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Optimistische nieuwjaarstoespraak 
burgemeester Verkerk

door Guus Geebel

‘In de korte tijd dat ik hier waarnemend burgemeester ben, ben ik mij al snel thuis gaan voelen’, 
zegt Bas Verkerk in zijn nieuwjaarstoespraak. Op donderdag 5 januari kwamen inwoners uit 

alle kernen van de gemeente naar de Mathildezaal van het gemeentehuis om in een gezellige en 
ongedwongen sfeer het burgemeestersechtpaar en elkaar een gelukkig 2017 te wensen.

In zijn toespraak dankt de bur-
gemeester politie, brandweer en 
hulpverleners die hebben bijgedra-
gen dat de jaarwisseling, op enkele 
kleine incidenten na, in goede sfeer 
is verlopen. ‘De inwoners hebben 
er met elkaar een fantastisch feest 
van gemaakt.’ In een terugblik 
op 2016 gaat hij in op het vertrek 
van wethouder Jolanda Van Hulst 
waarmee hij kort na zijn aantreden 
werd geconfronteerd en het aantre-
den van wethouder Ebbe Rost van 
Tonningen. Ook noemt hij schok-
kende gebeurtenissen, zoals de bru-
te moord op Koen Everink in zijn 
woning in Bilthoven. ‘Veiligheid 
is nooit vanzelfsprekend, zelfs niet 

in onze relatief rustige gemeente. 
Met afschuw denken we terug aan 
de aanslagen in België, Frankrijk 
en elders in de wereld. Toch kun-
nen we ons niet laten regeren door 
angst.’

Activiteiten
Over de economische ontwikkelin-
gen zegt Verkerk: ‘In mei hebben 

we als gemeente een intentiever-
klaring ondertekend met Bilthoven 
Biologicals, de provincie Utrecht 
en Stichting Utrechts Science Park. 
Daarbij is afgesproken om op het 
gebied van Life Science & Health 
nog intensiever te gaan samen-
werken en Utrecht Science Park 
Bilthoven als satelliet van De Uit-
hof sterker neer te zetten. Met het 

uitstekende vestigingsklimaat voor 
bedrijven hebben we als De Bilt 
iets unieks te bieden. Als gastheer 
voor onder andere het KNMI bie-
den wij ruimte aan bedrijven die 
wetenschappelijke en technologi-
sche kennis naar de praktijk verta-
len. Innovatie op dit gebied wordt 
een steeds belangrijker pijler in de 
ontwikkeling van de economie. 
Hoe mooi is het dat wij daar als 

Climatetown een grote rol in kun-
nen spelen.’ 
 
Prestaties
De burgemeester noemt ook een 
aantal sport- en andere prestaties. 
‘Bij de Olympische zomerspelen 
in Rio hebben maar liefst drie da-
mes van SCHC met het Nederlands 
team de zilveren medaille binnen 
gesleept.’       Lees verder op pag.5

Ministerie akkoord met 
extra geluidsschermen

Er komen langere en hogere geluidsschermen langs de A27 ter 
hoogte van Hollandsche Rading en Groenekan. Het ministerie heeft 
ingestemd met een wijziging van de oorspronkelijke plannen.

Op 2 november 2016 is een bekendmaking van het ontwerpbesluit 
gepubliceerd in de Staatscourant. Een dag later is het ontwerpbesluit 
ter inzage gelegd. Binnen de daarvoor gestelde termijn zijn over het 
ontwerpbesluit geen zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit is 
ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Gemeente
Het is de gemeente De Bilt die om de extra schermen heeft gevraagd. 
De kosten worden betaald door de gemeente De Bilt en Provincie 
Utrecht. Het betreft een verhoging van het geplande scherm bij Hol-
landsche Rading van 3 meter naar 4 meter en een verlenging van het 
geplande scherm bij Groenekan-West, eveneens met een hoogte van 4 
meter. De schermen zijn nodig omdat de Rijksweg wordt verbreed en 
de geluidsoverlast voor omwonenden daardoor toeneemt.

Besluit
Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na publicatie 
(30-12-2016)  in de Staatscourant zes weken ter inzage bij het Bureau 
Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende 
werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Indien u van deze mogelijkheid 
gebruik wilt maken, dan dient u telefonisch contact op te nemen met het 
Bureau Sanering Verkeerslawaai: tel. 0348 487450.
Tot het besluit behoort een lijst met de betrokken referentiepunten en 
de gewijzigde plafondwaarden. Het besluit, inclusief bijlage, aanvraag 
en akoestisch onderzoek, wordt ook volledig gepubliceerd op de web-
site van het Bureau Sanering Verkeerslawaai: www.bureausanering-
verkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur/bekendmakingen.

Beroep
Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen 
belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling be-
stuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Aandachtig luisteren de aanwezigen naar de burgemeester.

Herman en Petra Doornenbal wisselen nieuwjaarswensen uit met het 
burgemeestersechtpaar.

Jeroen van der Zwan en Vincent Stap schenken bier van eigen brouwerij.
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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

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

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

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

15/01 • 10.30u - Mevr. ds. B. L. Bos 
Uitzenddienst

Vanaf feb. 2017 wordt Rineke van Ginkel 
uitgezonden naar Zuid-Afrika. Vanuit het 

Beyers Naudé Centrum voor Publieke 
Theologie in Stellenbosch werkt Rineke 
mee aan toerusting van gemeenten en 

voorgangers in de regio van de West Kaap.

Pr. Gem. Zuiderkapel
15/01 • 09.30u - ds. R.W. De Koeijer

15/01 • 18.30u - ds. P. Vernooij  

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
15/01 • 10.30u - Oecumenische Dienst. 

Geen dienst in WK

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

15/01 • 10.00u - De heer Peter Kerkhove

R.K. Kerk O.L. Vrouw
15/01 • 10.30u - Eucharistieviering met

E. Kimman s.j.

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

15/01 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed
15/01 • 16.30u - Ds. R. Th. De Boere

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk
15/01 • 10.00u - Ds. M. van Duijn, 

Afscheid + bevestiging
15/01 • 19.00u - Ds. D Meijvogel 

Pr. Gem. Immanuelkerk
15/01 • 10.00u - mevr. M.D. Oskam-van 
Zwol Samendienst met Opstandingskerk

Pr. Gem. Opstandingskerk
15/01 • 10.00u - Samendienst in

en met Immanuelkerk

R.K. St. Michaelkerk
15/01 • 10.00u - Communieviering

pw F. Overbeek

Volle Evangelie Gemeente
15/01 • 10.30u - Spreker Adri van der Mast

17/01 • 20.00u - Bijbelstudie
18/01 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

15/01 • 10.30u - Ds. G.M. Landman 

Herv. gemeente Blauwkapel 
15/01 • 15.30u - proponent

G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk
15/01 • 10.00u - ds. L. Groenenberg
15/01 • 18.30u - ds. N. van der Want 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

15/01 • 11.00u - ds. R. Alkema
Viering Heilig Avondmaal

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

15/01 • 10.00u - ds. G.H. Kruijmer
15/01 • 18.30u - ds. M. P.D. Barth 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

15/01 • 10.00u + 18.30u - Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
15/01 • 09.30u - ds. R. Alkema

Viering Heilig Avondmaal 

St. Maartenskerk
15/01 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

15/01 • 10.00u - ds. B.H. Steenwijk
15/01 • 18.30u - ds. P. Veldhuizen 

PKN - Herv. Kerk
15/01 • 10.00u - ds. E. Versluis

15/01 • 18.30u - ds. M. van der Zwan

De Vierklank
Een uitgave van Vario Pers
Oplage 20.500 ex
Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
tel. 0346-211992
e-mail info@vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30-17.00 uur

Bel of mail bij bezorgklachten naar:
0346 211992 of info@vierklank.nl
Krant op internet www.vierklank.nl

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, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

altinguitvaarten.nl 
de Bilt, Bilthoven en Groenekan 
06 45 363 220 

Hiske Alting & Pauline Res

alting uitvaarten

ruimte voor afscheid

Bedroefd, maar dankbaar voor de lange tijd dat hij in ons midden 
was, geven wij u kennis van het overlijden van onze vader, opa en 
mijn overgrootvader

Hendrik Arend de Wilde
-Henk-

 30 december 1923 † 7 januari 2017

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkind

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 13 januari 
om 13.00 uur in de aula van crematorium Domstede, 
Proostwetering 8 te Utrecht, afslag 7 van de A2.

Liever geen bloemen.

Altijd was hij stipt op tijd, aan de vroege kant.
Nu is hij, veel te vroeg, onverwacht heengegaan.

Johannes Jacobus Hertsenberg
- Hans -

Avereest, 7 januari 1951 Bilthoven, 4 januari 2017

Jochem en Astrid
Christopher, Jack
Iris en John

Maria en Theo
Arnold en Erna

Bilthoven, Kramsvogellaan 2

Correspondentieadres:
Fam. Hertsenberg
p/a Wolter Heukelslaan 50
3581 ST  Utrecht

Hans is overgebracht naar het Uitvaartcentrum Agterberg, 
Wolter Heukelslaan 50 te Utrecht, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 14 januari 
om 11.00 uur in crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 
te Bilthoven.

Nadien is er een informeel samenzijn in de ontvangkamer van 
het crematorium.

Wij willen graag een herinneringsboek voor Hans samenstellen aan 
de hand van alle input van vrienden en familie.
Wij verzoeken u daarom om ons per email uw herinneringen aan 
Hans te doen toekomen, zoals foto’s, uw verhalen en anekdotes.

Emailadres: ihertsenberg@hotmail.com

Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging ‘Tweemaal Zes’ 
haalt zaterdag 14 januari oud pa-
pier op in Maartensdijk. De papier-
wagens gaan zaterdagmorgen om 
9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
uw papierkliko of het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

Groenekan
Op zaterdag 14 januari haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier (gebundeld of 
in dozen) of de papierkliko vóór 
8.00 uur aan de weg te zetten.

Opbrengst Collecte

De landelijke collecteweek van het 
Nationaal MS Fonds in novem-
ber was ook dit jaar een groot 
succes. In de gemeente De Bilt 
is een mooi bedrag van 6524,13 
euro opgehaald. De opbrengst van 
de collecte wordt gebruikt om te 
investeren in het verbeteren van 
de kwaliteit van leven van mensen 
met MS én in innovatieve onder-
zoeken om MS te genezen. Het 
Nationaal MS Fonds bedankt alle 
gevers voor hun bijdrage en alle 
collectanten en collecte-coördina-
toren voor hun inzet. Zij zijn ook 
dit jaar weer door weer en wind op 
pad gegaan om zich sterk te maken 
tegen MS. 

Reumafonds zoekt organisator 

Het Reumafonds zoekt in Hol-
landsche Rading een organisator 
om in maart 2017 de huis-aan-
huis-collecte mogelijk te maken. 

De organisator regelt de voorbe-
reiding en het verloop van de col-
lecte en zorgt na afloop van de 
collecte voor de afdracht van het 
opgehaalde geld. De organisator 
kan rekenen op persoonlijke bege-
leiding van de regio-coördinator 
van het Reumafonds. Ook voor 
het benodigde collecte-materiaal 
wordt gezorgd. Het werk vraagt 
per jaar plm. 10 uur tijdsbeste-
ding. Mensen met interesse kun-
nen contact opnemen met regio-
coördinator Jet de Court, telefoon 
06 30559278. Wilt u collecteren, 
dan kunt u zich ook bij (ook) haar 
aanmelden.

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 15 januari vindt van 16.00 
- 19.00 uur in café van Milten-
burg de nieuwjaarsreceptie van 
de PvdA plaats. Tweede Kamerlid 
Loes Ypma zal dan de aftrap geven 
van de Biltse campagne om de 
komende Tweede Kamerverkie-
zing voor de PvdA tot een succes 
te maken. Tijdens deze receptie zal 
Krischan Hagedoorn bovendien 
verantwoording afleggen van het 
optreden van de PvdA in de Biltse 
gemeenteraad in het afgelopen jaar 
en kort vooruitblikken op 2017. 
Iedereen is van harte welkom.

Thema-avond Maartensdijk

17 januari is de tweede bijeen-
komst in de reeks thema-avonden 
belegd door IRS Gooi & Sticht. 
Het doel van deze avonden is 
onderwijs te ontvangen vanuit de 
Bijbel tot verdieping en verrijking 
van het geestelijk leven. Na de 
lezing is er gelegenheid vragen in 
te dienen, die na de pauze behan-
deld worden. Van iedere lezing 
wordt een samenvatting uitge-
reikt. Op dinsdag 17 januari is 
het thema ‘Gedachten bij 500 jaar 
Reformatie’Het onderwerp wordt 
ingeleid door emeritus predikant 
en publicist ds. J. Belder in de 
Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 
te Maartensdijk. De aanvang is 
om 19.45 uur. 

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 20 januari kunt u 
weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging 
aan de Dierenriem in Maartens-
dijk bent u van harte welkom. Het 
klaverjassen begint om 20.00 uur 
en meedoen kost 3 euro. Er is ook 
een loterij, voor € 0,25 kunt u een 
lot kopen. Voor aanmelden: 0346 
212366 of 06 51832063.
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CANDELA LUMEN LUX 
Udo Prinsen, 
Casper Prager en 
Hanne van Baarle  
Foto’s en ruimtelijk werk

Zondag 15 januari 
om 15.00 uur opening 

Expositie 
Gemeentehuis Jagtlust De Bilt

15 januari | 7 maart 2017

KBH brengt sfeer in het nieuwe jaar
In een afgeladen H. F. Wittecentrum in De Bilt gaf afge-
lopen zondag een van de muzikale pijlers van De Bilt, de 
Koninklijke Biltse Harmonie, een zeer geslaagd Nieuw-
jaarsconcert.

Het groot harmonieorkest van de KBH bracht traditiegetrouw 
een ruim uur populaire werken, waarbij ook twee zangeressen 
begeleid werden: Marie Jose Tiemstra, bekend van de Biltse 
Theaterkoffer, en Els Firet, die met haar gevoelige stem een 
prachtige toegift verzorgde.

Het orkest, voor de laatste keer onder inspirerende leiding 
van Johan Boonekamp, bewees eens te meer dat het zijn plek 
in eerste divisie (vroeger vaandelafdeling geheten) meer dan 
verdient. Dat blijkt ook uit de uitnodiging die het orkest heeft 
gekregen om 24 september a.s. gezamenlijk op te treden met 
de Koninklijke Harmonie van Thorn (ook bekend als de bok-
ken van Thorn), een van de meest vooraanstaande harmo-
nieorkesten ter wereld met een ruim 200-jarige historie. Een 
evenement om alvast te noteren!                (Peter Schlamilch) 

Politiek moet snel beslissen 
over zwembad

door Henk van de Bunt

Het College van De Bilt wil dat de gemeenteraad deze maand nog een besluit neemt over het 
nieuwe zwembad. Volgens burgemeester en wethouders is het financieel haalbaar 

om een bad van 25 bij 15,4 meter te bouwen.

De afgelopen maanden heeft de 
gemeente onderzocht welke vari-
ant het beste past. De gebruikers 
vragen een beweegbare bodem en 
een optie om de watertemperatuur 
aan te passen. Ook dat is volgens de 
bestuurders van De Bilt mogelijk.

Hoofdpijn
De raad nam al in juni 2015 het 
besluit tot een nieuw, duurzaam en 

energiezuinig zwembad Branden-
burg. In april 2016 stelde het colle-
ge een programma van eisen op en 
legde daarna een conceptprogram-
mering voor aan de gebruikersgroe-
pen. De gebruikers hadden veel kri-
tiek op het ontwerp dat volgens hen 
niet aan de wensen voldeed. Een 
onafhankelijke procesbegeleider 
lukte het niet om het vertrouwen 
tussen gebruikers en gemeente te 
herstellen. Ook stapte indertijd 
verantwoordelijk wethouder Jo-
landa van Hulst op. Ze voelde zich 
in deze kwestie onvoldoende door 
haar (VVD-)fractie gesteund.
Het zwembad in De Bilt is de af-
gelopen jaren uitgegroeid tot een 
bestuurlijk hoofdpijndossier. Twee 
wethouders bemoeiden zich al zon-

der resultaat met het onderwerp. 
Afgelopen najaar zijn drie varian-
ten voor een nieuw zwembad nog 
eens grondig onderzocht. Conclu-
sie: een nieuw zwembad van 25 bij 
15,4 meter past als enige binnen de 
financiële kaders van de gemeente. 
Het college wil nu snel doorpakken. 
Gaat de raad akkoord met realisatie 
van het voorgestelde zwembad, dan 
kan de bouw in de tweede helft van 

2017 van start. Er komt dan een 
einde aan dit langslepende dossier.

Politiek
De politiek reageert divers: Han 
IJssennagger (Bilts Belang): ‘Bilts 
Belang is erg verbaasd, dat de 
wethouder van de partij, die altijd 
om het hardst heeft geroepen, dat 
het plan van Stichting Water voor 
een veel groter zwembad serieus 
moest worden genomen, nu zon-
der problemen datzelfde plan naast 
zich neer legt. ‘Dit collegevoorstel 
voor een te klein bad kent alleen 
maar verliezers! Haast en slordig-
heid (de raad kreeg te laat de ver-
keerde stukken) leiden tot slechte 
besluitvorming. De PvdA wenst dat 
de wethouder terug naar de teken-

tafel gaat en de gebruikers serieus 
neemt’, aldus Krischan Hagedoorn 
(PvdA). De eerste reactie van de 
VVD De Bilt is ‘Wat is hier aan de 
hand’? Fractievoorzitter Kees Leli-
velt: ‘Het voorstel van het College 
klinkt ongeloofwaardig en is niet 
uit te leggen aan de inwoners. De 
variant van Stichting Water voldoet 
aan alle wensen van gebruikers met 
de minste risico’s, de beste voor-

uitzichten en passend binnen de fi-
nanciële kaders’. Peter Schlamilch 
namens zijn fractie tenslotte: ‘Het 
bad is te klein en de gebruikers heb-
ben er niets aan. Ik wil uitstel tot 
februari, anders kan ook dit proces 
weer een motie van afkeuring ver-
wachten. Haast en paniekvoetbal 
kenmerken dit fopcollege, dat beter 
kan stoppen’.

Kunstgrasvelden
De SGP-fractie vindt het vreemd, dat 
het College al voor de behandeling 
in de gemeenteraad een persbericht 
verstuurt met de mededeling dat 1 
februari de aanbesteding zal plaats-
vinden. Johan Slootweg: ‘Kennelijk 
staat alles al vast. Het College gaat 
voorbij aan belangrijke conclusies in 

de rapportages’. Nico Jansen (CU) 
vat het kort en bondig samen: ‘Een 
klein zwembad was al uitgangspunt 
bij de start van dit College; aldus 
D66. Onderzoeken, wethouderwis-
seling, weggegooid geld. Oud en 
jong hebben hobby’s, uitdagingen 
zoals (top-)sport, ontmoetingsplek 
en ruimte voor vertier hard nodig. 
Daarom een 25 bij 35 meter zwem-
bad. Waarom wel dure kunstgrasvel-
den?’ Menno Boer (SP) vindt het een 
vreemde beslissing: ‘Dit zwembad 
is onbruikbaar voor de vaste ge-
bruikers, die haken dus af. Wel een 
zwembad, maar geen gebruikers 
meer er voor; zal dit de gemeente 
veel meer kosten. Kortom de snelste 
manier om miljoenen te verspillen’.

Offers
Voor het CDA is belangrijk dat een 
zwembad ruimte biedt aan alle doel-
groepen en binnen door de raad 
besloten financiële kaders van juni 
2015 blijft. Werner de Groot: ‘Laten 
we niet vergeten dat, om dit mogelijk 
te maken, een bezuinigingsoffer door 
burgers, verenigingen en instellingen 
is gedaan in de vorm van 7% korting 
op hun subsidies’. Een soortgelijke 
reactie komt van coalitiegenoot D66, 
verwoord door fractievoorzitter Dolf 
Smolenaers: ‘D66 wil graag een 
zwembad houden in De Bilt. Dit 
college heeft geld vrijgemaakt voor 
een duurzaam en kleinschalig bad op 
de huidige locatie. Het is onverant-
woord om na de bezuinigingen die 
daarvoor nodig waren nog meer te 
vragen van onze inwoners’. Anne de 
Boer (GroenLinks) reageert: ‘‘Niet 
zwammen, maar zwemmen! Onder-
zoeksrapporten stapelen zich op, met 
bar weinig nieuws; het aantal zwem-
mers in het oude bad daalt. Die trend 
moeten we keren met een nieuw, 

veilig en energiezuinig zwembad. 
GroenLinks vindt een zwembad een 
basisvoorziening, welke niet mag 
ontbreken in onze gemeente. Snel 
besluiten, snel aan de slag.’ Interes-
sant is in deze ook de reactie van co-
alitiepartij Beter De Bilt: Pim van de 
Veerdonk vertolkt het aldus: ‘Beter 
De Bilt is vooralsnog teleurgesteld in 
het Collegevoorstel voor een nieuw 
zwembad. Er lijkt weinig keuze te 
zijn. Financieel kader en rekenrente 
beperken ons, maar dat is wel het 
vertrekpunt. Dat zullen we moeten 
respecteren. We spreken de hoop 
uit dat De Bilt eindelijk een nieuw 
zwembad krijgt’.

Dat wil ik 
‘effe’ kwijt….
Nieuwjaarsconcert 2017
Koninklijke Biltsche Harmonie.

Al na de eerste  
klank ben ik
verkocht en in mijn 
vroegste jeugd.

Waar in het zater-
dagcafé naast
ons de harmonie
muziekte.

Mijn vader was 
de voorzitter.
De koster speel-
de dirigent.

Kind van mijn moe-
der altijd achter
de muziek aan
en vaak kwijt.

Nu ben ik weer
waar vroeger was.
De Beatles nog
in opkomst pas.

Klanken maken
heimwee aan. De
tijd verglijdt. Muziek 
verjaart nooit.

Inge Gorris.
(met dank voor het concert)

Voor de polospelers geldt dat topsport niet in een bad van 25 x 15,4 meter 
beoefend kan worden.

Drie van de hoofdrolspelers: v.l.n.r. wethouder Ebbe Rost van Tonningen, Robert Havekotte (voormalig top-
waterpoloër en oprichter van de Stichting Water) en Johan L’Honoré Naber van het ouder-kind zwemmen. 

KBH geeft een prachtig nieuwjaarsconcert. (foto: Hans Lebbe / HLP images)
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WOENSDAG GEHAKTDAG

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

    VOORDEEL HELE WEEK

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

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

500
GRAM 5.75

Lamsboutschijven

Hertenbiefstuk

Hamburgers

Speklappen

Australische sucade

Kipschnitzels

500
GRAM 4.98

500
GRAM 9.98

500
GRAM 8.98

100
GRAM 2.98

BOEREN EXTRA 
BELEGEN

Reclame geldig vanaf 
donderdag 12 januari 
t/m woensdag 18 januari 

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

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

100
GRAM 0.80

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Varkenslever
Procereurrollade

500
GRAM 6.98 

500
GRAM 8.98 

500
GRAM 5.98 

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

VERS GEBRANDE 
DJAKARTA MIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98VERS GEBRANDE 

CASHEWNOTEN

Noten & pinda's

KIPDIJFILET

500
GRAM 6.49

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Pittige eiersalade
Filet americain
Sellerie salade

Gebakken boterhamworst 
Gebraden rosbief 
Gegrilde kipfilet 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 3.99

Kant-en-klaar…

6 HALEN=
5 BETALEN

HAZENPEPER 
HACHEE

1
KILO 7.98Heerlijk mals!

Lekker voor het weekend!

PER 
STUK 0.99

Diverse soorten vlugklaar
Hamburgers, verse worst, 
slavinken, rundervinken, etc…

OPENINGSTIJDEN:
ma t/m do 08.00 - 18.00 uur
vr 08.00 - 20.00 uur, za 08.00 - 16.00 uur

Landwaart Culinair OOK VOOR BEDRIJFSCATERING EN BUFFETTEN 
Maertensplein  |  Maartensdijk  |  0346 - 211330
www.landwaartculinair.nl  |   landwaartculinair

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

ALLE 30 SOORTEN

Tomaatjes
ONBESPOTEN

500 GRAM 

1.98

HOLLANDSE, PRACHT 

Witlof
500 GRAM 

0.79

WEGENS ENORM SUCCES

Meloenmix
MEGA BAK 

1.99

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 16/1, dinsdag 17/1 en woensdag 18/1

VERS GESNEDEN

Snijboontjes
400 GRAM

1.98

HOLLANDSE HANDAPPELS

Elstar
HEEL KILO

0.99

Jachtschotel
100 GRAM 

1.25

Alléén donderdag

Kapucijnerschotel
100 GRAM

0.99

Stoofpotje
PROCUREUR MET GROENTEN, 
PUREE OF GEB. AARDAPPELS

100 GRAM 

1.25

Kip Teriyaki
JAPANS GERECHT MET
NOEDELS OF RIJST

100 GRAM 

1.25

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

VAN ONZE PATISSIER

Stapelaar-gebak
3 SOORTEN

NU

9.95



GroenLinks
wil gratis Wifi 

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks wil dat B en W zich 
ervoor inzet om in het centrum van Bilthoven gratis Wifi te 

realiseren. Daartoe kan volgens raadslid Henk Zandvliet een 
beroep worden gedaan op een subsidie vanuit Brussel. 

De EU trok onlangs 120 miljoen euro uit voor de ondersteuning van 
lokale initiatieven om gratis Wifi mogelijk te maken in de openbare 
ruimte. Daarbij gaat het om een financiële bijdrage in de installatiekos-
ten en de benodigde apparatuur zoals antennes. Genoemd worden met 
name parken, pleinen, openbare gebouwen en bibliotheken. 

Vragen
De GroenLinks fractie wil via schriftelijke vragen weten of er al is 
nagedacht over gratis Wifi in het kader van het nieuwe Centrumplan 
Bilthoven. Ook vraagt Zandvliet 
of het College van B en W bereid 
is om met de Ondernemersver-
eniging Centrum Bilthoven/De 
Kwinkelier in overleg te treden 
over de kosten van het internet-
abonnement en het onderhoud 
aan de apparatuur. 

Op basis daarvan verwacht hij 
dat met succes een aanvraag kan 
worden gedaan zodra de subsi-
dieregeling door de EU wordt 
opengesteld. Volgens Zandv-
liet zou tevens gekeken moeten 
worden naar de mogelijkheden 
om in andere delen van de ge-
meente, zoals Het Lichtruim, 
een gratis Wifi-voorziening aan 
te leggen.
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advertentie

Campagne GroenLinks van start
In de verwachting van een goede uitslag is GroenLinks De Bilt afgelopen zaterdag begonnen 

aan de campagne voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Een groot aantal leden 
voerde gesprekken aan de deur bij bewoners in Bilthoven-Zuid. 

Hoewel de verkiezingen nog niet 
echt bleken te leven, hadden veel 

bewoners wel uitgesproken opvat-
tingen over een aantal thema’s. Zo 

leven er veel zorgen rondom het 
thema veiligheid en integratie en 
daaraan gekoppeld het gebrek aan 
respect en verdraagzaamheid, ook 
in het debat hierover. Men ver-
wacht van de politiek dat daar niet 
alleen over gepraat wordt, maar dat 
er concreet aan wordt bijgedragen 
om deze te herstellen; bijvoorbeeld 
door meer aandacht hiervoor in het 
onderwijs en door meer waardering 
voor het werk van leerkrachten, po-
litieagenten en hulpverleners. Een 
ander terugkerend thema is de kloof 
tussen arm en rijk en de noodzaak 
om weer te werken aan gelijke kan-
sen voor iedereen. Dit is al langere 
tijd een belangrijk speerpunt voor 
GroenLinks en velen bleken zich 
daardoor aangesproken te voelen. 

GroenLinks leden spreken aan de deur in Bilthoven.

WOB-verzoek over 
tijdelijke woningen

Fractie Schlamilch in de Biltse Gemeenteraad heeft 
een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente om alle 

locaties boven water te krijgen waarnaar is gekeken in 
de zoektocht naar locaties voor tijdelijke woningen voor 

statushouders en spoedzoekers. 

De eerste vraag hierover was al op 1 december aan het College gesteld, 
maar daarop is nooit antwoord gekomen. ‘Het is natuurlijk van de zotte 
dat een gekozen volksvertegenwoordiger een dergelijk paardenmiddel 
nodig heeft om die informatie te verkrijgen’, zegt Peter Schlamilch, 
maar ik wacht nu al 4 weken op een antwoord, terwijl het heel eenvou-
dige gegevens zijn: welke 40 locaties waren oorspronkelijk in beeld bij 
het zoeken naar plekken voor de tijdelijke woningen? 

Dat zijn gewoon adressen die in een computer staan. Ik snap niet waar-
om die informatie maar niet loskomt, maar het begint nu wel verdacht 
te worden’.

Gemeentewet
Volgens de gemeentewet heeft het College de plicht de gemeenteraad 
actief en volledig te informeren. De wet is hier duidelijk over: ‘Colle-
geleden geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening 
van zijn taak nodig heeft’, aldus Schlamilch. 

‘Een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) zou dus helemaal niet 
nodig hoeven te zijn, maar kennelijk in dit geval wel.
Erg curieus.’ Informatie kan via info@forzadebilt.nl

Nieuwjaarsborrel Zonnebloem 
Maartensdijk

Vrijdag 6 maart werd er door 
de Zonnebloem afd. Maar-
tensdijk een Nieuwjaarsbor-
rel geschonken in de Mantel 
(zaal naast de St. Maartens-
kerk). De belangstelling 
bleek al snel overweldigend; 
na een welkomstwoord ver-
zorgde een ruim aantal vrij-
willigers de  drankjes en de 
hapjes en werden over en 
weer de beste wensen uitge-
wisseld. Het gehele jaarpro-
gramma werd gepresenteerd, 
waarbij een ‘dag uit’ naar de 
Keukenhof, een bootreisje en 
ook de inmiddels beroemde 
picknick als hoogtepunten 
werden genoemd.

(Joop Vesters) Het nieuwjaarsadvocaatje ontbreekt niet. (foto Ido Huitenga)

Nieuwjaarsbijeenkomst 
verschuift 

Nieuwjaarsbijeenkomst van Beter De Bilt van donderdag 19 januari 
gaat niet door omdat er dan onverwacht een niet eerder geplande raads-
commissievergadering gaat plaatsvinden.

Daaraan moet ook de fractie en de wethouder van Beter De Bilt deelne-
men. Beter De Bilt zal voor februari een nieuwe datum bekend maken, 
via de media en de eigen website www.beterdebilt.nl. 

Vervolg van pagina 1
Dat basisschool de Nijepoort in 
Groenekan het predicaat excellente 
school kreeg noemt hij een prach-
tige bevestiging voor leerkrachten, 
leerlingen, bestuur en ouders, dat 
zij het heel goed doen. De vele 
activiteiten zijn mogelijk door de 
inzet van veel vrijwilligers.’ Ver-
kerk vraagt en krijgt daarvoor een 
applaus en denkt dat de helft van 
de zaal voor zichzelf klapt. Hij 
gaat verder in op het bewonersi-
nitiatief Essenhuis. ‘Omwonenden 
van het voormalige gezondheids-
centrum aan de Essenkamp in De 
Bilt hebben een plek gemaakt voor 
de huisvesting van twintig status-
houders. Met elkaar helpen zij de 
nieuwe buurtbewoners op weg; 
met praktische zaken en het leren 
van de Nederlandse taal. Maar ook 
door hen een luisterend oor te bie-
den, waardoor mooie gesprekken 
ontstaan tijdens de gezamenlijke 
maaltijden.’ 

En nu 2017
Verkerk verwacht dat hij in mei 
plaats gaat maken voor een nieu-
we burgemeester. ‘De aanleg van 
de onderdoorgang in de Leijense-
weg wordt dit jaar afgerond. Deze 
maand verwachten  we dat er dui-
delijkheid komt over een nieuw 

zwembad en er worden belangrijke 
stappen gezet in de ontwikkeling 
van het centrum Bilthoven. Ook 
gaan we samen met woonstichting 
SSW aan de slag met de bouw van 
50 tijdelijke sociale huurwoningen 
voor starters, spoedzoekers en sta-
tushouders, waarvan ik verwacht 
dat ze een warm welkom in de ge-
meente krijgen. Met huisvesting en 
woningen krijgen we gelet op de 
woningmarkt in de regio nog wel 
wat te doen.’ Hij roept de provincie 
Utrecht op daarbij het voortouw te 
nemen. ‘Op het gebied van duur-
zaamheid zet De Bilt goede stap-
pen vooruit. Daarmee gaan we door 
in 2017. Steeds meer inwoners, 
organisaties en bedrijven raken be-

trokken bij dit thema. Organisatie 
BENG! is daarbij nog steeds een 
drijvende kracht en samen zorgen 
we dat De Bilt energieneutraal in 
2030 nog steeds hoog op de agenda 
staat.’ De burgemeester stelt dat we 
een nieuw, spannend en uitdagend 
jaar tegemoet gaan. ‘We koesteren 
de mooie momenten van 2016 en 
zien in vertrouwen uit naar wat ko-
men gaat. Laten we met een open en 
onbevangen blik naar elkaar kijken 
en in alle oprechtheid met elkaar 
communiceren. Met elkaar kunnen 
we er voor zorgen dat De Bilt een 
plek is en blijft waar iedereen met 
plezier en trots kan wonen en leven. 
Ik wens u, en allen die u lief zijn, 
een gezond en gelukkig 2017.’

Burgemeester Bas Verkerk houdt zijn nieuwjaarstoespraak.



Adverteren in De Vierklank?
Bel dan 0346 21 19 92
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29
3731 VG  De Bilt

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

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

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Amstelveen?
Dat is bijna

40 kilometer…

Het is een 
aanbieding, daar 
moet je iets voor 

over hebben!
We 

gaan gewoon 
naar Vink! 

Lekker
dichtbij!!

Koop uw witgoed bij Vink.
Die zorgen voor een correcte 

afl evering en installatie. 
Gewoon bij u thuis!

Waarom 
zover weg?

Een aanbieding ver weg?
Vink witgoed is altijd

dichtbij!

Heteren
Poort van Midden Gelderland 
Groen 12, 6666 LP Heteren 

Barneveld
Stationsweg 60

3771 VH Barneveld

n Taxaties en pachtzaken
n Ruimtelijke Ordening & Milieu
n Makelaardij landelijk gebied
n Onteigening en planschades

algemeen telefoonnummer: 026 - 379 20 75
www.noordanuspartners.nl  –  info@noordanuspartners.nl

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Deskundig 
op uw erf, 

thuis in 
uw regio

Bilthoven
De Bilt

Groenekan
Hollandsche Rading

Maartensdijk
Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Bijzonder
kookboek
samengesteld met persoonlijke 
verhalen en recepten van 
inwoners uit de zes kernen.

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel • De Vierklank

• Bouwman Boeken • Landwinkel De Bilt 

• Landwinkel de Groenekan • Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk • Readshop

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

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

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

 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

U vindt ons in de online bedrijvengids

Lokale bedrijven vindt u op 
www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl wordt hard gewerkt. Na introductie van de nieuwe 
site, vindt momenteel het vullen van de online  bedrijvengids plaats.

Een plek waar alle lokale bedrijven zich kunnen presenteren.
Zoek je lokaal, dan zoek je in De Vierklank.

 Nieuws ageNDa archief aDVertereN beDrijVeN reagereN Niet oNtVaNgeN coNtact

Administratiekantoor Hermiwes
Distelvink 22 Maartensdijk 0346-214670 henk@hermiwes.nl
Als je zelf liever aan het werk bent, verzorgt Hermiwes de administratie wel.
[lees meer]

Praktijk Rosarium
Egelskop 16 Maartensdijk 0346-822585 info@praktijkrosarium.nl
Mijn werk is mijn passie. Met 20 jaar praktijkervaring werk ik vanuit mijn 
beroepsopleiding tot therapeut aan veranderingsprocessen en
klachtenreductie. [lees meer]

biltsehelpdesk.nl
Planetenbaan 165 Bilthoven 06 1587 1407 sanne@biltsehelpdesk.nl
Uit onderzoek blijkt dat 95% van de consumenten zijn computer niet
up-to-date heeft. De biltsehelpdesk.nl geeft les in digitale media en lost
computerproblemen op. [lees meer]

biltsehelpdesk.nl

I Can Help

HEERLIJKE
APFELSTRUDEL
nu slechts

€ 6,25

DESEM SPELTBOL
                         100% spelt, van € 2,50 nu

€ 1,95

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Teleurstelling om plan nieuw 
zwembad De Bilt

door Henk van de Bunt

Het afgelopen najaar zijn de verschillende varianten voor een nieuw zwembad nog eens grondig 
onderzocht Het College wil nu snel doorpakken en stelt daarom nog deze maand aan de 

gemeenteraad voor om tot realisatie van een zwembad van 25 x 15.4 m over te gaan. 

De gemeenteraad van De Bilt heeft 
al in juni 2015 besloten om een 
nieuw, duurzaam en energiezuinig 
zwembad Brandenburg te ontwik-
kelen. Dit bad komt op de plaats van 
de voormalige beachvolleybalvel-
den, naast het oude zwembad. Bij 
dit raadsbesluit is een financieel ka-
der vastgesteld, waarbinnen de rea-
lisatie en exploitatie van het nieuwe 
zwembad moet passen. Daarnaast 
moet het zwembad geschikt zijn 
voor de doelgroepen die nu ook ge-
bruik maken van het zwembad.

Aanvullend onderzoek
Bij de uitwerking van de plannen 
na het raadsbesluit, is zoveel als 
mogelijk rekening gehouden met 

de wensen en behoeften van de hui-
dige gebruikers van het zwembad. 
In april 2016 heeft het College een 
Programma van eisen vastgesteld 
met daarin onderwerpen als afme-
tingen, materiaalgebruik, installa-
ties, inrichting van het gebouw, etc. 
Hierna is een concept programme-
ring opgesteld, die aantoont dat alle 
huidige gebruikersgroepen terecht 
kunnen in het nieuwe bad. De ge-
meente heeft dit concept besproken 
met de gebruikers. Dit heeft geleid 
tot een verschil van inzicht tussen 
gebruikers en gemeente. 

Vertrouwen
Om het vertrouwen tussen gebrui-
kers en gemeente te herstellen is 

een extern procesbegeleider inge-
schakeld, die eind september de op-
dracht heeft teruggegeven omdat de 
essentiële conditie van vertrouwe-
lijkheid voor hem onvoldoende is 
gerespecteerd. Om de voortgang in 
het proces te houden heeft het Col-
lege besloten om drie verschillende 
varianten voor een nieuw zwembad, 
die met name in de omvang van het 
bassin van elkaar verschillen, nog-
maals door te laten rekenen door 
onafhankelijke deskundigen. De 
conclusie is, dat alleen een bad met 
de afmeting van 25 bij 15,4 meter 
past binnen de gestelde financiële 
kaders. 

Gebruiksmogelijkheden
In het nieuwe zwembad, zoals het 
college dat nu voorstelt, is ruimte 
voor zes banen en een deels be-
weegbare bodem over de lengte 
van het bad in combinatie met een 
beweegbare scheidingswand. Daar-
mee is het mogelijk om verschillen-
de watertemperaturen te hanteren in 
één bassin. Dit is elders al toegepast 
en komt tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens van warm 
water voor diverse doelgroepen.

Aanbesteding 
Vier marktpartijen nemen deel aan 
de Europese aanbesteding van de 
nieuwbouw van het zwembad. Ge-
kozen is om het  ontwerp, bouw en 
onderhoud in één hand te leggen. De 

partij die het zwembad bouwt, gaat 
het ook meerjarig onderhouden, 
waardoor de kwaliteit nog meer is 
gewaarborgd. De aanbesteding is 
uitgesteld tot 1 februari 2017. De 
start van de bouw vindt naar ver-
wachting plaats in de tweede helft 
van 2017.

Gebruikers
De gebruikers snappen weinig 
van de opmerkelijke keuze. Re-
centelijk wees een onafhankelijk 
onderzoeksbureau nog het grote 
zwembad aan als enige rendabele. 
Volgens het college is een klein bad 
van 25 bij 15,4 meter de enige optie 
die voldoet aan de inhoudelijke en 
financiële uitgangspunten. Volgens 
de gebruikers is dit pertinent niet 
waar. Johan L’Honoré Naber van 
het ouder-kind zwemmen in De Bilt 
is des duivels: ‘Er is een nieuw pro-
fessioneel rapport, dat wéér terzijde 
wordt geschoven. Het onderzoek 
toont aan dat het grootste formaat 
zwembad (25 bij 35 meter) het 
meest haalbaar is. Een klein zwem-
bad willen zwemmers niet. Het is 
zonde van het geld om zoiets neer 

te zetten. In een groot zwembad 
kunnen meerdere partijen tegelij-
kertijd zwemmen. Dat zijn allemaal 
inkomsten’.

BSF
Ook Robert Havekotte, voorzitter 
van BZC Brandenburg en oprichter 
van de Stichting Water, is verbijs-
terd. ‘We zijn totaal flabbergasted. 
De uitkomst van het onderzoek was, 
dat er maar één variant past in de fi-
nanciële kaders. En dat is het grote 
bad. Als het kleine bad doorgaat, 
komen wij als waterpolovereniging 
in de problemen’. Herman Broring 
van de Biltse Sport Federatie (BSF) 
vindt het onbegrijpelijk dat de ge-
meente vasthoudt aan het plan.

‘Als ze kiezen voor het kleine 
zwembad, ben je elk jaar 366.000 
euro kwijt en is er geen mogelijk-
heid het tekort te verminderen door 
meer opbrengsten te generen. Bij 
het grote zwembad heb je legio mo-
gelijkheden om extra activiteiten te 
doen. Het is een gemiste kans dat 
we straks met een pierenbadje zit-
ten.’’

Deelnemers aan ouder kind zwemmen hopen dat er een zwembad in De 
Bilt blijft.

Johan L’Honoré Naber van het ouder-kind zwemmen in het (kleine) 
instructiebad.

Nieuwjaarsreceptie Rode Kruis
De Bilt

door Walter Eindhoven

Ondanks het slechte weer afgelopen zaterdag, waren toch zo’n 35 vrijwilligers afgekomen op 
de nieuwjaarsreceptie van het Rode Kruis De Bilt. Na de toespraak van de voorzitter werden 
drie vrijwilligers in het zonnetje gezet, wegens hun vele verdiensten. Hen werd een oorkonde 

uitgereikt door burgemeester Bas Verkerk.

‘Vorig jaar is het Rode Kruis weer 
bij tal van activiteiten aanwezig 
geweest’, zo memoreerde Martin 
Neele, voorzitter van afdeling De 
Bilt. ‘Zo waren wij aanwezig bij 
de avondvierdaagse in De Bilt en 
Maartensdijk, de nationale herden-
king, het hockeytoernooi EHCCC 
bij Stichtsche in Bilthoven, de 
Rode Kruis collecte, de tulpenac-
tie, werden wij ingeschakeld op de 
Kunstmarkt in De Bilt en nog veel 
meer. Ook kregen Henny Mulder en 
Freek van Ee, twee van onze vrij-
willigers, vorig jaar een koninklijke 
onderscheiding. Verder werd onze 
jeugd weer opgeleid en hebben wij 
overlegd met de gemeente over de 
AED. Kortom, een mooi jaar voor 
het Rode Kruis’. 

Marrigje van der Grift
Zoals elk jaar was ook nu weer een 
huldiging van diverse vrijwilligers. 
Marrigje van der Grift uit Biltho-
ven kreeg van burgervader Verkerk 
een oorkonde voor 10 jaar trouwe 
dienst. Zij kreeg het Rode Kruisvi-

rus via haar ouders. Neele: ‘Som-
mige families leveren gedurende 
drie generaties vrijwilligers aan het 
Rode kruis. Een soort virus waar wij 
erg blij mee zijn’. Van der Grift vult 
aan: ‘Helaas zal dit de laatste keer 
zijn, bij deze afdeling. Met mijn 
gezin vertrek ik naar Koekange, 
een dorp in Drenthe, waar wij een 
boerderij hebben gekocht. Natuur-
lijk blijf ik wel vrijwilliger binnen 
het Rode Kruis, waarschijnlijk bij 
de afdeling Beilen of Zuidwolde’. 

Janneke Lam
Ook Janneke Lam uit Westbroek 
werd naar voren gehaald door Ver-
kerk. Twintig jaar trouwe dienst 
is dan ook niet niks. Ook bij haar 
kruipt het bloed waar het niet gaan 
kan. Haar opa van vaders kant was 
bij het Rode Kruis, moeder en oom 
van moeders kant. Lam kan er bijna 
niet onderuit. Van jonkie groeide zij 
uit tot een volwaardig Rode Kruis 
vrijwilliger, altijd bereid om alles 
aan te pakken, ook de minder leuke 
klussen.

Annelies van Heeringen
Helaas schitterde de derde vrij-
willigster (door haar verjaardag) 
door afwezigheid. Neemt echter 
niet weg dat Annelies van Heerin-
gen uit De Bilt al veel voor het 
Rode Kruis heeft gedaan, dertig 
jaar lang. Dat zij van bijzonder 
belang is binnen de Biltse afde-
ling van het Rode Kruis, blijkt 
wel uit de vele onderscheidingen. 

Zo kreeg zij al eens de Rode Kruis 
Medaille van Verdienste in brons 
en is zij lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Niets is haar dan ook te-
veel: Beste teamleider tijdens de 
landelijke EHBO Rode Kruiswed-
strijden, meevaren met de Henri 
Dunant, de boot van het Rode 
Kruis of wandelen met bewoners 
van het verpleeghuis St. Elisabeth 
in Lage Vuursche. 

Drie vrijwilligers van het Rode Kruis werden tijdens de nieuwjaarsreceptie in de bloemetjes gezet: v.l.n.r. 
Marrigje van der Grift en Janneke Lam. Burgemeester Verkerk verving even de afwezige Annelies van Heeringen.
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PCB Uitvaartzorg Bilthoven
Uilenpad 1
3722 AW Bilthoven
030-221 7229
pcbuitvaartzorg.nl

Onze medewerkers voor 
Bilthoven zijn Wildine 
Oosterom en Redolf Huiting

Activiteiten PCB Open Dag:
- Demonstratie herinneringskralen van glas (Monique de Jong)

- Demonstratie steenhouwer (Steenhouwerij Jongerius)
- Schilderijenexpositie ‘Rondom afscheid’ (Corrie van Willigen)

- Spreekuur met de notaris van 12.00-17.00 uur (Holtman notarissen)
- Bezichtiging loopkoets

Uitvaartverzorger sinds 1933

Met een hapje en een drankje ontvangen wij u gastvrij 
in een ongedwongen en inspirerende omgeving.

Laat u inspireren 
tijdens de Open Dag van 

PCB Uitvaartwinkel
Uilenpad 1 Bilthoven

Donderdag 19 januari 2017 van 10.00 tot 17.00 uur

Dag en nacht 
bereikbaar 
voor directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

PCB BILTHOVEN
PCB UTRECHT
PCB NIEUWEGEIN
PCB VIANEN
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Derde ArtTraverse-expositie
De derde ArtTraverse-expositie van het seizoen 2016-2017 is de expositie ‘Candela Lumen Lux - 

over de kracht van licht’, waarin werk wordt getoond van Udo Prinsen, Casper Prager
en Hanne van Baarle.

De opening is op zondag 15 januari 
om 15.00 uur in het gemeentehuis 
De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173, 
te Bilthoven en wordt verricht door 
dr. Maarten Loonen, hoofddocent 
bij het Arctisch Centrum van de 
Rijksuniversiteit Groningen en sta-
tion-manager van het Nederlands 
Poolstation op Spitsbergen. Muzi-

kale omlijsting is er duo Oene van 
Geel & Mark Haanstra. De exposi-
tie is te bezoeken tot en met dins-
dag 7 maart 2017. 

Hanne van Baarle, Casper Prager 
en Udo Prinsen exposeren werk, 
waar licht - en warmte - uitgangs-
punt zijn: Hanne en Udo met foto-
grafisch werk en Casper met meta-
len gesmede beelden. De fotograaf 
Hanne van Baarle (1973) heeft tij-
dens zijn opleiding Fotografische 
Vormgeving aan de Fotovakschool 
in Amsterdam kennis gemaakt met 
vele richtingen en technieken bin-
nen de fotografie. Zijn interesse ligt 
zowel bij de conceptuele, geënsce-
neerde fotografie als bij documen-
tair- en reportagewerk. In de serie 
gloeilampen laat Hanne zien hoe 
bijzonder de ‘oude’ lamp is die 
inmiddels door de spaarlamp van 
de markt is verdrongen. Daarnaast 
heeft hij ook foto’s gemaakt met 
een pinholecamera (klein gaatje 
in plaats van een lens). Dit vereist 
lange belichtingstijden en levert 
verrassende beelden op.

Casper
Beeldend kunstenaar Casper Prager 
(1982) heeft een opleiding als smid 
gevolgd aan de National School 
for Blacksmithing in Engeland. Hij 

bedrijft een eigen smederij in Am-
sterdam. In zijn vrije werk laat hij 
moderne ideeën botsen met de ma-
terialen en technieken van zijn oude 
ambacht. De specifieke eigenschap-
pen van het gebruikte materiaal lei-
den tot het maken van werk voor 
de eeuwigheid, anders dan veel van 
de hedendaagse kunst. Zijn werk 
heeft vaak een politieke lading, met 
focus op persoonlijke ethiek en de 
ongelijke verdeling van welvaart in 
de wereld. 

Udo
De Utrechtse beeldmaker en re-
gisseur Udo Prinsen (1974) vol-
tooide de opleiding animatie cum 
laude aan de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht. Hij nam in 2015 
als filmmaker deel aan de grootste 
Nederlandse poolexpeditie ooit op 
Spitsbergen. Met de techniek Solar-
grafie (fotografie van de zon, waar-
bij het licht niet via een lens maar 
door een zeer klein gaatje, een ‘pin-
hole’, in de camera valt) legde Prin-
sen met lange sluitertijden de baan 
van de zon vast op lichtgevoelig fo-
topapier. ‘Net voor de langste dag 
bevestigde ik op Spitsbergen meer 
dan honderd fotocassettes en liet ze 
een aantal maanden hangen. In het 
alom aanwezige zomerlicht vangen 
ze de verstreken tijd in één beeld en 

leggen zo de tijdloze sfeer van dit 
Arctisch gebied vast. Met dezelfde 
techniek onderzocht ik aan boord 
het schetsen met licht, resulterend 

in het project Shapes of Time’. Ook 
op Utrechtse daken en balkons in-
stalleerde Prinsen fotocassettes om 
de zonnebanen vast te leggen.

Lampen fotograferen is een van 
zijn specialiteiten van Hanne van 
Baarle en de Brandarislamp is 
daar een lichtend voorbeeld van. 

Foto’s en ruimtelijk werk is te bewonderen in Candela Lumen Lux: in dit 
samengestelde beeld zijn creaties van Casper, Hanne en Udo verwerkt.

Expositie Kunstkring BeeKk 
Het is alweer de 9e expositie die Kunstkring BeeKk gaat inrichten in Het Lichtruim.

Vier Kunstenaars zullen met hun werkstukken BeeKk representeren tijdens deze expositie
in Het Lichtruim van 19 januari tot 15 maart 2017. Het werk in de vitrines

van Corrie Keij is te zien vanaf 1 februari 2017. 

Ine de Charro schildert sinds 1980 
waarbij ze les heeft gehad van di-
verse (academisch) geschoolde 
docenten. Ze werkt zowel met 
olie- als acrylverf en aquarel. Ine 
haar werk is figuratief tot abstract: 
‘Kleur speelt voor mij een be-
langrijke rol’. Irene van Genderen 
schildert reeds 16 jaar. Haar schil-
derijen zijn vrolijk en kleurig: ‘Ik 
schilder het liefst personages in de 
meest uiteenlopende situaties en 
poses’. Claire van Lierop is foto-
grafe en maakt foto’s die ruimte 

geven voor verbeelding; ze zijn 
min of meer abstract. ‘Mijn foto’s 
bewerk ik niet of minimaal, dus 
wat je ziet is wat het was’. Cor-
rie Keij werkt met klei. Zij heeft 
o.a. les gehad van Luigi Armati en 
Carla Wiersma. Corrie is geïnte-
resseerd in diverse onderwerpen. 
In haar werk zijn figuratieve men-
selijke vormen te herkennen, maar 
ook portretten en abstracte vor-
men. ‘Oefening baart ‘kunst’? Dat 
weet ik niet, maar oefening baart 
wel mooi werk’. 

Opening
De tentoonstelling zal op vrijdag 
10 februari 2017 om 19.30 uur 
worden geopend door Nell Ver-
beek, beeldend kunstenaar en lid 
van Kunstkring BeeKk. 

Het geheel zal feestelijk worden 
omlijst met Live muziek van het 
akoestisch duo: ‘Another Jacket’ in 
Het Lichtruim, Planetenplein 2 te 
Bilthoven. De expositie duurt van 
donderdag 2 februari tot woensdag 
15 maart 2017. 

Van links naar rechts: Corrie Keij, Claire van Lierop, Irene van Genderen en Ine de Charro.
[foto Walter Eijndhoven]

De Stichting Bodhisattva
start met activiteiten

De hoofdactiviteiten zoals de Instroomcursus Boeddhistische Filo-
sofie en Meditatie o.l.v. Dorien Quik. Iedere les vormt een afge-
rond geheel en iedereen kan op elk moment instromen. Zo ook bij 
de volgende activiteiten. De stiltemeditaties, waarin de kracht van 
de stilte kan worden ervaren, zijn op iedere tweede donderdag van 
de maand. De lezingencyclus door Peter Schuh, waarvan de eerste 
“Karma en Wedergeboorte” op 22 januari. Er is nog plaats op de 
dru-yogaochtenden door Annette Paulich, de filmavonden en op de 
driedaagse cursus Metamorfosemassage die op 18 februari begint. 
Voor meer info: www.stichtingbodhisattva.eu

Kunstlezing 
Donderdag 19 januari geeft erfgoedspecialist Mirelle Nunes bij Bi-
bliotheek Idea een lezing over de kunst van de Islam.

Gezien de huidige actualiteiten zoemt Nunes in deze lezing in op 
de bron van onze beschaving, het oude Mesopotamië en wordt aan 
de hand van lichtbeelden gekeken welke kunstschatten daar pre-
cies te vinden zijn. Nunes geeft een inleiding op het vakmanschap 
van de verfijnde islamitische handwerkkunst en op de architectuur 
en de daarbij gehanteerde symboliek. Ook gaat zij in op de ver-
spreiding van de islamitische kunst over de continenten en welke 
invloeden men daar vandaag de dag nog van kan vinden in de Wes-
terse kunst. De lezing vindt plaats in Theaterzaal Het Lichtruim, 
Planetenplein 2. Bilthoven. Datum: donderdag 19 januari 2017 van 
10.00 tot 12.00u. Meer informatie en aanmelden: www.ideacultuur.
nl of activiteiten@ideacultuur.nl.
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50%
korting op vele merk

(zonne)brillen

op de volledige zonnebril collectie*

20%
* Niet in combinatie met andere acties van

gestel
optiek

korting

o.a.: b.v. Dolce & Gabbana, Prada, Jaguar, 
Brendel en Titanflex (uitgezonderd nieuwe collectie) 12 t/m 21 januari

Donderdag Zaterdag

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

LAMS KOTELETJES

Voor de liefhebbers. Lekker gemarineerd of naturel

100 gram 1,65

RUNDERSTOOFLAPJES

Mals & mager. Om te stoven. Ouderwets lekker

500 gram 5,75

FAZANTEN POOTJES

Lekker voor bij de zuurkool. Om te stoven

1 kilo 9,98

VERSE SLAGERS ROOKWORST

Met goud bekroond. Grof of fijn! Glutenvrij

3 stuks 6,95

SCHOUDERFILETROLLADE

Lekker gekruid en gezouten. Wordt niet droog!

500 gram 5,75

PARMA MISTO

Uit onze specialiteitenhoek:o.a. biefsstukschnitzel, 

parmaham, oude kaas & spinazie
100 gram 1,95
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 9 januari t/m zaterdag 14 januari. Zetfouten voorbehouden.

Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Out� ts Boots Accessories

Blessed by
Comfort

BotaBoots Sale

www.musicadocet.nl

info@musicadocet.nl
06-50626934De Bilt - Bilthoven





De late Mozart

Meesterwerken 
uit de Romantiek

MUZIEKHISTORISCHE
cursussen & lezingen

Op het voorjaarsprogramma o.a.:

Dorpsweg 46 | 3738 CG  Maartensdijk | 0346-214112
Geopend op ma 13.00-18.00 | di t/m vrij 8.00-18.00 uur | zat 10.00 uur-16.00 uur

* Stomerij
* Schoenreparaties
* Ko� ers
* Dames-, school en werktassen
* Sjaals
* Poncho’s en vesten
* Portemonnees
* Broekriemen
* Sieraden en trendy horloges

25% KORTING
OP LEDEREN BROEKRIEMEN

STAPELKORTING OP
TASSEN-VESTEN-SJAALS

1 stuks 50%
2 stuks 60% 

3 stuks 70%
M.U.V. DE BASISCOLLECTIE

STAPELKORTING OP
TASSEN-VESTEN-SJAALS

1 stuks 50%
2 stuks 60% 

3 stuks 70%
M.U.V. DE BASISCOLLECTIE
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Jan Bouman over boek ‘Zitvlees’ 
door Henk van de Bunt

Wie krijgt er de meeste aandacht als een geweldsmisdrijf wordt gepleegd? De dader, of 
het slachtoffer? Jan Bouman, psycholoog en schrijver van het boek ‘Zitvlees’, zag in zijn 
loopbaan dat daders vaak het middelpunt van de belangstelling worden. De slachtoffers 

lijken in alle opzichten slechter af…

Op 1 januari ging de Maartens-
dijkse psycholoog Jan Bouman 
met pensioen bij het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie, waar 
hij zich intensief bezig hield met 
moord, doodslag en de gevolgen 
daarvan op nabestaanden. Daar-
over schreef hij de laatste maan-
den een boek, waarin hij een veel 
sterkere confrontatie van de da-
ders met het door hen gepleegde 
vreselijke delict propageert. Bin-
nen het Ministerie heeft Bouman 
daar jarenlang voor geijverd en 
naar eigen zeggen redelijk wat be-
reikt: ‘Maar niet genoeg. Vandaar 
mijn boek en een interview bij 
‘WNL op zaterdag’, onlangs. De 
komende maanden zal ik middels 
mijn boek dit onderwerp onder de 
aandacht blijven brengen’. 

Plegers
Geweld, daar gaat dit boek over. 
Slachtoffers van dit geweld. Na-
bestaanden van vermoorde doch-
ters, zonen, broers, zussen en 
partners. Elk jaar komen er in 
Nederland zo’n vijfhonderd nabe-
staanden bij. De schrijver van dit 
boek wil de geweldplegers met 
hun neus op de feiten drukken om 

niet te snel over het gepleegde 
feit heen te stappen. De gevolgen 
voor slachtoffers en nabestaanden 
zijn verschrikkelijk en duren vaak 
levenslang. De moordenaar komt 
na een aantal jaren weer vrij; de 
vermoorde familieleden komen 
nooit meer terug. De schrijver 

laat criminaliteit en slachtoffers 
met elkaar in contact komen. Dat 
is geen gemakkelijk contact: het 
botst, het stoot elkaar af, soms 
praat men. Het geheel krijgt een 
saus van verhalen uit zijn jeugd 
waardoor een beladen onderwerp 
ook een luchtig randje krijgt.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Lieve onbekende inwoner/inwoonster uit De Bilt

Hierbij wil ik u namens mijn ouders en mijzelf enorm bedanken voor het 
kerststukje met lief kaartje erbij, dat u voor de deur bij mijn ouders hebt 
neergezet! Dit naar aanleiding van mijn ingezonden stukje over het ingooi-
en van de voorruit van mijn ouders op 21 december jl. door een of ander 
heldhaftig persoon.

Een enorm mooi en lief gebaar, wat mijn ouders en mij erg goed heeft ge-
daan! Gelukkig zijn er naast de vele verknipte personen in deze wereld ook 
nog heel veel lieve en goede mensen! Nogmaals hartelijk dank, namens 
mijn ouders en mij. Ook dank voor alle andere lieve reacties en kaartjes die 
wij mochten ontvangen.

Silvia van Drie

Bloemen bij Zang Veredelt

Rita Dijkgraaf werd op 1 januari 1992 lid van de Biltse zangvereniging 
Zang Veredelt. Op donderdag 5 januari werd door de koorleden stil-
gestaan bij haar 25-jarig jubileum. Tevens was dit de datum van haar 
afscheid. Zij kreeg als dank voor haar verdiensten voor het koor een 
oorkonde en een bos bloemen. (foto Tineke Aafjes)

Reis naar Ierse wortels van De Bilt
Dat het ontstaan van De Bilt deels zijn ‘roots’ heeft in Ierland, is sinds de viering van het 

900-jarig bestaan van de gemeente in 2013 wel bekend. Mensen die meer van die Ierse 
voorgeschiedenis willen weten en het betoverende Ierland beter willen leren 

kennen, krijgen daarvoor in mei een unieke kans. 

Gert Landman en Truus Kreeft or-
ganiseren van 22 tot en met 29 mei 
een verzorgde themareis naar het 
‘groene eiland’. Vrijdag 20 januari 
om 20.00 uur is er in zalencentrum 
De Schakel (achter de Immanuel-
kerk) een informatieavond voor be-
langstellenden.

Ridder
Gert Landman: ‘De reis volgt 
de voetsporen van de Biltse rid-
der, die na zijn pelgrimage naar 
Noordwest-Ierland in de twaalfde 
eeuw de eerste stappen zette naar 
de oprichting van het klooster 
Oostbroek. Van daaruit kregen in 
de volgende eeuwen de dorpen van 
de gemeente De Bilt gestalte. In het 
jubileumjaar 2013 reisde ook al een 
groep Biltenaren naar Ierland en 

in 2015 werd die reis herhaald. Nu 
krijgen belangstellenden opnieuw 
de gelegenheid voor een moderne 
‘pelgrimage’ naar de boeiende ge-
schiedenis en adembenemende 
landschappen van Ierland’.

Spoor
Vanwege deze historie zijn er dus 
al twee themareizen gemaakt van-
uit De Bilt. De derde themareis is 
algemener van opzet. Het spoor van 
Willibrord wordt gevolgd. Kloos-
ters als Oostbroek vormden een 
doorgeefluik van een cultuur, die 
na de val van het Romeinse Rijk 
in het Keltisch-christelijke Ierland 
was bewaard en tot hogere bloei 
gebracht; via pelgrims en missio-
narissen kwam deze cultuur naar 
het vasteland terug. Het wordt een 

interessante reis voor ieder met be-
langstelling voor Keltische spiritu-
aliteit, voor geschiedenis en de rol 
die Ierland daarin heeft gespeeld. 

Newgrange
Truus Kreeft: ‘De themareis voert 
langs monumentale hoogkruisen en 
andere historische locaties, waar-
onder het oudheidkundig monu-
ment Newgrange. Hoogtepunt van 
de reis is een bezoek aan ‘Lough 
Derg’ in Donegal, waar zich ooit 
de louteringsgrot van Sint Patrick 
bevond. Volgens de geschiedschrij-
ving vond de Biltse ridder hier zijn 
inspiratie voor de stichting van 
Oostbroek’.

Gefaciliteerd
De reis is bedoeld voor iedereen 
met belangstelling voor de Iers-
Keltische achtergronden van onze 
cultuur. De reis wordt georgani-
seerd en begeleid door Gert Land-
man en Truus Kreeft en gefaci-
liteerd door een organisatie voor 
groepsreizen voor alle leeftijden, 
welke ook individuele vakanties 
wereldwijd organiseert. Wie meer 
wil weten over het reisprogramma, 
wordt van harte uitgenodigd voor 
de informatieavond op vrijdag 20 
januari. Plaats: zalencentrum De 
schakel, Soestdijkseweg-Zuid 49. 
Aanvang: 20.00 uur. Meer info 
tel. 030 220539 of e-mail: truus.
kreeft@hetnet.nl.

(Rob Jastrzebski)Bezoek aan hoogkruisen tijdens een eerdere reis.

I am not a victim’(‘Ik ben geen slachtoffer) is de ondertitel van het boek 
Zitvlees van Jan Bouman.

Expositie in Bij de Tijd
Ruim een half jaar volgde tekstschrijver en fotograaf Petra Cremers 
uit Groenekan de negen bewoners van het Thomashuis in Maartens-
dijk; een bijzonder huis voor mensen met een beperking.

Ze bezocht de bewoners thuis, tijdens hun dagbesteding en ging regelmatig 
mee op stap. Het project resulteerde in een fotoboek en een foto-expositie, 
die in januari en februari 2017 bezichtigd kan worden in restaurant Bij de 
Tijd, Prof. Dr. Kamerlingh Onnesweg 14 in De Bilt. Het Thomashuis in 
Maartensdijk bestaat sinds 2009 en wordt gerund door zorgondernemers 
Dennis en Nathalie van Middelkoop. Zij wonen met hun gezin in het voor-
huis van het Thomashuis aan de Dorpsweg in Maartensdijk. ‘De medewer-
kers en de bewoners hebben mij zeer hartelijk ontvangen,’ zegt Petra Cre-
mers. ‘Het is mooi om te zien dat er, binnen het gangbare budget, ruimte 
is voor extra dingen die het leven aangenaam maken. Niet alleen is het 
Thomashuis een prachtig huis waar het gezellig is en de bewoners plezier 
hebben met elkaar. Ook gaan ze regelmatig op stap, samen of alleen. Naast 
de dagbesteding hebben ze allemaal een cursus, sport of andere activiteit 
waar ze wekelijks van genieten.’

De Kroeg
De officiële opening van de expositie vond afgelopen vrijdag plaats tijdens 
de eerste Kroeg van het jaar. Alle bewoners van het Thomashuis waren 
aanwezig en ook de andere bezoekers hadden aandacht voor de foto’s. 
Nathalie van Middelkoop: ‘Het is een mooie expositie, die goed weergeeft 
hoe onze bewoners wonen en leven. Ze zijn echt in hun kracht geportret-
teerd’. 

Bewoner Thomashuis Maartensdijk Erwin Vlugt op zijn dagbesteding bij 
Abrona in Zeist.
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Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Centrumkerk e.o.’  
Burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geven, op grond van artikel 3.8, eerste 
lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan: 
“Centrumkerk e.o.”

Het plangebied
Het plangebied betreft een deelgebied van het 
centrumgebied van Bilthoven.

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het bestem-
mingsplan is de wettelijke verplichte actuali-
sering, alsmede de (her)ontwikkeling van de 
locatie Julianalaan 50 te Bilthoven.

Terinzagelegging 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende 
zes weken ter inzage van donderdag 12 januari 
2017 tot en met woensdag 22 februari 2017. 
Op dinsdag 31 januari 2017 zal een inloop-

avond worden gehouden op het gemeente-
huis (Mathildezaal) van 18.00 tot 20.00 uur.

U kunt de stukken online inzien op de lande-
lijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.16006BP0009-ON01

De stukken liggen ook ter inzage op het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te 
Bilthoven.

U hoeft geen afspraak te maken om de stuk-
ken in te zien. Dit is wel nodig als u vragen wilt 
stellen over de stukken. 

Indienen zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een 
ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 
omtrent het ontwerpbestemmingsplan indie-
nen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten 
aan ‘Burgemeester en wethouders van De 
Bilt’. Per post via: Postbus 300, 3720 AH Bilt-
hoven. Degenen die mondeling een zienswijze 
kenbaar willen maken kunnen binnen de bo-
vengenoemde termijn contact opnemen met 
de hierna genoemde contactpersoon. Het is 
niet mogelijk via e-mail een zienswijze in te 
dienen. 

Vervolgtraject
Alle zienswijzen worden opgenomen in een 
zienswijzennota. De zienswijzennota maakt 
deel uit van het door de gemeenteraad te ne-
men besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan. Ingediende zienswijzen kunnen 

aanleiding geven tot aanpassingen. Het ont-
werpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd 
vastgesteld. 

De bekendmaking van de vaststelling zal in 
het elektronisch gemeenteblad, de Biltsche 
Courant, De Vierklank, de Staatscourant en op 
de gemeentelijke website worden gepubli-
ceerd. Indieners van een zienswijze worden 
hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het ontwerpbestemmingsplan en de procedu-
re kunt u contact opnemen met de heer A. van 
Breda van de afdeling Beleid & Strategie van 
de gemeente De Bilt via telefoonnummer 
(030) 228 94 11.

Gemeente De Bilt  
Postadres: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven
Bezoekadres: Soestdijkseweg Zuid 173,
3721 AB Bilthoven

T: (030) 228 94 11 F: (030) 228 94 57
E: info@debilt.nl W: www.debilt.nl

Openingstijden Snelloket en informatiebalie 
ma, wo, do en vr 8.30 –17.00 uur, di 8.30 – 19.00 uur

Bilthoven Bouwt informatie centrumproject 
Julianalaan 1, Bilthoven
Openingstijden: wo en vrij 14.00 tot 17.00 uur. 
Elke 1e en 3e za van de mnd van 11.00 tot 14.00 uur 

Bedrijvenloket:
na telefonische afspraak

De Milieustraat:  
Weltevreden 22 T: (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur, 
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties 
buiten kantoortijden: (06) 558 76 775

Burgerzaken: ma t/m vrij uitsluitend 
op afspraak

Zorgloket en Vergunningenloket:
uitsluitend op afspraak
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Kamerverkiezingen

Han IJssennagger staat bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart op 
plaats 34 van de kandidatenlijst van de PVV. IJssennagger is fractievoorzitter 
van Bilts Belang in de gemeenteraad van De Bilt. Hij is tevens lid van 
Provinciale Staten voor de PVV.[GG]

Stap voor stap isoleren
Hoe ga je om met zo’n oud huis?

Hoe nu verder? Joanne is nog 
lang niet klaar met het verbe-
teren van de woning. “Maar je 
kunt niet alles tegelijk doen”, 
zegt ze, “dat is toch te duur en 
het geeft teveel gedoe.” Ze doelt 
dan bijvoorbeeld op het verbete-
ren van de dakisolatie. Een be-
tere ‘muts’ op het huis zorgt voor 
een stabieler en comfortabeler 
woonklimaat in het hele huis. 
“Maar daarvoor moet dan wel de 
zolderkamer worden ontruimd!”

Dubbelglas vervangen
Op haar verzoek kwam energie-
coöperatie BENG! langs met de 

infraroodcamera om warmte-
foto’s te maken. Met het bijbe-
horende advies kan ze nu beter 
prioriteiten stellen. Verrassende 
uitkomst: het dubbelglas uit 
1990 zorgt voor veel warmtever-
lies, blijkt uit de foto.  Het bad-
kamerraam met ‘oud’ dubbelglas 
licht rood op (veel warmtever-
lies!) terwijl het raam aan de lin-
kerkant met modern dubbelglas 
mooi blauw kleurt  

Joanne gaat dus eerst verder 
met het vervangen van dubbel-
glas. Daarna is de CV-ketel aan 
de beurt. Die is weliswaar uit 

1999 maar doet het nog goed. 
“Wellicht kunnen we over een 
aantal jaar overschakelen op een 
echte warmtepomp. Voor een 
hybride warmtepomp naast de 
ketel is nu eigenlijk geen plek.” 
Het dak wordt uiteindelijk ook 
aangepakt: zodra er een kind op 
kamers gaat, komt daar letterlijk 
ruimte voor vrij.

Wilt u ook weten welke maatre-
gelen u het beste kunt nemen? 
In 2017 krijgen huiseigenaren 
van oudere woningen de kans 
om met korting een onderzoek te 
laten uitvoeren. Hou daarvoor de 
brievenbus in de gaten. BENG! 
organiseert ook in 2017 weer 
interessante acties voor leden en 
niet-leden. Meer info:
www.beng2030.nl, ‘uw woning’.

Joanne Ronhaar wijst de twee ‘verschillende’ ramen aan. (foto: Jenny Senhorst)

Joanne Ronhaar en haar gezin wonen sinds 2009 in een karakteristieke jaren 30 woning.
Ze zijn vanaf het begin bewust bezig om het huis energiezuiniger te maken.

Door middel van vloer- en spouwmuurisolatie bijvoorbeeld maar ook
de plaatsing van 12 zonnepanelen op het dak. De energierekening

halveerde van 150 euro per maand naar ongeveer 70 euro.
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Postkantoren in De Bilt
door Henk van de Bunt

PostNL sluit niet uit dat zijn bezorgers binnenkort nog maar drie dagen per week de post 
rondbrengen. Een Europese richtlijn verplicht nu nog bezorging op minimaal vijf dagen van 

de week. In deze tijd van extra wenskaartjes kijken we in een aantal afleveringen naar het 
verleden van de post, de bezorging en de (voormalige) kantoren in deze regio. 

Het laatste postkantoor van Ne-
derland (aan de Neude in Utrecht) 
sluit in 2011 haar deuren definitief 
als laatste van totaal 250 postkan-
toren in de daaraan voorafgaande 
drie jaar. Nooit meer voor het lo-
ket in de rij staan voor postzegels, 
het versturen van een pakketje of 
het overschrijven van je kenteken. 
Toen het definitieve einde van een 
tijdperk: voortaan moet je voor 
postzaken naar de supermarkt of 
de boekwinkel. In de wet staat hoe-
veel postkantoren of servicepunten 
PostNL moet hebben in Nederland. 
Met ‘servicepunt’ bedoelen we een 
balie van PostNL, die men vindt 
binnen een andere winkel. PostNL 
moet ervoor zorgen dat minimaal 
95% van de inwoners van Neder-
land binnen 5 kilometer een post-
kantoor of dienstverleningspunt 

kan bezoeken, waar alle diensten 
van PostNL beschikbaar zijn en dat 
minimaal 85% van de bewoners 
buiten een woonplaats met min-
der dan 5000 inwoners binnen een 
straal van 5 kilometer een postkan-
toor of dienstverleningspunt kan 
bezoeken.

Dorpsstraat
Lies Haan van de Biltsche Histo-
rische Kring ‘dOude School atten-
deert op een uitgave uit 1993 ‘Post-
kantoor in een Biltsche Herberg’, 
waarin door A.P. de Goede en M.H. 
van Dort de geschiedenis van de 
posterijen in De Bilt en Bilthoven 
wordt beschreven en op een aantal 
artikelen in De Biltsche Grift, waar 
veel over de geschiedenis van de 
postkantoren is terug te vinden. 
Tot in de negentiende eeuw stond 

op de plaats van het eerste postkan-
toor (Dorpstraat 25) een boerderij. 
In 1837 verkocht de eigenaar deze 
aan de heer G. Soeders, die haar 
verbouwde en er een rijtuigfabriek 
in vestigde. In 1844 werd het pand 
ingrijpend verbouwd en werden 
er twee schoollokalen, een onder-
wijzerswoning, de raadskamer, het 
cachot en de veldwachterswoning 
in ondergebracht. In 1883 werd be-
sloten het pand grotendeels te slo-
pen en werd er een nieuw gemeen-
tehuis annex postkantoor gebouwd. 
Hierin werd ook een directeurs-
woning en een bureau en woning 
voor de veldwachter gerealiseerd. 
In 1906 werd het gemeentehuis 
voorzien van elektrisch licht, het 
postkantoor echter pas in 1909. De 
posterijen weigerden aanvankelijk 
in 1906 de met deze verbetering 

samenhangende huurverhoging te 
betalen, maar stemden 1909 toch 
in. Aangezien de gemeente na eni-
ge tijd om meer ruimte verlegen zat 
werd het huurcontract met de pos-
terijen na 14 november 1912 niet 
verlengd. In 1932 is het gemeen-
tehuis verplaatst naar Jagtlust aan 
de Soestdijkseweg-Zuid en is het 
gebruik en de bestemming van het 
voormalige gemeentehuis annex 
postkantoor herhaaldelijk gewij-
zigd. In 1977 heeft na het vertrek 
van de politie (de opvolger van 
de veldwachter) een verbouwing 
plaatsgevonden tot vijf wooneen-
heden. 

Burgemeester de Withstraat
Een postkantoor aan de Burge-
meester de Withstraat (10-12) 
werd geopend op 25 maart 1915 
(om 18.00 uur). In de pers werd 
hier opvallend weinig aandacht 
aan besteed. Het pand heeft vol-
gens De Goede en van Dort diverse 
verbouwingen ondergaan, waar-
onder een in 1921 en een in 1948, 
toen er postbussen bijkwamen en 
het lokettenfront werd gewijzigd. 
Toen het gebouw in 1913 werd 
ontworpen werkten er nog steeds 
evenveel mensen als in 1894: de 
directeur, een kantoorbediende en 
vijf bestellers. In 1956 wordt ge-
sproken van een ‘nijpend ruimte-
gebrek’; 15 bestellers moeten hun 
werk verrichten in een ruimte van 
slechts 30 m2. In december 1956 
schreef het Postdistrict Utrecht, 
dat men voornemens was om het 
kantoor te verbouwen omdat het te 
klein geworden was. In de daarop 
volgende jaren kwamen er diverse 
plannen; in 1972 liet de PTT de-
finitief weten dat men bezwaren 
zag in nieuwbouw aan de Burge-
meester de Withstraat. Men vond 
de ligging te excentrisch en was 

bang, dat de straat een uitstervend 
deel van de gemeente was. In 1975 
kwam dan uiteindelijk de nieuwe 
vestiging aan de Hessenweg 164-
166. Het pand aan de Burgemees-
ter de Withstraat werd verkocht en 
na een grondige verbouwing werd 
het toen in gebruik genomen door 
boekwinkel ‘De Oude Post’. 

Ambtenaren en postbestellers
Het ruimteprobleem in het pand 
Burgemeester de Withstraat 10-12 - 
al in 1956 geconstateerd - wordt in 
1975 volledig ‘geneutraliseerd’. In 
een artikel (april 1994) in De Biltse 
Grift vertelt Ellen Drees over haar 
persoonlijke herinneringen aan 
het pand aan de Burgemeester de 
Withstraat: ‘Onlangs kreeg ik het 
boekje Postkantoor in een Biltsche 
Herbergh van A.P. de Goede en M. 
H. van Dort cadeau. Daarbij ging 
mijn belangstelling vooral uit naar 
wat de auteurs te vertellen hadden 
over de geschiedenis van de post-
kantoren. Met één van de Biltse 
postkantoren heb ik namelijk een 
aantal jaren een nogal persoonlijke 
band gehad. In april 1975 kraakte 
ik samen met een groepje vrien-
den het ‘Oude Postkantoor’ aan de 
Burgemeester de Withstraat 10-12. 
De directeurswoning van het Oude 
Postkantoor was nog in prima staat. 
Op de eerste verdieping waren vier 
grote kamers en een riante keuken, 
die uitkwam op een groot balkon. 
Op de zolderetage waren boven-
dien nog twee grote voorkamers, 
een wat kleiner achterkamertje en 
twee grote overlopen. In een kleine 
ruimte ernaast lagen twee toilet-
ten, die echter niet meer bruikbaar 
waren. De opschriften op de deu-
ren zorgden echter voor enige hi-
lariteit, omdat er één bestemd was 
voor ambtenaren en één voor post-
bestellers. 

Aan de Burgemeester De Withstraat was op de nummers 10-12 het 
voormalig postkantoor te vinden. Tot maart 1968 heeft het pand als 
postkantoor dienst gedaan. Het postkantoor verhuisde toen naar een 
tijdelijk kantoor aan de Rozenstraat. Circa 1975 werd het postkantoor 
naar de Hessenweg verplaatst. De ernaast geplaatste brievenbus is nog 
de enige herinnering aan vroegere tijden.

Nog steeds wateroverlast
op het Maertensplein

door Henk van de Bunt

Het blijkt, dat de wateroverlastproblemen in en rond de winkels aan het Maertensplein in 
Maartensdijk nog niet geheel zijn opgelost.

In de vergadering van 10 novem-
ber 2016 van de Commissie voor 
Openbare Ruimte is door de Biltse 
Gemeenteraad gevraagd om een de-
finitieve oplossing voor waterover-
last in de winkels aan het Maertens-
plein in Maartensdijk. In reactie op 
de daar gestelde vraag bericht het 
College van Burgemeester en Wet-
houders in het Mededelingenblad 
van 8 december thans: ‘Wij heb-
ben het Maertensplein in 2015 op-
nieuw ingericht. Aanleiding voor 
de herinrichting was onder meer 
het verhelpen van de regelmatig te-
rugkerende wateroverlast. Ondanks 
dat in de commissievergadering ge-

wag is gemaakt van nog bestaande 
dan wel nieuwe wateroverlast, zijn 
daarover bij ons meldpunt geen 
signalen bekend. Wij doen daarom 
onderzoek naar de situatie ter plaat-
se en verwachten de gemeenteraad 
in januari 2017 nader hierover te 
informeren. 

Belronde
Een aantal van de Maertensplein-
winkeliers geeft aan nog wel de-
gelijk problemen te hebben. Joop 
van Rossum (D.I.O. Drogisterij-
Parfumerie van Rossum) kent nog 
steeds wateroverlast zowel voor 
als in de zaak. Buurman Aard-

Jan Zweistra (Kwaliteitsslagerij 
Zweistra) herkent het probleem: 
‘Mogelijk is er een relatie met de 
waterafvoer van de appartementen 
boven de winkels’. Jelle Farenhorst 
van Jumbo Farenhorst Maartens-
dijk signaleert de overlast vooral 
bij extreem regenweer en doelt ook 
op de mogelijke samenhang met 
de appartementen boven zijn zaak: 
’De laatste weken hebben we in 
dat opzicht rustige weken gekend 
(en dus weinig problemen), maar 
vooral op en na momenten van veel 
regen in korte tijd hebben we zowel 
voor als in de zaak behoorlijk wat 
te dweilen’.

In mei 2015 is het plein grondig gerenoveerd waarmee ook wateroverlast 
tot een verleden zou moeten behoren.

Het half-vrii-staande gebouw in neorenaissancestijl telt twee bouwlagen en heeft een rechthoekige plattegrond, 
met de korte zijde (voorgevel) aan de Dorpsstraat vanouds Steenstraat. In de gepleisterde banden de aanduiding 
Anno 1884.
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Spaar bij Jumbo Farenhorst
 voor het állerbeste
all seasons dekbed!

Farenhorst

‘Swizz’ dekbedden zijn gemaakt van duurzame materialen en geven u voor 
ieder jaargetijde het meest aangename slaapcomfort. 

Bij besteding van elke 10 euro aan boodschappen, ontvangt u een zegel.
Met een volle spaarkaart van slechts 10 zegels ontvangt u een zéér hoge 

korting op de aankoopprijs van het ‘Swizz’ dekbed.

Jumbo Maartensdijk
Jelle Farenhorst
Maertensplein 31
3738 GM
Maartensdijk
0346211212

159

500

250

299

Goudeerlijk 
korn brood
van

€ 1,99

Honig
soepen
(m.u.v erwten
en bruine bonen)
3 pakjes

Tulpen
2 bossen

Roomboter
appeltaart
Uit eigen oven
van

€ 3,99
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De Blaauwe Schorteldoek
door Henk van de Bunt

Wie vanuit De Bilt richting Zeist gaat over de N 237, zal zich bij het passeren van de 
Schorteldoeksesteeg mogelijk afvragen, waar die bijzondere naam vandaan komt. Voorbij de 

huisnummers 21 en 19 ziet de passant dan een mooie witgeschilderde villa met 
nummer 17 en op het voorerf een ijzeren hek met op de hoekpalen van 

de toegang de woorden Blaauwe (links) en Schorteldoek (rechts). 

Schorteldoek werd vroeger ook ge-
schreven als schoteldoek en in een 
Noord-Hollands Sintmaartenlied 
zingen kinderen dat ‘ouwe wijven 
schutteldoeken’ dragen. Dat dit 
woord de betekenis van schort of 
voorschoot heeft, is goed te aan-
vaarden, maar waarom is juist die 
naam gekozen? Het is een over-
geleverd verhaal, dat enkele hon-
derden jaren geleden in deze om-
geving een kind, gewikkeld in een 
schort, te vondeling werd gelegd. 
De vondelinge werd door de Biltse 
kerkenraad gedoopt als ‘Mina van 
de Schorteldoek’. Dit moet dus ge-
beurd zijn na de Hervorming, na 
1517. Is het toeval, dat die naam 
ook voorkomt in een Amersfoortse 
akte van 11 juli 1548: Geryt Gerytse 
van de Schoerteldoeck? Of is hier-
voor een andere verklaring? 

Boerderij
De Blaauwe Schorteldoek is het 
eerst als boerderijnaam offi cieel 
vermeld in 1648, maar de Blaauwe 
Schorteldoek bestond toen al lan-
ger. Uit de rijke historie is op te 
maken wie op de Blaauwe Schor-
teldoek woonden als eigenaar of 
pachter. Er was vaak een wisseling 
van eigenaar en van pachters, die 
soms het huis bewoonden en het ge-
hele stuk grond huurden of een deel 
daarvan. Daarbij leek het niet moei-
lijk om grenzen te overschrijden. 
Soms werd vanuit de Zeister Kroost 
een stuk grond gehuurd of gekocht 
dat tot de Biltse Blaauwe Schortel-
doek behoorde of andersom. Wie 
wil verkennen, zal na het genoemde 
huisnummer 17 van de Blaauwe 
Schorteldoek ook de nummers 15 
en 13 dienen te passeren en zelfs de 
Zeister Kroostweg-Noord moeten 
inslaan, want volgens een adres-
boek van De Bilt en Bilthoven uit 
1971 en een latere uitgave woonden 
daar op de Kroostweg Noord een of 
meer Biltenaren. 

Vroeger
De Kroost was het aangrenzende 
gebied en ook daarover is veel in-
formatie. Dit toont de verwevenheid 
van beide gebieden aan. Toen De 
Kroost een kleine ‘ambachtsheer-
lijkheid’ werd en daarmee beperkte 
rechtsbevoegdheid kreeg, ging de 
Blaauwe Schorteldoek op het eind 

van de achttiende eeuw daarvan 
deel uitmaken. Het grondoppervlak 
- en in samenhang daarmee - het ge-
bruik ervan en de bebouwing blij-
ken in de loop van de geschiedenis 
sterk te variëren. Het land van de 
Blaauwe Schorteldoek bleef meer 
dan een eeuw dezelfde oppervlakte 
houden, al waren er grensverleggin-
gen, maar in 1922 toen de Blaauwe 
Schorteldoek verkocht werd, was 
nog maar de helft over: 5.71.50 ha 
in De Bilt en 10.10 ha in Zeist. De 
gegeven jaartallen geven een be-
perkt beeld. Over het wel en wee 
van de Blaauwe Schorteldoek en 
zijn bewoners is daaruit weinig af te 
lezen. Maar er gebeurde veel, lan-
delijk en in de streek rond Blaauwe 
Schorteldoek, Utrecht en Zeist.

Afscheiding
Toegespitst op Blaauwe Schortel-
doek en De Bilt: In De Bilt speelde 
zich ook een kerkgeschiedenis af 
waarbij inwoners van De Bilt c.a. en 
de Biltse locatie (van) De Blaauwe 
Schorteldoek een belangrijke func-
tie hadden.  In 1834 trad een scheu-
ring op en werd gesproken over de 
Afgescheidenen en ging Hermanus 
Veenendaal van De Bilt Afgeschei-
denen bijeenroepen in zijn woning 
op de Akker. Daar waren op 18 sep-
tember wel zestig mensen bijeen; 
ook uit Zeist en Maartensdijk. De 
gouverneur van Utrecht (een func-
tie als de huidige commissaris van 
de koning) schreef, dat een militair 
detachement zou ingrijpen als op 
de geplande datum van 25 septem-
ber meer dan 20 personen zouden 
deelnemen aan de kerkelijke bij-

eenkomst. De separatisten hielden 
zich in en kwamen nu twee keer 
bijeen met acht en veertien volge-
lingen. Toch werd hen waarschijn-
lijk deze Biltse grond te heet onder 
de voeten. In de Blaauwe Schor-
teldoek, gepacht door C. van den 
Berg, voelde men zich veiliger en 
de burgemeester van Zeist (Frans 
Nicolaas van Bern, eigenaar van 
dit landgoed) had blijkbaar geen 
bezwaar tegen de kerkdiensten, die 
zijn pachter voor belangstellenden 
toestond. 

Verbouwingen
Na 1900 waren er kleine veran-
deringen aan erf en huis van de 
Blaauwe Schorteldoek. Zo wordt 
vermeld, dat het pand in 1906 tot 
‘villa’ verbouwd werd. Binnen de 
begrenzing Utrechtseweg, Schor-
teldoeksesteeg, Kroostweg-Noord, 
Noordweg veranderde veel. Er wer-
den meerdere huizen bijgebouwd. 
De Blaauwe Schorteldoek had ver-
schillende uitgangen en het aantal 
daarvan werd nu verminderd. Het 
hek aan de wegkant had in het mid-
den een brede ijzeren toegangspoort 
en daarnaast een kleinere poort. Die 
brede ingang had op de hoekpalen 
nog de benaming Blaauwe Schor-
teldoek. Tot in de jaren zestig van 
de vorige eeuw was dit opschrift 
nog intact. De brede toegang is 
nu verplaatst naar links, terwijl de 
smallere poort zich nu rechts be-
vindt.

Met dank aan Co Winnips wiens 
artikel in De Biltse Grift uit 2003 
de basis vormde voor dit artikel.

Decembernummer Biltse Grift 
Het nieuwste nummer van De Biltse Grift begint weer met een artikel in het thema van dit 

jaar ‘Oude inwoners vertellen’. In deze reeks komen inwoners op leeftijd van De Bilt en 
Bilthoven aan het woord over belangrijke gebeurtenissen in hun leven. De beurt is deze keer 

aan historicus en emeritus hoogleraar Hermann von der Dunk.

Het artikel van Kees Floor ‘Hand-
tekeningenactie voor villaparken-
gemeente’ vertelt over de dreigende 
opdeling van de gemeente De Bilt 
en de bijvoeging van Bilthoven bij 
Zeist, en vooral het protest daarte-
gen. In de rubriek De Bilt toen en 
nu wordt weer een kijkje geboden 
op een stukje De Bilt dat in de loop 
der tijd weer aanzienlijk veranderd 

is. Lies Haan-Berends ontdekte dat 
onze gemeente een heuse ‘post-
school’ rijk is geweest. Ze doet ver-
slag van haar ontdekking in Cen-
trale postschool voor plattelanders.

Graven
In Grafsymboliek uit de negentien-
de en de eerste helft van de twin-
tigste eeuw komt de rijke vorm van 

grafversieringen aan bod in een 
artikel van Wim Krommenhoek. 
Zowel voor dit artikel als voor het 
overvloedige illustratiemateriaal 
geldt dat een deel ervan op de 
website van de Historische Kring 
geplaatst is. Zie:
www.historischekringdebilt.nl

(Steven Hagers)

De Biltse Grift is verkrijgbaar 
bij: Primera, Maartensdijk, 
Fa. van der Neut & Zn., Groe-
nekan, Bouwman Boeken, 
De Bilt, The Readshop, De 
Bilt, Bilthovense Boekhan-
del, Bilthoven, Tobaccoshop 
Henk Hillen, Planetenbaan 
17/21, Bilthoven

De Blaauwe Schorteldoek zag de paardentram en andere vervoermiddelen 
komen en gaan. Hier passeert de elektrische tram uit Zeist het Van 
Boetzelaerpark op weg naar Utrecht in 1930. (foto archief Historische 
Kring De Bilt)

Het brede hek van de Blaauwe Schorteldoek.

Nieuwe uitgave 
St. Maerten

In het decembernummer van Sint Maerten - het tijdschrift van 
de Historische Vereniging Maartensdijk - staan opnieuw kunst en 
kunstenaars centraal. Speciale aandacht is er voor (20e eeuwse) 
beeldende kunstenaars, die in de diverse kernen van Maartensdijk 
hebben geleefd en gewerkt. In dit nummer is veel plaats ingeruimd 
voor afbeeldingen van het werk van de kunstenaars. 

In het meinummer stond een artikel van de hand van Geert Boorsma 
over oudheidkundig onderzoeker Arnoldus Buchelius. Buchelius be-
schreef en tekende in de 16e eeuw enkele gebrandschilderde vensters 
van de kerken in Westbroek en Maartensdijk, voordat die door brand 
of storm ten onder gingen. In dit (december-)nummer van St. Maer-
ten geeft historicus Anne Doedens een inhoudelijke toelichting op het 
Westbroekse venster en neemt de lezer op zijn karakteristieke wijze 
mee langs de talloze historische gebeurtenissen en personages 
die direct of indirect met dit venster verbonden zijn. 

Oopjen
Onder meer naar aanleiding van enkele reacties van lezers komt de 
redactie in dit nummer tenslotte ook nog even kort terug op het arti-
kel ‘Oopjen Coppit, een onverwachte Groenekanse connectie’ uit Sint 
Maerten nr. 50. 
Voor geïnteresseerde niet-leden van de Historische Vereniging zijn 
losse nummers van dit tijdschrift te koop bij kapper Hans Stevens en 
de Primera aan het Maertensplein in Maartensdijk, Super van der Neut 
aan de Groenekanseweg 5 te Groenekan, de Bilthovense Boekhandel 
aan de Julianalaan 1 in Bilthoven en bij Bouwman Boeken aan de Hes-
senweg 168 in De Bilt. [HvdB]

Aandacht voor ‘meisje met veulen’ in deze uitgave. 
[foto Reyn Schuurman]. 

Grafsymboliek komt
uitgebreid aan de orde in het 

decembernummer. 25e jaargang nr. 4, december 2016

Tijdschrift van Tijdschrift van Historische Kring D’Oude School opgericht maart 1992 opgericht maart 1992

De Biltse Grift
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Op een ánder bankje
Boodschappen doen is niet bepaald een liefhebberij van mij. Uit solidariteit ga ik een enkele 
keer wel mee met mijn vrouw naar een van haar favoriete supermarkten. Dat wil zeggen dat 

zij gaat winkelen en dat ik voor de tijdsduur, dat zij boodschappen doet, elders mijn heil zoek. 
Meestal in een plaatselijk restaurant waar ze goede koffie schenken en ik een krantje kan lezen. 

Het inkoopbeleid van leeftocht laat 
ik dus graag aan haar over en dat 
gaat al tientallen jaren voortreffe-
lijk. Dat wil ik graag zo houden. 
Een zeldzame keer dat ik het met 
een bekende over mijn passieve 
houding heb ten aanzien van mijn 
winkelgedrag, krijg ik te horen dat 
het niet bijster getuigt van een ge-
emancipeerde instelling van mijn 
persoon. 

Ik verdedig me maar niet tegen zo‘n 
‘aantijging’ en geef de kennis maar 
gelijk en zeg dan zoiets stompzin-
nigs als: ’t Gaat al jaren zo en het 
nu nog op mijn gevorderde leeftijd 

veranderen, is bijna niet te doen’. 
Toegegeven, erg overtuigend klinkt 
dat niet.

Die dag
Soms duurt het boodschappen 
doen kort, meestal lang. Het komt 
voor, op momenten dat mijn vrouw 
maar een paar boodschappen hoeft 
te doen, ik in de supermarkt een 
plekje zoek. Die dag was het zo’n 
moment. Ik nestelde mij met De 
Vierklank op het bankje. Geloof 
het of niet, maar het eerste wat ik 
altijd opsla in De Vierklank is de 
vaste rubriek met de toepasselijke 
naam Op ’t bankje van een auteur, 

die zichzelf Maerten noemt. Steeds 
weer ziet Maerten van deze vaste 
column kans om schijnbare klei-
nigheden te verheffen tot zaken die 
voor iedereen herkenbaar zijn en er 
wel degelijk toe doen. Daarbij han-
teert hij een onnavolgbare en hel-
dere schrijfwijze. 

Op het ándere bankje 
Een poosje zat ik alleen op het 
bankje totdat een wat oudere man 
vroeg of hij erbij mocht komen zit-
ten. ‘Neemt u dus rustig plaats’ ant-
woordde ik. Van rustig verder lezen 
was geen sprake meer. De oude 
heer was kennelijk verlegen om 

een praatje en ik legde dus De Vier-
klank maar opzij. ‘Wat een gedoe is 
het om de supermarkt te bereiken 
door die ellendige werkzaamheden 
voor ondertunneling van het spoor. 
Ik woon zuidelijk van het spoor in 
Brandenburg en moet kilometers 
omfietsen om hier te komen. Dat 
fietsen gaat nog best ondanks mijn 
leeftijd van 82 jaar, maar dan nog 
is en blijft het een ellende. Geluk-
kig lijkt het hier een bétere tunnel te 
worden dan bij de Soestdijkseweg. 
Hoe kan die wethouder - hoe heet 
die man ook alweer - zoiets stoms 
nou bedenken. Twee tunnels maar 
liefst: één voor fietsers en voetgan-
gers en één voor auto’s. Kun je na-
gaan wat dat kost en dat moeten wij 
met elkaar allemaal betalen. Nee, 
ze hadden de hele mik- mak ge-
woon rechtdoor moeten laten lopen 
en vooral die gekke rare kronkel 
voor auto’s nooit moeten doen. Die 
wethouder heeft zijn eigen kron-
kel denk ik willen doorzetten in de 
weg’. Zo ratelde hij nog even door. 
Zijn woordenstroom onderbreken 
met wat nuancerende tegenargu-
menten bleek volslagen onmoge-
lijk. Ik had hem willen zeggen dat 
het nooit alleen de wethouder is 
die de dingen bepaalt. Dat alles al 
vele jaren liep voordat men tot deze 
keuze is gekomen en dat verschil-
lende colleges van B & W sámen 

met ‘hogere overheden’ uiteinde-
lijk tot deze oplossing waren geko-
men. Dat de financiering voor het 
grootste deel van het Rijk kwam, 
dat vooraf vele varianten onder de 
loep zijn genomen waar het betreft 
technische mogelijkheden of on-
mogelijkheden en dat al die moge-
lijkheden zorgvuldig zijn doorbere-
kend op kosten en nog zo wat. Het 
mocht niet baten, hij had zijn eigen 
onwrikbare mening en hij was ken-
nelijk van mening dat ik een willig 
oor had. Ik keek opzichtig op mijn 
horloge en zei: ‘Ik heb bij de auto 
met mijn vouw afgesproken, ik 
moet weg. Een goede dag verder en 
vergeet uw boodschappen niet’.

Koffie
‘Boodschappen?’ zei hij. ‘Ik hoef 
helemaal geen boodschappen. Ik 
kom alleen voor de gratis koffie en 
een gezellig praatje. Ik dank u wel 
voor dit gezellige gesprek!’. Weer 
in de auto met mijn vrouw vertelde 
ik, in de korte versie, van de ont-
moeting met de oude man en zijn 
visie op het stompzinnige beleid 
van de wethouder. Sindsdien zegt 
ze bij het boodschappen doen met 
een kleine oponthoud steevast: ‘Ga 
maar lekker met je krantje naar 
jouw oude mannenbankje, mis-
schien tref je er wel weer een gezel-
lige leeftijdgenoot’.

Karel Beesemer leest De Vierklank op zijn bankje. [foto Henk van de Bunt]

Zesde Spiritueel Filmfestival De Bilt
Op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari 2017 gaan de (kerk-)deuren van de Michaëlkerk open 

voor het 6e Spirituele Filmfestival. Het begrip spiritualiteit gaat over het onnoembare,
dat vaak de diepste essentie raakt. 

Er is gekozen voor een selectie van 
prijswinnende speelfilms uit meer-
dere culturen. Films die na een 
week nog steeds door je heen gaan, 
beelden met essentie. Iedereen is 
welkom en de toegang is gratis. 
Alle films zijn Nederlands onder-
titeld.

Les Choristes,
vrijdag 17 februari, 10.00 uur. 
‘’Probleem’’jongeren in een Frans 
internaat krijgen een stem en res-
pect wanneer een leraar hen samen-
brengt in een koor. Ondertussen 
dromen de jongens maar van één 
ding: ontsnappen uit het internaat. 
(Christophe Barratier, 2004)

The Bucket List,
vrijdag 17 februari, 14.00 uur.
Wat ga je doen als je weet dat je 
nog maar 6 maanden zal leven? De 
hoofdpersonen (Jack Nicholson, 
Morgan Freeman) besluiten nog 
eenmaal álles uit het leven te halen 
- en komen steeds meer met zich-
zelf in het reine. (Rob Reiner, 2007)

Wadjda,
vrijdag 17 februari, 20.00 uur.
De tienjarige Wadjda lijkt zich 
te onttrekken aan een aantal con-
venties zonder zich te vervreem-
den van haar islamitisch geloof en 
cultuur. Een film die de gedachte 
oproept dat mensen ongeacht hun 
religie vooral veel gemeen hebben. 
(Haifaa Al-Mansour, 2012)

Troubled Water,
zaterdag 18 februari, 20.00 uur.
Mag een moordenaar vergeven 
worden? De Noor Jan Thomas heeft 
in zijn jeugd een kind verdronken, 
de toedracht wordt gaandeweg dui-
delijk. Ondanks de thematiek van 
schuld en wroeging heeft deze film 
alle kenmerken van een thriller. 
(Eric Poppe, 2008)

De films worden kort ingeleid en 
na afloop kunt u reflecteren en na-
genieten. Voor koffie, fris of wijn 
vragen we een kleine vergoeding. 
Het filmfestival vindt plaats in de 
Michaëlkerk, Kerklaan 31, De Bilt. 
Opgeven kan (maar hoeft niet) via 
info@katholiekekerkdebilt.nl
of via 030-2200025. 

Digitaal Café 
Maartensdijk

Heb je een mobiel apparaat, zoals een tablet, en loop je ergens tegen-
aan? Ga dan langs in het Digitaal Café. In het Digitaal Café van Bi-
bliotheek Idea kan iedereen gewoon binnenlopen voor een korte vraag 
over zijn/haar tablet, iPad, smartphone of laptop. Deelname is gratis.

Het idee achter het Digitaal Café is dat gebruikers van tablets elkaar 
helpen met vragen en kennis met elkaar delen. Vrijwilligers van Se-
niorWeb staan voor je klaar en bieden deskundige ondersteuning. Je 
kunt terecht voor diverse zaken zoals het installeren van apps en het 
koppelen van een e-mailadres aan je tablet.

In de Bibliotheek is Wi-Fi, het is handig om ervoor te zorgen dat je 
mobiele apparaat is opgeladen. Elke vrijdagmiddag van 14.30 tot 
16.00 uur in Bibliotheek Idea Maartensdijk aan de Nachtegaallaan 30.

Reanimatiecursus
in De Bilt

Stichting Reanimatieonderwijs Zuidoost Utrecht organiseert samen met 
het Rode Kruis De Bilt een cursus Reanimatie & AED De cursus duurt 
2 avonden van 3 uur op dinsdag 7 en 14 februari; telkens van 19.30 tot 
22.30 uur in het Rode Kruis Gebouw aan de Sint Laurensweg 13 in De 
Bilt. Kijk vooral naar de voorwaarden van uw aanvullende ziektekos-
tenverzekering; mogelijk worden kosten vergoed. Aanmelden en meer 
info via www.debilt.reanimatieonderwijs.nl of tel. 06 81579738.

Pop/jazzkoor zoekt 
versterking 

Anderhalf uur zingen en swingen met dirigente Sascha Beynon geeft 
beslist weer een boost. Een brokje close harmony in combinatie met 
spannende arrangementen is prima voor lichaam, geest en natuurlijk de 
stem. Om het Pop- en jazzkoor nog steviger en interessanter te maken 
zijn nieuwe stemmen nodig. Met name in de lagere regionen, alt, tenor 
en bariton zou vrouwelijke én mannelijke versterking goed passen. 

Gezongen wordt er op de donderdagavond tussen 19.45 en 21.15 uur. 
Kennismaken kan op donderdag 12 januari tijdens een open repetitie. 
Inschrijvingen: lichtruim@kunstenhuis.nl 
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Benefietfeest BSO De Wilde Poema
door Walter Eijndhoven

Maandagmiddag 9 januari gaven Floor (11), Madeleine (10), Merel (10), Pleun (10) en Sarah 
(12), vijf jonge meiden van BSO De Wilde Poema in Bilthoven, een benefietfeest om geld in te 

zamelen voor Stichting Jarige Job. Zij kozen niet zomaar voor deze stichting. De BSO zit nu vijf 
jaar in het huidige gebouw en deze vijf leerlingen vinden het erg dat 

niet iedereen z’n verjaardag kan vieren. Vandaar.

Een mooie gelegenheid dus om 
geld in te zamelen voor de Rotter-
damse Sichting Jarige Job. Uit on-
derzoek van het Sociaal Cultureel 
Planbureau blijkt dat 60.000 kin-
deren in Nederland sociaal worden 
uitgesloten, omdat zij opgroeien 
in armoede. Zij zitten niet op een 
sport, niet op muziekles, gaan niet 
mee met schooluitjes en vieren 
nooit hun verjaardag. De stichting 
maakt een einde aan dit verjaardag-
sleed en trakteert deze kinderen op 

een leuke verjaardag. Lisa Duur-
koop, pedagogisch medewerker bij 
de BSO: ‘Al sinds de herfstvakantie 
zijn Floor, Madeleine, Merel, Pleun 
en Sarah bezig met de organisa-
tie van dit feest. Deze vijf meiden 
vinden het afschuwelijk dat zelfs 
in een rijk land als Nederland nog 
kinderen wonen die hun verjaardag 
niet kunnen vieren. Daar wilden zij 
iets aan doen. Eén keer in de 2 à 3 
weken hielden wij chocolademelk-
overleg en keken wij wat nog meer 

moest gebeuren om het feest suc-
cesvol te laten zijn’. 

Geld inzamelen
Via een zelfgeschreven brief lieten 
Floor, Madeleine, Merel, Pleun en 
Sarah alle ouders weten wat hun 
plan inhield en nodigden zij hen 
uit om aanwezig te zijn op het be-
nefietfeest. Duurkoop: ‘Wij hopen 
zoveel mogelijk geld in te zamelen 
tijdens het feest. Het streefbedrag is 
100 euro. Volgens mij moet dat wel 

te doen zijn. Op de rom-
melmarkt wordt speelgoed 
en kleding verkocht. Ver-
der vindt verkoop plaats 
van gezonde hapjes en 
drankjes, is er een disco 
voor de kids en hebben zij 
een springkussen gehuurd. 
Het leuke is dat zij er veel 
van leren over organisatie, 
samenwerking en verant-
woordelijkheid nemen. 
Zij hebben zelf de plannen 
bedacht, hoe zij het willen 
organiseren, wie wat doet 
en zelf de uitnodiging ver-
stuurd aan alle ouders. Last 
but not least hebben zij 
ook nog een receptenboek 
geschreven. Al met al was 
er veel belangstelling voor 
alle activiteiten. Hoeveel 
geld het feest heeft opge-
bracht is nog niet bekend.

Spullen voor rommelmarkt 
Scoutinggroep Ben Labre houdt zaterdag 21 januari tussen 10.00 en 
12.00 uur een extra inzameldag voor hun jaarlijkse rommelmarkt op 
zaterdag 8 april. Mensen die overtollige boeken, huisraad, speelgoed 
of kerstpakketprullaria hebben staan, kunnen dat dan brengen bij het 
Scoutinggebouw achter de Michaëlkerk aan de Kerklaan in De Bilt. 
De Scouting is blij met alle bijdragen, maar mag echter geen grote 
meubelstukken, witgoed en chemicaliën aannemen. De rommelmarkt 
is één van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor Ben Labre om 
de vereniging draaiend te houden. Scouting wordt niet gesubsidieerd. 
Contact loopt via e-mail: rommelmarkt@benlabre.nl 

Samen Muziek maken
 

Muziek maken in een groep is een geweldige hobby, je doet vriendschappen op, werkt 
aan een gezamenlijk optreden en er is bovenal veel plezier met elkaar. Dat maakt de 

Brandweerharmonie tot de bruisende vereniging die het is.
 

‘Start with Music’ is een lessense-
rie voor kinderen vanaf (ongeveer) 
acht jaar oud. In 9 lessen leer je 
hoe cool het is om een koperblazer 
(trompet, trombone, hoorn, tuba)te 
zijn of vindt jij het gaaf om op een 
saxofoon, klarinet of dwarsfluit te 
spelen? Helemaal stoer is natuur-
lijk het slagwerk, de trommel, het 
drumstel of de bekkens. Elke les 
komt er een gast, vertellen over 
zijn of haar instrument. De kinde-
ren mogen deze instrumenten ook 
uitproberen. In de 10e les spelen 
we samen met een ‘echt’ orkest, 

het leerlingenorkest van de Brand-
weerharmonie.
 
Cursus
De cursus wordt gegeven door 
Marije Hartman (fluitist bij de 
brandweerharmonie en leerkracht 
in opleiding). Zij wordt begeleid 
door Donja Hoevers, leerkracht 
in het basisonderwijs en saxofo-
nist bij de Brandweerharmonie. 
De start is vrijdag 13 januari 2017 
om 19.00 uur. in de Brandweerka-
zerne Bilthoven, Leijenseweg 40, 
Bilthoven

Natuurlijk biedt de Brandweerhar-
monie meer dan de cursus Start 
with Music. Ook voor mensen 
die al een instrument spelen zijn 
er mogelijkheden genoeg. Men is 
vooral op zoek naar trompettisten 
en slagwerkers/ drummers, maar 
ook alle ander instrumenten zijn 
welkom! 
Vanaf 19.00 uur is er een bestuurs-
lid aanwezig voor informatie. Voor 
(nu al) meer informatie: Helen 
van der Vliet, secretaris (tel. 030 
2213513 of e-mail secretariaat@
brandweerharmonie

Kindertheaterfestival 
Op zondag 22 januari vindt er van 13.30 tot 17.00 uur voor het eerst in 

de gemeente De Bilt een kindertheaterfestival plaats. 

In en om de theaterzaal van Het 
Lichtruim aan het Planetenplein 
2 is er veel te zien, te horen en te 
doen. De circus-theatervoorstelling 
van Wietske Vogels is de spet-
terende hoofd-act. Verder kun je 
deelnemen aan een workshop hula 
hoop, er is storytelling door Erika, 
er worden vrolijke zeemansliedjes 
en volksmelodieën gezongen met 
accordeonspel door de Rotte Her-
ders en er is een speelhoek.

Circus
De voorstelling Huis op Hol! gaat 
over een ochtend waarop de din-
gen anders gaan dan anders. Over 
handige snufjes die een eigen le-
ven gaan leiden. Mevrouw Stipt 
(Wietske Vogels)heeft alles graag 
goed voor elkaar. Zo woont ze in 
een huis vol met uitvindingen die 
ervoor zorgen dat alles precies 
gaat zoals zij heeft bedacht. Maar 
wat als de zeep ontsnapt en de ei-

eren in het rond vliegen? Het is 
verrassend circustheater. Elegant, 
behendig en gedurfd geacteerd. 

Een voorstelling die zowel kinde-
ren als volwassenen uitnodigt in 
een wonderlijke wereld waar het 
onmogelijke mogelijk wordt. 

Tickets verkrijgbaar via www.the-
aterhetlichtruim.nl of aan de zaal 
(voor zover beschikbaar).

Herten en reeën
 
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. Woensdag 18 
januari gaat men het hebben over herten en reeën. Ga naar Beerscho-
ten en laat je vertellen over deze prachtige dieren. Kijk in de natuur 
(misschien vindt men sporen) en ‘knutsel’ een hert, ree of eland. Bij 
terugkomst is er wat lekkers met limonade. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. Tijd: 
14.30 tot 16.30 uur. Plaats: Paviljoen Beerschoten, De Holle Bilt 6, 
De Bilt. Aanmelden per email o.v.v.: naam, geboortedatum en een tel.
nr kan tot en met zaterdag 14 januari naar kindernatuuractiviteiten@
gmail.com.

Op ’t bankje
‘Kom hier Joris’, gilt een vrouw naar haar 
hond. Ze kan roepen wat ze wil, maar Boris 
heeft andere interesses en loopt snuffelend 
verder weg. Mistroostig komt ze bij me zitten en schudt haar hoofd. 
‘Meestal komt hij direct als ik hem roep, maar vandaag gooit hij zijn 
kop in de wind. Ik blijf gewoon hier zitten en dan komt hij over een 
poosje wel weer vanzelf.’ Ik laat haar maar even bijkomen want het 
heeft haar zo te zien al heel veel energie gekost om Boris bij haar te la-
ten komen. ‘Als hij straks komt gaat ie meteen aan de lijn en laat ik hem 
voorlopig niet meer los lopen.’ Arm beest, denk ik. Hij weet natuurlijk 
dat dit de gevolgen zijn en blijft dus voorlopig maar zover mogelijk uit 
haar buurt om van zijn vrijheid te genieten. De vrouw vertelt dat ze de 
Duitse herder bijna twee jaar hebben en er eigenlijk nooit problemen 
mee hebben. ‘Als ik hem samen met mijn vriend uitlaat blijft hij altijd 
in de buurt. Boris luistert sowieso beter naar hem dan naar mij. Het 
kan natuurlijk ook zijn dat er ergens in de buurt een loops teefje is.’ Ze 
heeft al een paar keer onrustig op haar horloge gekeken. De hond is nog 
steeds niet in zicht. Als ze ten einde raad nog een keer zijn naam roept 
zie ik hem plotseling lopen. De vrouw staat opgelucht op en als ze hem 
nog een keer roept komt het dier zo te zien schuldig aangelopen. ‘Zit’, 
zegt ze streng als hij vlakbij is. Gehoorzaam gaat Boris zitten en likt 
haar handen terwijl ze hem aanlijnt. ‘En nu is het afgelopen. Ik laat je 
niet meer los, heb je dat begrepen.’ Ik moet glimlachen want ze praat 
tegen de hond alsof het een kind is en je zou bijna verwachten dat Boris 
ja blaft. ‘Waar ben je geweest, achter de vrouwtjes aan zeker. Vrouwtje 
wordt boos al je niet luistert.’ Boris vindt het allemaal wel goed. Hij is 
moe van het rennen en vlijt neer onder de bank. Ook de vrouw zit er 
nu heel ontspannen bij. ‘Boris is onze tweede hond. We hadden eerst 
de poedel die van mijn ouders geweest was. Toen ze naar een verzor-
gingstehuis gingen hebben wij hem genomen. Robby was al vaak bij 
ons want mijn vader en moeder liepen allebei heel slecht. Hij kende ons 
al goed en vond het bij ons ook prima. Hij was heel wat makkelijker 
dan Boris, maar die is natuurlijk nog jong. Robby werd op een gegeven 
moment erg ziek en toen hebben we hem in laten slapen. Mijn vriend 
wilde daarna wel weer een hond, maar dan een wat stoerdere en dat is 
dus Boris geworden.’ Als de hond zijn naam hoort spitst hij zijn oren. 
maar blijft rustig liggen. Ik vraag of de hond met Oud en Nieuw op het 
vuurwerk heeft gereageerd. Met een glimlach vertelt ze dat hij toen wel 
bij haar wilde komen. Maar dat was binnen want we gaan niet naar bui-
ten als het vuurwerk heel hevig is. Boris kroop onder mijn stoel en lag 
helemaal te bibberen. Van mij mogen ze dat hele vuurwerk afschaffen. 
Het kost een enorme hoeveelheid geld en op de televisie kun je het ook 
zien. Zelfs nog veel beter want als je de beelden uit Australië ziet is dat 
toch veel mooier.’ Boris begint wat onrustig te worden. Hij staat op en 
geeft duidelijk te kennen dat hij naar huis wil. De vrouw vindt het ook 
wel genoeg en met Boris stevig aan de lijn stapt ze op.

Maerten    

Pleun, Madeleine, Merel, Floor en Sarah (v.l.n.r.) en Lisa Duurkoop (achterin) 
zetten zich in voor Stichting Jarige Job.

Een plein om fijn te flaneren
moet Bilthoven tot nu toe ontberen
met een vernieuwd Vinkenplein
wordt het een feest daar te zijn
maar je moet ergens anders parkeren

Guus Geebel Limerick



Nootjes
 De Vierklank 18 11 januari 2017

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)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te koop aangeboden
PORTEMONNEES en nog 
eens portemonnees bij Kok 
Stomerij & lederwaren, 
Dorpsweg 46, Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

HORLOGE-BANDJES incl. 
aanzetten. Horlogebatterijtjes 
incl. inzetten. Klaar terwijl 
u wacht. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 0346-
214112

Borduurwerk voor haard-
scherm, klaar, 71x58 cm 
€ 49,00. Tel. 030-2286775 
Koperen antieke kandelaar, 
40 cm hoog. € 48,00. Tel. 
030-2286775

Stalen lage noren Zandstra-
Ving – nauwelijks gebruikt en 
in prima staat - maat 42 maar 
vallen met sokken krap uit 
€ 25,-. Tel. 06-50693311.

Recent heb ik een vignet 
voor Oostenrijk gekocht met 
startdatum 17 feb. 2017. De 
ingangsdatum moet echter 
10 feb. 2017 zijn. Wie kan 
het voor mij verkeerde vignet 
gebruiken? Voor 5 euro mag 
je het vignet komen halen. 06 
46033975.

Langlauflatten en schoenen 
maat 38 of 40 i.z.g.st. incl. 
hoes € 50,00, tel.0346-212436

Halfhoge bruine werkschoe-
nen maat 44 met verstevigde 
neus. Nieuw. € 7,50. Tel. 030-
2290923

Impala veiligheidsschoenen 
zgan mt 43 (9) met anti-
slipzool + verstevigde neus. 
€ 7,50. Tel. 030-2290923

15 kinder dvd's (o.a. Pippi 
langkous, Pipo, Heidi Dik 
Trom, Lucky Luke) Prij 
€ 10,00 of € 1,00 per stuk. 
Tel. 030-2290923

Technica Inline skeelers maat 
44,5 bijna niet gebruikt. 0 mm 
wieltjes incl, beschermers 
€ 10,00. Tel. 030-2290923

Marionettenpop Interia 75 
cm in prima staat. Engelse 
golfer met bedieningsbedra-
ding. Hoofd + handen van 
porselein. € 39,00. Tel. 030-
2290923

Nieuwe handgemaakt veili-
heidsschoenen 'Gerba' maat 
43 (9) met antislipzool, 
€ 7,50. Tel. 030-2290923

Siemens lap-top zonder adap-
ter € 17,50. Tel. 0346-243758

Klein elektrische pop-corn 
machine is maar 1x gebruikt. 
€ 10,00. Tel. 0346-243758

Paarden ruif leuk voor aan 
de muur om bijv. plantjes in 
te zetten € 45,00. Tel. 0346-
243758

Activiteiten
VROUWENCIRKEL de Bilt. 
Dinsdag avond 17 jan start bij 
Maelique de Vrouwencirkel. 
Traject van 5 avonden, 1x per 
maand. Begeleid door Hester 
Visser en Monique Mizee. 
Informatie: 06-14373010 of 
06-48509921

Gelukkig door DANSEN: 
Salsa en Bachata workshops in 
De Bilt, Niv. beginners. elke 2e 
woe. v.d. maand:  Zalencentr. 
de Schakel, Soestdijkseweg 
Zuid 49 B, De Bilt. Info: www.
salsaworkshop.blogspot.nl of: 
06-100 69 225

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

Huishoudelijke hulp gezocht in 
Westbroek voor 2x per maand 
2 uur. € 12,50 per uur. Tel. 
06-19653294  Bellen na 19.00 
uur

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder en 
behanger heeft nog tijd over 
voor al uw behang-, schilder 
en sauswerk 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijsopg. 
06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrijblij-
vende prijsopgave.
Tel. 06-50660689.
www.dennenburg-tuinen.nl

ERVAREN docent geeft bijles 
en huiswerkbegeleiding aan 
huis 0634892915

Budget Coach - BESPARING 
op kosten - 06-41034788, bud-
getcoachenadvies@gmail.com, 
budgetcoachenadvies.jimdo.
com

MUTSEN, handschoenen 
en sjaals. Bij Kok Stomerij 
& lederwaren, Dorpsweg 
46, Maartensdijk. Tel. 
0346-214112

Diversen
PAARD SCHEREN 
Draadloos met rust, beleid en 
aandacht € 50,00.
Tel. 06-37409172

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

ACCU'S v.a. € 49,00 incl. 
montage. Accushop.nl - 
Arcansasdreef 10k, Utrecht. 
Tel. 030-2734157 

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Bridgelessen voor Semi-Beginners en Gevorderden 
Bilthoven. Half jan. starten de bridgelessen weer. Voor semi-
beginners (boekje 2 Berry Westra) 12 lessen op maandagmid-
dag en voor semi-gevorderden (ná boekje 2) op vrijdagmorgen. 
Ook privélessen met grote flexibiliteit. Wij hebben uitsluitend 
kleine groepen van max. ca 8 pers., waardoor persoonlijk aan-
dacht wordt gegarandeerd. Info: 030 2281121
www.bridgeschool-bilthoven.nl / ciska.zuur@gmail.com

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

PAARD SCHEREN 
Draadloos met rust, beleid en 
aandacht € 50,00.

Tel. 06-37409172
Dinsdag nog steeds 
SENIORENDAG bij kap-
per Hans, Maertensplein 26, 
Maartensdijk. Knippen € 10,00

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

50 jaar Fiets Service Centrum Maarten van Dijk  in 
Maartensdijk. Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Geopend: 
ma, wo en vr: 16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30u en 14.00-
17.00u. Onderdelen uit voorraad leverbaar 95% van de 
reparaties dezelfde dag klaar. Levering alle merken nieuwe 
en gebruikte fietsen.

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. Voor al 
uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, grond- 
en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende prijs-
opgave. 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.

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

Cursussen/ trainingen 
Op een nieuwe manier jezelf ervaren? Dans Biodanza met 
Roos in een open en warme sfeer! Geef je nu op voor een gra-
tis proefles. Laat je verrassen door inspirerende oefeningen op 
uitbundige tot verstilde muziek. Je (her)ontdekt jouw speels-
heid en plezier. Na een les voel je meer rust, tevredenheid en 
verbondenheid met jezelf en anderen. Elke donderdag start 
20u, inloop 19.45u. Waterstraat 110 De Bilt. Meer weten kijk 
op: www.be-dance.nl

Gezond 2017: Eet en lijn met De Eet Lijn! Het ís moge-
lijk lekker eten en genieten en tóch gezond(er) worden en 
afvallen(geen dieet!). Méér energie. De Eetlijn kan positief 
effect hebben op veel ongemakken. Persoonlijk, fantastische 
regelmatige informatievoorziening en besloten Facebook 
voor deelnemers. Persoonlijke coaching. Kijk snel op www.
deeetlijn.nl (ook gratis recepten) of bel uw coach Enny 
Doornenbal, 0346 212687; em.doornenbal@gmail.com

Nieuw! Cursus Natuur Tekenen en Schilderen voor begin-
ners. Groenekan, Dorpshuis De Groene Daan. Net met 
pensioen? Op zoek naar nieuwe ervaringen? Voor plezier in 
het kijken, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht krijgen 
in verbeelden. Start 6 februari, 10 lessen op maandag van 
14.00-16.00u. Kosten € 120 incl. materiaal. Begeleiding door 
Ineke Koole, beeldend kunstenaar, bevoegd docent tekenen. 
Informatie: i.koole@hetnet.nl of bel 030-2293735 

Nieuwjaarsbijeenkomst GroenLinks

GroenLinks De Bilt luidt het nieuwe jaar in met 
een gezellige bijeenkomst op zaterdag 14 januari, 
aanvang 15.30 uur. Korte speeches, veel muziek, een 
hapje en een drankje en als hoogtepunt de uitreiking 
van het Groene Lintje 2017. Iedereen is van harte 
welkom vanaf 15.30 uur in De Schakel, Soestdijkse-
weg Zuid 49b.

Spullen voor rommelmarkt

In 2017 organiseert korfbalvereniging DOS uit West-
broek weer de bekende rommelmarkt; op 17 juni 
2017 op het korfbalveld van DOS in Westbroek. 
Voor deze rommelmarkt is men opzoek naar spul-
len. Heeft u nog goede meubels, kleding, speelgoed, 
boeken of andere spullen staan en weet u niet wat 
u ermee moet doen? Wij kunnen deze spullen goed 
gebruiken. Geef een belletje en na afspraak worden 
deze spullen bij u opgehaald. U kunt bellen voor een 
afspraak op 0346 282627.

Dichterbij het licht

Op donderdag 19 januari is er een vrij toegankelijke 
bijeenkomst in de Opstandingskerk, 1e Branden-
burgerweg 34 in Bilthoven (aanvang 14.30 uur) 
waarin Henk Strietman met beelden vertelt over 

zijn reizen met als titel: ‘Dichterbij 
het licht’. Strietman: ‘Beelden van 
het Hoge Noorden, een zeereis naar 
Spitsbergen, langs verre eilanden in 
de ijsvelden, langs besneeuwde kusten 
met kleurige vogels en al de andere 
dieren die daar leven’. Om na de 
presentatie weer warm te worden is er 
erwtensoep en roggebrood met spek. 
Voor inlichtingen: Henny Ockhuijsen, 
tel. 030 2202458.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 21 januari is er weer een 
Wereldwinkelstand in Dijckstate aan 
het Maertensplein in Maartensdijk van 
10.00 tot 15.00 uur. Alles fair-trade 
ingekocht, dus maximaal rendement 
voor boeren en producenten in ontwik-
kelingslanden.

Schrijfcursus 

In acht ochtenden maakt u een zelfpor-
tret dat bestaat uit de korte teksten die 
tijdens de cursus geschreven worden. 
Men gaat lichtvoetig, inzicht gevend 
en bevrijdend schrijven over zichzelf 
en het leven. Door in geuren en kleu-
ren belevenissen uit de levensloop te 
beschrijven, komt een ieder in zijn tek-
sten tot leven. Schrijfervaring is niet 
nodig. Deelnemers worden telkens op 
weg geholpen door korte schrijfop-
drachten. Dus iedereen krijgt de nodi-

ge schrijfstimulans! Het is mogelijk de 
eigen teksten te bundelen in een boek-
je. De cursus bestaat uit acht ochtenden 
en start woensdag 18 januari in Biblio-
theek Idea Bilthoven, Planetenplein 
2. Tijd: 9.45 - 12.45 uur. Aanmelden: 
activiteiten@ideacultuur.nl.

Bingo in Servicecentrum 

Er is Bingo op vrijdag 20 januari in het 
Servicecentrum Maartensdijk. In de 
pauze kan men gezellig even bijpraten 
en een kopje koffie of thee drinken. 
Men is van harte welkom. Aanvang: 
14.15 uur; kosten zijn 3,50 euro voor 
5 speelrondes. Informatie: Servicecen-
trum Maartensdijk, tel. 0346 214161 
en/of servicecentrummaartensdijk@
mensdebilt.nl.

Dansen van Universele Vrede 

De ‘Dansen van Universele Vrede’ 
hebben hun wortels in het werk van 
Samuel L. Lewis, zen- en soefi-mees-
ter uit San Francisco. Het zijn een-
voudige, meditatieve, vreugdevolle 
kringdansen en de teksten en bewe-
gingen worden bij elke dans opnieuw 
uitgelegd. Hierdoor kunnen nieuwko-
mers gemakkelijk instromen. Zondag 
22 januari van 14.00 tot 17.00 uur 
in de Woudkapel in Bilthoven. Aan-
melden c.q. info: 06 15830720 of 
d.aulenkamp@online.nl 
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TZ verliest in zaal
Na de jaarwisseling moest TZ in de zaalcompetitie de lastige uit-
wedstrijd tegen Oost Arnhem spelen. TZ kende een zeer goede 
start van de zaalcompetitie door 6 keer op rij te winnen. Oost Arn-
hem begon ook goed, maar had de laatste wedstrijden een dip.

Voor Oost Arnhem kwam de onderbreking dus misschien wel op het 
goede moment, waar TZ net zo lief was door gegaan. Uiteindelijk zou 
het er om gaan of de ploeg van Iwan Hazendonk alles uit zijn mogelijk-
heden zou halen. De eerste twee goals waren van TZ via Randy Bruin-
tjes. Na de vakwissel scoorde Oost Arnhem snel weer twee keer tegen. 
Dit beeld was uiteindelijk tekenend voor de eerste helft. Het eerste ver-
dedingsvak had de zaken goed op orde en onderschepte regelmatig de 
bal, dat gaf het eerste aanvalsvak veel kansen. Wanneer de vakken van 
functie waren gewisseld, was de druk onvoldoende om Oost Arnhem 
van het scoren af te houden en het aanvalsvak was nog zoekende. On-
danks dat het spel nog veel beter kon was er toch een voorsprong van 
11 – 13.

Zelfde beeld
In de tweede helft was bij de start het beeld hetzelfde. Dit veranderde 
na een wissel van Oost Arnhem. Het vak wat de zaken verdedigend 
goed onder controle had kreeg het lastiger. Oost Arnhem beet zich 
steeds meer vast in de wedstrijd waar TZ afgelopen zaterdag veel te 
weinig tegenover over zette. TZ kon niet loskomen van Oost Arnhem, 
maar speelde ook vooral tegen zichzelf. Oost Arnhem bleef scoren en 
besliste de wedstrijd (eindstand 27-21)

Revanche
Volgende week is de eerste mogelijkheid op revanche. Uit tegen KVZ 
zal TZ moeten laten zien dat het de wedstrijd tegen Oost Arnhem goed 
geanalyseerd heeft en dat het als team de strijd aan gaat. Ondanks de 
nederlaag staat de ploeg nog steeds bovenaan en hebben eerdere wed-
strijden laten zien dat ze tot veel in staat is. 

Strijd met Viko eindigt in remise
Zaterdag 7 januari stond de eerste competitiewedstrijd van 2017 op het programma. Nova ging 

voor het rechtstreekse duel om de koppositie op bezoek bij medekoploper Viko in Vianen. 

Beide ploegen hadden de volle buit 
gepakt uit de eerste zes wedstrij-
den. Het bleek een gelijkwaardige 
en vooral zeer spannende strijd. 
De eerste helft was voor Viko, de 
tweede helft voor Nova. Een remise 
aan het einde van deze (achtbaan)
rit was zodoende een juiste afspie-
geling van hetgeen zich op het veld 
afspeelde: 17-17. Nova incasseerde 
daarmee het eerste verliespunt dit 
seizoen. In het (met veel publiek uit 
De Bilt) goed gevulde sportcom-
plex Helsdingen opende Viko de 
score vanaf de strafworpstip. Kort 

daarna kon Nova de eerste score 
noteren. Jaco Schippers, terug in de 
basis, schoot van afstand raak: 1-1. 
Viko ging, zoals vooraf verwacht, 
met veel energie van start. Na de 
eerste vakwissel schoot de thuis-
club twee keer raak van afstand: 
3-1. Viko haalde het tempo uit de 
Nova aanvallen en daar ging de 
Biltse formatie niet goed mee om. 

Te vaak werd er ongeduldig naar 
het eerste schot gezocht of werd 
herhaaldelijk de tweede of zelfs 
derde steun ingespeeld. Viko kon 

zich zodoende goed instellen op de 
statische eindsituaties. Via 4-4 en 
5-5 bleef Viko in deze fase continu 
aan de goede kant van de score en 
liep uit naar een magere 7-5 rust-
stand.

Arsenaal
Nova wist dat deze tweede helft 
meer van de ploeg zou vragen dan 
eerder dit seizoen gevraagd. Het 
was boeiend gevecht, waarbij ge-
knokt moest worden voor alle du-
els. Iets dat bij Viko standaard in het 
arsenaal zit, waar Nova doorgaans 

leunt op het attractieve korfbalspel. 
Vanaf de start in de tweede helft 
vertoonde Nova beter veldspel, 
waarbij met meer geduld ook lan-
ger aangevallen kon worden. Nova 
liep daardoor langzaam in en haakte 
definitief aan bij 10-10. Anderhalve 
minuut voor tijd dacht Nova uit 
een strafworp de volle buit te kun-
nen pakken. Dit gebeurde echter 
niet, waarmee de 17-17 eindstand 

een terechte afspiegeling was van 
deze spannende strijd, die aan het 
einde van het zaalseizoen mogelijk 
een even zo spannend vervolg gaat 
krijgen. Beide ploegen treffen el-
kaar immers nog in De Bilt in de 
allerlaatste speelronde. Zaterdag 14 
januari gaat de Nova-selectie voor 
de eerste returnwedstrijd op bezoek 
bij DKOD in Renkum. Aanvang 
om 19.30 uur.

Salvo zoekt oud-leden
Op 4 februari viert Salvo feest. De volleybalvereniging uit Maar-
tensdijk bestaat 50 jaar en viert dit jubileum met een groot feest in 
de Vierstee. Salvo wil dit feest ook graag vieren met zo veel moge-
lijk leden die door de jaren heen lid zijn geweest.

Van veel oud-leden zijn de adresgegevens bekend en die hebben dan 
ook een uitnodiging gehad. Veel oud-leden zijn echter uit het oog verlo-
ren en zijn niet benaderd. Deze oproep is gericht aan alle oud-leden van 
Salvo’67 die geen uitnodiging hebben ontvangen. Het avondprogram-
ma omvat optredens van de live band Soulblender maar de programme-
ring is zo ingericht dat er ruimschoots gelegenheid is voor hernieuwde 
ontmoetingen en onderlinge gesprekken. De oud-leden die zich al heb-
ben ingeschreven hopen op een grote aanwezigheid van vroegere Sal-
voleden. Aanmelden via email: jubileumsalvo@gmail.com 

Kunst of strategie

Het ziet er bijna uit als kunst, maar vermoedelijk betreft het voorberei-
ding van een sneeuwballengevecht op het Maertensplein in Maartens-
dijk. (Ton van Doorn, Maartensdijk)

Kevin de Liefde nieuwe trainer SVM
door Kees Diepeveen

Het aankomende seizoen staat Kevin de Liefde als trainer/coach voor de selectie van SVM. Hoofd 
Technische Zaken en assistent-trainer van SVM  Wout van Dronkelaar is blij met de nieuwe trainer. 

Deze krijgt niet te maken met torenhoge ambities. Het streven is zo hoog mogelijk presteren binnen de 
mogelijkheden. In elk geval een solide derde klasser blijven met leuk voetbal.

De nieuwe trainer werkt tot het ein-
de van dit seizoen bij voetbalver-
eniging Desto in Utrecht. Hij is daar 
begonnen in het seizoen 2013/2014 
en was na vier seizoenen toe aan 
een andere vereniging.  Wout van 
Dronkelaar: ’Omdat Desto ook in 
onze klasse speelt kwamen we hem 
regelmatig tegen. In mijn rol van 
assistent-trainer van SVM sprak ik 
Kevin met enige regelmaat na een 
onderlinge competitiewedstrijd. 
Zijn benadering en persoonlijkheid 
spraken mij en onze huidige trainer 
Remco van de Brink zeer aan. Hij is 
een sociale, rustige, betrokken man 
met de ambitie om door te groeien 
in het trainersvak. Aankomend sei-
zoen gaat hij de Trainersopleiding 
TC1 doen. Hij stond boven aan ons 
lijstje van gewenste trainers. We 

zijn blij dat Kevin de Liefde ook 
voor SVM heeft gekozen’. 

Jeugdplan
De huidige trainer Remco van de 
Brink doet na drie seizoenen be-
wust een stap terug. Na einde vorig 
seizoen wilde hij al opstappen maar 
de spelers hebben hem overgehaald 
er nog een jaar aan vast te knopen. 
Volgend seizoen gaat hij met Wout 
van Dronkelaar verder invulling 
geven aan de ontwikkeling van het 
Jeugdplan. Beide trainers zien een 
grote uitdaging in hun nieuwe taak. 
Wout: ’Het jeugdvoetbal floreert 
en de doorstroming naar de selec-
tie moet toch vooral uit de jeugd 
voortkomen. Daar moet veel aan-
dacht aan besteed worden. Er lopen 
getalenteerde spelers bij de jeugd. 

Wij vinden het een prachtige uitda-
ging om niet alleen het jeugdig ta-
lent te ontwikkelen maar  het totale 
jeugdvoetbal naar een hoger niveau 
te tillen’.

DOS wint van Rigtersbleek
DOS zette in de eerste wedstrijd van 2017 haar zegereeks voort. Nummer twee op de ranglijst 

Rigtersbleek kon de Westbroekers in grote delen van de wedstrijd niet volgen.

Marjolein van Zijtveld speelde een 
goede wedstrijd en scoorde ook het 
eerste doelpunt voor DOS in 2017. 
Dat was niet het eerste doelpunt 
van de wedstrijd, want Rigtersbleek 
had kort hiervoor de wedstrijdbal 
als eerste door de korf gegooid. De 
gasten wilden direct laten zien dat 
zij niet voor niets de lange reis uit 
Enschede hadden gemaakt. Rig-
tersbleek, de verrassende nummer 
twee op de ranglijst, beschikt over 
een goed dameskwartet. De he-

ren moeten het daarentegen vooral 
hebben van hun fysieke inzet. In het 
begin van de wedstrijd gingen beide 
teams gelijk op tot 6-6. Om en om 
werd snel gescoord. Doordat DOS 
verdedigend meer druk ging geven 
en zelf bleef door scoren lukte het 
de thuisploeg om een voorsprong te 
pakken. 

Dit wisselde tussen de twee en drie 
punten. Bij 11-8 scoorde DOS in de 
laatste minuten voor rust nog twee-

maal en ging met een mooie 13-8 
voorsprong rusten.

De thuisclub kwam goed uit de 
kleedkamer en liep vlot uit naar 
een 17-9 voorsprong. Bij 18-10 
viel DOS helaas stil in de aanval. 
Het spel werd te voorspelbaar, het 
tempo ging omlaag en de scherpte 
in de afronding werd ook minder. 
Dat was jammer voor het talrijke 
publiek want de wedstrijd bloed-
de een beetje dood. Coach Brink 
bracht nog wel Frank Dijkstra in, 
hij scoorde wel maar deze wijzi-
ging bracht onvoldoende nieuw 
elan teweeg. 

Ondanks dat Rigtersbleek nog wel 
iets dichterbij kon komen kwam de 
overwinning niet meer in gevaar. 
Een welverdiende overwinning van 
22-18 was het eindresultaat. Door-
dat ook de andere nummer twee 
Telstar verloor staat DOS nu weer 
vier punten voor op een groepje van 
vier achtervolgers. Volgende week 
starten de returns van de eerste 
speelronde. DOS speelt dan weer 
thuis. De wedstrijd tegen Odik start 
om 20.45 uur in De Vierstee.

Kevin de Liefde.

De spelers van de D1 bij aanvang van de wedstrijd met de spelers van 
DOS 1.
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Wintercafé voor 
Mantelzorgers

Donderdag 26 januari organiseert het Steunpunt Mantelzorg De 
Bilt het tweede netwerkcafé voor mantelzorgers: het Wintercafé. 
In het netwerkcafé wordt elk seizoen een ontspannende, informa-
tieve of culturele activiteit gepresenteerd en onder het genot van 
een drankje kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten.

Deze winteravond staat het mantelzorgcafé in het teken van verhalen 
vertellen en naar verhalen luisteren in een gezellige en informele set-
ting. Want verhalen verbinden. Onder begeleiding van Pauline Wijnen 
van Weeshuis van de Kunst worden verhalen als mantelzorger gedeeld; 
deze kunnen zowel vrolijk als verdrietig zijn, meeslepend of vol humor. 
Het gaat vooral om de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. 

Het Wintercafé is op donderdag 26 januari van 19.30 tot 21.30 uur 
in restaurant Bij De Tijd, Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnesweg 14 De 
Bilt. Graag vooraf aanmelden: mantelzorg@mensdebilt.nl of tel. 030 
7271556. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Inloop Lage Vuursche
Donderdag 26 januari organiseert de Stichting Welzijn Bewoners Lage 
Vuursche de eerste inloopmiddag voor ouderen in 2017 met een op-
treden van de Blackhorse Line dancers uit Hilversum. Dit gezelschap 
geeft regelmatig optredens voor ouderen in zorginstellingen enz. en 
heeft onder andere een voorstelling gegeven op de Nationale Ouderen-
dag in oktober 2016. De middag begint om 14.00 uur in het dorpshuis 
De Furs en de zaal is open vanaf 13.30 uur. De planning is dat de mid-
dag om ongeveer 16.00 uur is afgelopen. De entreekosten bedragen 3 
euro per persoon en hiervoor krijgt u een kop koffie of thee.

Wethouder Rost van Tonningen 
vindt teleurstelling begrijpelijk

door Henk van de Bunt

Ruim twee maanden is Ebbe Rost van Tonningen de verantwoordelijke projectwethouder voor 
een nieuw zwembad in de gemeente De Bilt. In die korte tijd presenteert hij al de resultaten van 

de gevraagde rapportages. In zwembad Brandenburg vertelt de onlangs vanuit Hollandsche 
Rading naar Bilthoven verhuisde opvolger van Jolanda van Hulst hoe dat ging.

Ebbe: ‘Binnen het College hebben 
wij onze uiterste best gedaan om 
snel en zorgvuldig tot conclusies te 
komen. Dit dossier van het zwem-
bad loopt al vanaf 2008. Er zijn 
welgeteld 10 onderzoeksbureaus 
aan te pas gekomen en er is bij drie 
locaties (HF. Witte Centrum, Welte-
vreden en nu dan bij Brandenburg) 
gezocht. Dit dossier is niet meer uit 
te leggen aan burgers, wanneer wij 
nu nog langer wachten met beslui-
ten. Bovendien gaan de bouwkos-
ten omhoog in deze tijd en ook het 
rekenrentepercentage voor de in-
vesteringslening. Mijn conclusie op 
dit moment kan geen andere zijn, 
dan dat de gemeenteraad wordt 
uitgenodigd in de gemeenteraads-
vergadering van 26 januari a.s. de 
knoop door te hakken. Wij kunnen 
niet langer wachten als wij op basis 
van de gegeven randvoorwaarden 
willen besluiten’.

Uitdaging
Op de vraag of er sprake is van een 
leuke uitdaging antwoordt hij even 
duidelijk: ‘Ja, dat wel, al had ik zelf 
gehoopt op een ander resultaat. Ik 
wilde graag een weg vinden voor 
een oplossing, die de gebruikers-
groepen meer tevreden zou stel-
len. Het gaat bij een zwembad om 
een heel belangrijke voorziening 
voor recreatie en sport, maar ook 
voor de gezondheidsbevordering 
door beweging. Daarnaast is een 
zwembad één van de ontmoetings-
plaatsen voor jong en oud in de hele 
gemeente. 

Voorstel
Het voorstel van het College is een 
bad van 25x15,4 m met de moge-
lijkheid van een opklapbare tus-
senwand, waardoor temperatuur-
verschillen van 28 tot 32 graden 
kunnen worden geregeld naast een 
deels in hoogte verstelbare bodem 
voor gebruikersgroepen’, die dat 
wenselijk achten. Ebbe: ‘De ge-
meenteraad heeft gesteld, dat het 
tekort voor dit zwembad niet meer 
dan jaarlijks 366.000 euro mag 

zijn. En daar moet het College als 
uitvoerend orgaan zich aan houden. 
Het eigen vermogen van de ge-
meente is de afgelopen 10 jaar naar 
een kritisch minimum gedaald. Dan 
blijft er op basis van het budget van 
de Gemeenteraad en de analyse van 
de externe bureaus maar één moge-
lijkheid over’. 

Teleurstelling
De gebruikersgroepen zijn teleur-
gesteld. De projectwethouder vindt 
dit wel begrijpelijk: ‘De meesten 
hadden op een groter bad gehoopt 
en dachten dat een bad van 25x35 
m de beste oplossing zou zijn. Dus 
een groter bad met meer mogelijk-
heden. Ik heb zorgvuldig met de ge-
bruikersgroepen gecommuniceerd. 
Daarmee is een vertrouwensband 
ontstaan, ondanks de teleurstellen-
de uitkomst. Ik heb het hele dikke 
dossier van 9 jaar zwembad door-
genomen. En heb zwembaden als 
Blauwkapel in Groenekan en Krom-
merijn bezocht en gevraagd naar 
exploitatiegegevens. Ook hebben 
wij gegevens van baden in Loos-
drecht, Zeist en Alblasserdam door-
genomen. Verder is het concept van 
de Stichting Water door de organi-
satie 2521 Gewoon Zwemmen on-
derzocht en een ander bureau heeft 
een contra-expertise toegepast. Het 
College heeft het eindresultaat van 
3 mogelijkheden op basis van ver-
gelijkbare uitgangspunten gepre-
senteerd. Die mogelijkheden zijn 
baden van 35x25 m, 25x21 m en 
25x15,4 m op één A4 vergeleken. 
Daaruit bleek dat 25x15,4 m het 
enige bad is dat binnen de financi-
ele kaders van de raad past’. 

Risico 
‘De beslissing over de randvoor-
waarden is een verantwoordelijk-
heid van het College van B&W 
en uiteindelijk van de Gemeente-
raad. Het concept voor een bad van 
35x25 m van de Stichting Water 
is aantrekkelijk, maar het College 
acht het risico van deze oplossing 
te groot. De gemeente moet garant 

staan voor de exploitatie van het 
bad in de komende 40 jaar (de af-
schrijvingstermijn voor het bad) en 
wil uitgaan van een rekenrente, die 
niet lager is dan 3% voor investe-
ringen. Daarbij acht het College 
het risico voor de exploitatie van 
het kleinste bad het meest verant-
woord. De gekozen uitgangspunten 
zijn door het College van B&W 
vastgesteld’.

Reacties
De reacties van politieke partijen 
zullen door het College nauwkeurig 
worden bestudeerd. Ebbe hierover: 
‘Als ik het commentaar lees van 
fracties als zou ik ‘trucs’ hebben 
uitgehaald, of gebruikers ‘een oor 
hebben aangenaaid’ dan zijn die ge-
makkelijk te weerleggen. Dergelij-
ke uitspraken zeggen meer over de 
bedoelingen van de woordvoerders 
dan het door ons gevolgde proces. 
Het voorstel van het College kan 
ook geen al te grote verrassing zijn. 
In april 2015 kwam Hospatility 
Consultants in een zorgvuldig on-
derzoek eveneens uit op de conclu-
sie dat de goedkoopste variant het 
25x15,4 m bad is met een jaarlijks 
tekort van 493.703 euro. Maar toen 
op basis van een rekenrentepercen-
tage van 5,25%’.

Terugloop
In de conclusie van het College 
heeft de terugloop van het aantal 
bezoeken aan het huidige bad ook 
een rol gespeeld bij de afwegingen. 
Ebbe: ‘Het bezoek aan het huidige 
bad is teruggelopen van 97.564 
bezoeken in 2006 naar 74.102 in 
2015. Dat is 24 procent. Ik heb in 
mijn rondgang langs de gebruikers-
groepen geconstateerd dat er bij 
een aantal gebruikersgroepen geen 
actieve ledenwerving is. Een groep 
van beneden de 10 mensen, is voor 
wat betreft de inkomsten te laag. 
In Groenekan bijvoorbeeld werkt 
men met groepen van 16 mensen 
en bestaan een wachtlijsten’. De 
bevindingen worden met de gebrui-
kersgroepen besproken en de Ge-

meenteraad houdt 19 januari een 
commissievergadering, waar be-
langhebbenden kunnen inspreken 
en dan volgt op 26 januari een ge-
meenteraadsvergadering, waarin 
de Raad aan zet zal zijn. 

Alzheimercafé
Op dinsdag 17 januari is er een Alzheimer Café in het restaurant in 
woon- en zorgcentrum De Koperwiek, Koperwieklaan 3 in Biltho-
ven. Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor mensen met (beginnende) dementie, hun 
familieleden, vrienden en andere belangstellenden. 

Het thema van deze avond is ‘Weet wat u slikt’. Hoe bewust is men van 
het medicijngebruik? En waar kan men terecht met vragen over veilig 
medicijngebruik? Ellen Jansen, stafmedewerker Apothekersvereniging 
Midden-Nederland, zal een inleiding houden over veilig medicijnge-
bruik en daarover desgewenst in gesprek gaan. 

Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna 
is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en even na te praten. 
De toegang is altijd gratis. Men hoeft zich niet vooraf aan te melden. 
Problemen met vervoer en andere informatie: Alida Melkert, tel.nr. 030 
6562977 of Bea van Doeland, tel.030 2219022. 

Projectwethouder Ebbe Rost van Tonningen volgt belangstellend de wedstrijd tussen de tweede teams van 
Brandenburg en PSV.

Nieuwjaarsconcert 
Woudkapel

Theatermaker, zanger en filmer Stijn van der Loo verzorgt een optreden 
op zondagmiddag 15 januari vanaf 16.00 uur. Na zijn opleiding aan het 
conservatorium ontwikkelde Stijn van der Loo zich tot een veelzijdig 
kunstenaar. Naast zijn carrière als 
zanger schreef hij succesvolle ro-
mans, maakte hij theaterproduc-
ties en maakt hij filmproducties 
voor grote en kleine opdracht-
gevers. Een optreden van Stijn 
van der Loo kenmerkt zich door 
het ontstaan van intimiteit tus-
sen hem en het publiek, een plek 
waar De Woudkapel zich uitste-
kend voor leent. De zaal, aan de 
Beethovenlaan 21 in Bilthoven, 
opent vanaf 15.30 uur; leden en 
vrienden hebben gratis toegang. 

advertentie

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
Woe.
11-01
Do.

12-01
Vr.

13-01

Duo van roodbaars- en 
snoekbaarsfilet met peterseliesaus

of
Elzasser zuurkoolschotel met 

casselerrib en bratwürst
of

Portobello gevuld met 
knoflookbrood en vijgenjam

€ 10,-

Woe.
18-01
Do.

19-01
Vr.

20-01

Kipfilet gevuld met
kruidenkaas en mosterdsaus

of
Gamba's op Oosterse wijze

of
Quinoa salade

met boeren omelet

€ 10,-

Januari: maandmenu slechts € 24,50
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