijden gehouden. 
Daar wil Kyle vlammen en zich 
laten zien, evenals op de wereld-
bekerwedstrijd GP Adrie van der 
Poel in Hoogerheide op 28 januari 
waar hij zo goed als zeker aan deel-
neemt.  ‘Ik heb geen duidelijk doel 
voor ogen voor de middellange ter-
mijn. Wil progressie blijven boeken, 
vooral minder vallen en natuurlijk 
er plezier in blijven houden’. Dit 
alles moet er toe leiden dat Kyle in 
zijn vierde jaar bij de Beloften/Elite 
moet proberen een profcontract bij 
een ploeg te scoren. ‘En als dat is 
gelukt en ik blijf gezond’ aldus Kyle 
‘dan streef ik naar het allerhoogste’. 

Familiezaalvoetbaltoernooi 
voor dertigste keer

door Kees Diepeveen

Op 6 januari 2018 wordt voor de 
dertigste maal het Familiezaalvoet-
baltoernooi gespeeld in de sport-
hal van het HF Witte Centrum in 
De Bilt. Hans Winkel en Eddy de 
Kruijff zijn in 1988 met het toer-
nooi begonnen in sporthal de Kwin-
kelier en hebben dit al die jaren 
gaande gehouden. Ongeveer acht 
jaar geleden hebben zij het stokje 
overgedragen aan Ed Huussen. 

In het jaar 1988 hadden Hans Win-
kel en Eddy de Kruijff het idee op-
gevat om een zaalvoetbaltoernooi te 
organiseren met een achttal families 
uit De Bilt. Dat dit zou uitgroeien tot 
een jaarlijks evenement hadden zij 

in die tijd zeker niet voorzien. Het 
toernooi is na 30 jaar nog springle-
vend. De eerste families, die aan het 
toernooi deelnamen waren bekende 
Biltse families als De Kruijff, Van 
der Lee, Hillen, Wouters, Visser, 
Toonen, Van Polen en Huussen. De 
familie Van Polen heeft inmiddels 
de meeste dienstjaren. Inmiddels 
zijn er families afgevallen, weer bij-
gekomen en zijn er ook combinaties 
van families ontstaan.

Fluit
Scheidsrechter Frans Burbach fluit 
met collega Arne Hiddinga de wed-
strijden. Frans:’ Ik kijk altijd weer 
uit naar dit toernooi en fluit daar 

met enorm veel plezier. Je ziet door 
de jaren heen ook de generatiewis-
selingen ontstaan. De ouderen wor-
den gaandeweg vervangen door de 
kinderen. Iedereen kent iedereen en 
dat is zo leuk. Wil niet zeggen dat 
er niet fanatiek om de punten ge-
speeld wordt. Maar het blijft spor-
tief. Ik heb er nog nooit iemand uit 
hoeven sturen en er zijn ook nooit 
ernstige blessures geweest’. 

Niveau
Frans vervolgt: ’Het niveau schat ik 
in op 4e / 5e klasse zaalvoetbalcom-
petitie KNVB. In de teams zitten 
diverse jonge spelers die competitie 
spelen en dit afgewisseld met niet 
competitiespelers geeft een aardig 
niveau. Edwin de Kruijf en Ronald 
Hoop hebben in het verleden ook 
meegedaan. Dat zijn oude profvoet-
ballers. Leuk om die mannen bezig 
te zien’. Tot slot wijst Frans Bur-
bach nog op de deelname van Gert 
Winthouwer. ‘Vele wat oudere Bil-
tenaren kennen Gert als het hulpje 

Henk van Zijtveld naar 
Olympia Haarlem

Maartensdijker Henk van Zijtveld zal het komende softbalseizoen 
Pitchercoach/Assistent Coach worden bij landskampioen Softbal 
Olympia Haarlem. Hij blijft ook, op meer incidentele basis, ver-
bonden aan HSV Centrals, dat een niveau lager speelt.

Henk van Zijtveld leerde softballen met de Amerikanen van de voor-
malige vliegbasis Soesterberg. Zijn eerste vereniging was VIPS (Maar-
tensdijk), daarna speelde hij voor veel andere teams en verenigingen 
in Midden-Nederland. Henk speelde in het Rayonteam Midden-Neder-
land en vanaf 1988 in het Nederlands heren-softbalteam. Met dit team 
speelde hij op het WK (1992) en werd Europees Kampioen (1993). Elf 
keer werd zijn clubteam Nederlands kampioen. 

Vanaf zijn 23e jaar is hij trainer/coach van verschillende jeugd-soft-
balteams en dames/heren seniorenteams, o.a. bij Centrals van topsport 
cadetten en topsport junioren. Samen met Hans Snel trainde/coachte hij 
de Centrals-dames. Henk ziet bij Olympia 3 ex-speelsters van Centrals 
terug: infielder Emma Wojcek, catcher Stephanie Pears en pitcher/out-
fielder Eva Voortman. Eva is een leerling van Henk en inmiddels traint 
ze ook af en toe weer met Hem. Vorig jaar speelde Henk nog in het 1e 
softbalteam van Centrals. Met spelen is hij nu definitief gestopt. De 
coach van Olympia, de Nieuw Zeelander Stanley Doney, wilde alleen 
Van Zijveld en niemand anders: 'Henk is een goede techniektrainer én 
een goed mens'.  (Bertus Voortman)

Henk van Zijtveld zaterdag op het Maartensdijkse Maertensplein. [foto 
Henk van de Bunt]

Kyle Agterberg met zijn eerste trofee die hij bij de jeugd gewonnen heeft.

van zijn broer Chris Winthouwer, 
die een bloemenzaak had. Gert 
bracht altijd op de fiets de bestellin-
gen rond en liet iedereen horen dat 
hij supporter van Ajax was. Gert is 
een soort erelid van het toernooi, 
die als vlaggenist mag optreden’. 

Kruisfinales
Er zijn altijd acht teams, die in 
twee poules van vier strijden om 
een plaats in de kruisfinales. Het 
toernooi begint om 11.00. De finale 
start om 16.45 uur. Voorafgaand 
hieraan wordt er nog een veteranen-
wedstrijd gespeeld. Na het toernooi 
krijgen alle deelnemers en sup-
porters soep met broodjes gevolgd 
door een feest met livemuziek. Niet 
alleen scheidsrechter Frans Bur-
bach heeft er weer zin in.

Scheidsrechter Frans Burbach 
kijkt weer uit naar het 
familiezaalvoetbaltoernooi waar 
hij met plezier de wedstrijden in 
goede banen leidt.
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advertentie

advertentie

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

Wandelen op Beerschoten

Op zondag 7 januari organiseert Utrechts Landschap een wandeling op 
Landgoed Beerschoten. Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort tot 
de mooiste landgoederen van de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied 
komen reeën, de das, de vos en vele vogels voor zoals de raaf. Tijdens 
deze wandeling vertelt de gids over de rijke historie van dit landgoed. 
De wandeling duurt anderhalf tot twee uur. Vertrektijd 14.00 uur. Start 
vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan de Holle Bilt 6, in De Bilt; 
voorbij de parkeerplaats van de 
Biltsche Hoek linksaf. Vooraf 
aanmelden is nodig in verband 
met het maximaal aantal deelne-
mers. Dit kan op de website van 
Utrechts Landschap bij ‘activi-
teiten’. Deelname is gratis.

(Trees Althues)

Verbreding A27 vanuit de lucht 
door Henk van de Bunt

De werkzaamheden om de A27 van 2x2 naar 2x3 banen te verbreden zijn volop bezig. Met 
een prachtige serie foto’s van eind oktober neemt RWS de Vierklanklezer mee in vogelvlucht 
over het circa 23,5 km lange traject tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en aansluiting 

Bunschoten-Spakenburg; wij beperken ons tot net voorbij de provinciegrens tussen Utrecht en 
Noord Holland. Eind 2018 is de verbreding klaar. Het verkeer kan dan sneller doorrijden en de 
regio Utrecht en Amersfoort beter bereiken. Vandaag treft u de laatste foto uit deze serie aan.

Viaduct Vuurse Dreef wordt aan 
de oostzijde met 5 meter en aan de 
westzijde met 6,5 meter verbreed. 
Daarnaast komt er een nieuwe 
grondkerende constructie aan de 
oostzijde van de A27. De planning 
is, dat dit mei 2018 gereed is. Er 
komt een nieuw geluidsscherm Hol-
landsche Rading West. Het nieuwe 
geluidsscherm wordt 1.375 meter 
lang en 3 meter hoog. Het scherm 
is dicht en wordt aan weerszijden 
begroeid. De uitvoering is dubbel-
zijdig absorberend. Voor een lengte 
van 360 meter wordt het scherm 
verhoogd naar 4 meter. Ter plaat-

se van het viaduct Vuurse Dreef 
wordt de bovenste 2 meter van het 
scherm transparant uitgevoerd. De 
werkzaamheden aan geluidsscherm 
Hollandsche Rading West vinden 
plaats tot eind januari 2018.

Het huidige geluidsscherm Holland-
sche Rading Oost wordt vervangen 
door een nieuw geluidsscherm. De 
lengte van het nieuwe geluidscherm 
Hollandsche Rading Oost is 1100 
meter lang. Over een lengte van 
1000 meter is het scherm straks zes 
meter hoog. De laatste 100 meter, 
ten noorden van het viaduct Vuurse 

Dreef krijgt een hoogte van vijf me-
ter. Het scherm wordt tweezijdig 
begroeid en absorberend uitgevoerd. 
De onderste vier meter van het ge-
luidscherm is dicht uitgevoerd en de 
bovenste twee meter transparant. Ter 
hoogte van de het viaduct Vuurse 
Dreef is de onderste meter van het 
scherm dicht, de volgende drie me-
ter zijn translucent; dit is glas waar 
je niet doorheen kunt kijken. De bo-
venste 2 meter zijn transparant. De 
werkzaamheden aan geluidsscherm 
Hollandsche Rading Oost vinden 
plaats van begin december 2017 tot 
eind april 2018.

Op ‘t bankje
Het is Nieuwjaarsmiddag en ik 
vind het tijd om er even uit te gaan 
na al die feestdagen. Op straat ziet 
het er best netjes uit. De vuurwerk 
afvaltroepen hebben duidelijk hun 
opruimacties voltooid. Dat was 
vroeger wel anders. Toen bleven 
de resten vaak wekenlang liggen 
en als het wat regende zag je het 
in een rode brij veranderen. Dat 
zag er allemaal vies uit. Ik ga 
natuurlijk ook weer even op het 
bankje zitten. Het lijkt allemaal 
anders dan voor de jaarwisseling. 
Het nieuwe jaar ligt nog helemaal 
open en voor mijn gevoel is het al 
lichter dan een week geleden. In 
tuinen brandt overal nog wel de 
kerstverlichting en in de huizen 
zie je de lampjes in de kerstboom 
ook nog wel, maar het ziet er voor 
mijn gevoel anders uit dan met de 
Kerst. Ik mijmer wat over wat me 
in het nieuwe jaar te wachten zal 
staan en denk al een beetje aan 
de komende lente als alles weer 
groen wordt. Dan komt er op-
eens een vrouw met twee jongens 
van rond de tien jaar mijn kant 
op. Het is duidelijk een tweeling 
en ze lijken sprekend op elkaar. 
Als ze vlak bij me zijn gaat de 
telefoon van de vrouw. Ze haalt 
het apparaat uit haar tas en zegt: 
‘Kom jongens, we gaan even op 
het bankje zitten.’ Ze heeft waar-

schijnlijk een goede bekende aan 
de telefoon en er worden over en 
weer eerst nieuwjaarswensen uit-
gewisseld. Ik hoor haar zeggen 
dat ze op weg is naar haar ouders 
om die een gelukkig Nieuwjaar 
te wensen. Kennelijk vertelt de 
persoon aan de andere kant van 
de lijn hoe ze de jaarwisseling ge-
vierd hebben en de vrouw naast 
mij vertelt haar verhaal. Het lijkt 
erop dat ze het allemaal erg gezel-
lig gehad hebben. ‘Wim is van-
nacht nog even bij mijn en zijn 
ouders geweest en die ligt nu thuis 
nog bij te komen’, hoor ik haar 
zeggen. Als ze uitgepraat is kijkt 
ze me aan en wenst ook mij een 
voorspoedig Nieuwjaar en ik haar 
natuurlijk. Ze vertelt dat de jon-
gens graag meewilden want het is 
inmiddels traditie dat ze de eerste 
dag van het jaar van opa en oma 
allebei een tientje krijgen. ‘Ach 
ja, het zijn de enige kleinkinderen 
van mijn ouders. Ik heb nog een 
zus maar die heeft geen kinderen.’ 
De jongens zijn erg rustig maar nu 
het over hun tante gaat zegt er een: 
‘We gaan toch ook nog wel naar 
tante Mary hè?’ De moeder krijgt 
een glimlach op haar gezicht en 
vertelt dat het hun lievelingstante 
is die ook altijd heel gul is. ‘Naar 
mijn schoonouders willen ze ook 
wel, maar die hebben zeven klein-

kinderen dus is de nieuwjaarsfooi 
een stuk minder. Als ik vraag wat 
ze met het geld dat ze vandaag 
krijgen gaan doen hoor ik dingen 
noemen die hun budget vast vele 
malen zal overschrijden. Compu-
terspelletjes hebben hun voorkeur 
en dat is dan weer het voordeel 
van een tweeling, ze kunnen din-
gen heel gemakkelijk samen ge-
bruiken. ‘Met mijn zus gaan ze 
ook vaak op pad. Ze is een echte 
natuurliefhebster en weet er heel 
veel over te vertellen. Ik denk dat 
ze met haar al in alle dierentuinen 
geweest zijn. In het Dolfinarium 
zijn ze al een paar keer geweest.’ 
De jongens worden nu wat onge-
duldig, want ze willen natuurlijk 
hun geldinzamelingsactie gaan 
houden. ‘Kom mam, anders denkt 
oma waar blijven ze’, zegt er een. 
‘Ja, ja, ik denk dat jullie eerder 
bang zijn dat de centjes op zijn’, 
zegt ze lachend. Ze gaan in de 
starthouding staan en even later 
zie ik ze huppelend verder gaan.

Maerten      

Beerschoten levert met sneeuw een mooi plaatje op.

Dassenburcht
 

Terwijl de dassen slapen kunnen de kinderen op bezoek in hun burcht. 

KinderNatuurActiviteiten van Het Utrechts Landschap (HUL) organi-
seert activiteiten voor kinderen in en over de natuur. Dit wordt gedaan 
onder leiding van vrijwilligers van HUL en IVN De Bilt op Beerscho-
ten. Woensdag 10 januari wordt er van alles verteld over de Dassen-
burcht in en buiten paviljoen Beerschoten. Buiten worden spullen uit 
het bos verzameld waarmee de kinderen met klei een eigen dassen-
burcht mogen maken. Er is wat lekkers met limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 
jaar. Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Plaats: Paviljoen Beerschoten, De Holle 
Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden per email kan tot en met zaterdag 6 januari 
via kindernatuuractiviteiten@gmail.com.

(Trees Althues)

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
03-01
Do.

04-01
Vr.

05-01
Za.

06-01
Zo.

07-01

Malse diamanthaasbiefstuk 
met stroganoffsaus

of
Kabeljauwfilet met 

kappertjessaus
of

Flespompoen met pesto en 
mozzarella uit de oven

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
10-01
Do.

11-01
Vr.

12-01
Za.

13-01
Zo.

14-01

Hertenbiefstuk met 
cranberrysaus

of
Doradefilet met 

garnalensaus
of

Gevulde portobello met 
geitenkaas

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

v.a. woe. 3 januari nieuwe à la carte kaart.
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