
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 461, 3737 BE  Groenekan   tel. 0346-211992   website: www.vierklank.nl   e-mail info@vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk en Westbroek Nr.  03

23e jaargang
18 januari 2017

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, 0346-212378

PAGINA

13 

Parel Promotie
o n t w e r p + p r i n t + d r u k

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

Wij verzorgen uw drukwerk en álle 

aanverwante zaken van A tot Z. U bepaalt 

het instapmoment én het uitstapmoment

in het traject: Alleen ontwerp? Dat kan.

Kant-en-klaar aanleveren? Dat kan ook.

Uw lokale
drukwerkspecialist

van  uitnodiging 

 dr
uk

werk van A tot Z  U Maertensplein 33  0346 21 37 11
www.hairdesque.nl

advertenties

Zendmast niet nodig en ongewenst
door Henk van de Bunt

In december is door het Vergunningenbureau van de Gemeente De Bilt een vergunning 
verstrekt tot het bouwen van een 30 meter hoge zendmast t.b.v. telecommunicatie door 

T-Mobile. Deze mast is gepland op het speelveld omsloten door 
Bakemakwartier, Rietveldlaan en Koldeweijlaan.

Het dichtstbijzijnde woonhuis be-
vindt zich op 19 m afstand, een 
afstand die door vele deskundi-
gen als ruimschoots onvoldoende 
wordt ervaren aangezien er allerlei 
gezondheidsschade denkbaar is. 
Daarbij is de plaatsing in strijd met 
de groenbestemming (de vergun-
ning is verleend op grond van een 
uitzonderingsartikel), naar het oor-
deel van de bewoners in hoge mate 
ontsierend in een groene wijk met 
voornamelijk laagbouw en onge-
wenst op een speelweide waar da-
gelijks kinderen spelen. 

Protest
Ruud Lampe is één van de bewo-
ners van de wijk: ‘De gemeente 

heeft eerst contact gezocht met de 
Wijkraad, die heeft laten weten 
een dergelijke mast geen goede 
optie te vinden. Vervolgens heeft 
een buurtbewoonster op zeer korte 
termijn handtekeningen verzameld 
en aan de gemeente een brief ver-
stuurd, dat men tegen de komst van 
de zendmast was. De mast staat 
gepland op de kruising Rietveld-
laan en Koldeweylaan, pal naast 
een voetbalveldje. De brief van de 
buurtbewoners met handtekenin-
gen aan de gemeente is 3 december 
verstuurd en daar ging het blijkbaar 
verder mis. Op 12 december heeft 
de gemeente de vergunning goed-
gekeurd en op 14 december heeft 
de buurtbewoonster een ontvangst-

bevestiging van de protestbrief met 
handtekeningen ontvangen’.

Huurders
Arianne Collee en Kees Boeken 
richten zich namens de huurders 
naar Woonstichting SSW: ‘Er 
wordt een voorkeursbeleid ge-
hanteerd door zowel gemeenten 
als zendmastexploitanten, waarbij 
de voorkeur uitgaat naar plaat-
sing van zendmasten op de daken 
van gebouwen. Van de gemeente 
vernamen wij dat ook in dit ge-
val deze procedure is gehanteerd 
waarbij men de zendmast op het 
kantoorgebouw van de SSW wilde 
plaatsen. De SSW zou echter, naar 
zeggen van Gemeente en T-Mo-

bile, zonder opgave van redenen 
haar medewerking hieraan heb-
ben geweigerd. Collee en Boeken 
vervolgen: ‘U omschrijft de SSW 
als een maatschappelijke onderne-
ming, klant gedreven en nadrukke-

lijk kiezend voor een brede maat-
schappelijke oriëntatie onder meer 
bestaande uit: een sociaal-maat-
schappelijke component waarbij 
de SSW wil bijdragen aan een goed 
en duurzaam woon- en leefklimaat 
in wijken en buurten; investeren 
in mensen. Wij gaan er derhalve 
vanuit dat ook in deze kwestie de 
belangen van uw huurders u aan 
het hart gaan. Veel van de wonin-
gen in de buurt van de te plaatsen 
zendmast zijn woningen van de 
SSW. Veel van uw huurders heb-
ben grote bezwaren tegen plaatsing 
van de zendmast van T-Mobile (die 
trouwens niet direct noodzakelijk 
is, want de 4G dekking in de wijk 
is op dit moment voldoende). Wij 
huurders hopen dat de SSW voor 
onze belangen op zal staan en onze 
belangen daadwerkelijk wil behar-
tigen door bij de gemeente bezwaar 
aan te tekenen tegen plaatsing van 
de zendmast.’

Zuiden
Lampe woont aan de Iepenlaan. 
Sinds anderhalf jaar heeft hij daar 
een koopwoning met een tuin op 
het zuiden: ‘Als de plannen van 
de gemeente doorgaan dan zitten 
wij straks letterlijk ‘s zomers in 
de tuin in de schaduw van deze 
mast. Woensdag 11 januari was 
er op het gemeentehuis een in-
formatieavond belegd vanwege 
de groeiende onrust in de buurt. 
Deze avond was waarschijnlijk 

bedoeld om ongerustheid weg te 
nemen bij omwonenden maar had 
het averechtse effect. De gemeen-
teambtenaren erkenden, dat de 
procedure voor de vergunning niet 
netjes was verlopen maar konden 
daar niks meer aan veranderen. 
Het was erg eenrichtingverkeer. 
Er is tot 23 januari een mogelijk-
heid om bezwaar te maken tegen 
het besluit en dat organiseren wij 
collectief’.

Alternatieven
Er zijn volgens de bewoners meer-
dere alternatieven voor T Mobile 
voor het plaatsen van die mast en 
een buismast van 30 meter hoog pal 
midden in dat buurtje. De bewoners 
vinden het ook uiterst merkwaardig 
dat welstandscommissie haar goed-
keuring aan dit voorstel gaf. De 
wijk gunt iedereen goede 4G maar 
de andere providers KPN, Voda-
fone en Tele2 slagen er kennelijk 
wel in om met de bestaande masten 
voldoende capaciteit te generen. 
Lampe: ’Op deze manier wekt het 
de indruk, dat de gemeente De Bilt 
de belangen van een commerciële 
partij verkiest boven het welzijn 
van haar burger’. 

Directeur Jessie Bekkers van SSW 
heeft vanochtend direct overleg ge-
had met wethouder Hans Mieras. 
In goed overleg gaat de gemeente 
met SSW mogelijke alternatieven 
onderzoeken.

Wellicht komt de zendmast toch op het dak van het SSW-gebouw.

Een deel van de vele bewoners, 
die een zendmast op het speelveld, 
omsloten door Bakemakwartier, 
Rietveldlaan en Koldeweijlaan in 
de Leijen, niet ziet zitten.
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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

22/01 • 10.30u - Samendienst in de 
O.L.V.-kerk 

Pr. Gem. Zuiderkapel
22/01 • 09.30u - Prop. Joh van Eijsden
22/01 • 18.30u - ds. R.W. de Koeijer  

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
22/01 • 10.30u - ds. Pieter Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

22/01 • 10.00u - De heer
Emanuel Blokker

R.K. Kerk O.L. Vrouw
22/01 • 10.30u - Pastor Annelies v.d. 
Boogaard en ds. Adriaan Plantinga.

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)

22/01 • 10.15u - Ds. H. Knigge
22/01 • 16.30u - Ds. P. Houtman

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

22/01 • 10.00u - Ds. A. Stijf
22/01 • 19.00u - Prop. A. Branger 

Pr. Gem. Immanuelkerk
22/01 • 10.00u - Samendienst in en met 

Opstandingskerk en H. Michaelkerk
22/01 • 19.00u - Taizé-dienst 

Pr. Gem. Opstandingskerk
22/01 • 10.00u - Past. Werker J. Houben 

+ Mevr. ds. E.H.W. Stam. 
R.K. St. Michaelkerk

22/01 • 10.00u - Oecumenische dienst 

Volle Evangelie Gemeente
22/01 • 10.30u - Spreker

Kees van Gelderen
24/01 • 20.00u - Huiskringen in De Bilt 

en Maartensdijk
25/01 • 19.00u - Gebedsbijeenkomst

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

22/01 • 10.30u - Mevr. W. Dijkstra 

Herv. gemeente Blauwkapel 
22/01 • 15.30u - Ds. A. H. Veldhuizen

Herst. Herv. Kerk
22/01 • 10.00u en 18.30u -

dhr. J. de Boer

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

22/01 • 11.00u - ds. J.J. Sijl

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

22/01 • 10.00u - ds. B. Jongeneel
22/01 • 18.30u - ds. C. van Sliedregt

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk
22/01 • 10.00u + 18.30u -

Ds. A.J. Britstra 

PKN - Ontmoetingskerk
22/01 • 09.30u - ds. J.J. Sijl 

St. Maartenskerk
21/01 • 19.00u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink
22/01 • 10.30u - Eucharistieviering 

Pastor Jozef Wissink

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

22/01 • 10.00u - ds. J. Wolswinkel
22/01 • 18.30u - ds. M. Ezinga 

PKN - Herv. Kerk
22/01 • 10.00u - ds. M. van der Zwan

22/01 • 18.30u - ds. A. Naijen
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Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld, 

ongeacht óf en waar u verzekerd bent. 

Koop Geersing, uitvaartverzorger

& Geersing

Uilenpad 1
3722 AW 
Bilthoven

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp 
na overlijden
030-221 7229

Meer informatie: 
pcbuitvaartzorg.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

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

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

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

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

Vreemdelingen herbergen 

Op donderdag 19 januari om 
20.00 uur wordt in de Cen-
trumkerk aan de Julianalaan 42 
in Bilthoven een nieuw thema 
behandeld in de reeks lezingen 
over de Werken van Barmhar-
tigheid. Ditmaal gaat het om 
vreemdelingen herbergen. De 
inleidster is mevrouw Hanneke 
Eilers van Vluchtelingenwerk 
Nederland, die zeer vertrouwd 
is met deze thematiek. De toe-
gang is vrij. Informatie via Hans 
Bouma (tel. 030 2204496).

Klaverjassen bij SVM

Vrijdagavond 20 januari kunt 
u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sport-
vereniging aan de Dierenriem 
in Maartensdijk bent u van 
harte welkom. Het klaverjas-
sen 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.

Wereldwinkel Maartensdijk

Zaterdag 21 januari is er weer 
een Wereldwinkelstand in 
Dijckstate aan het Maertens-
plein in Maartensdijk van 10.00 
tot 15.00 uur. Alles fair-trade 
ingekocht, dus maximaal ren-
dement voor boeren en produ-
centen in ontwikkelingslanden.
 
Lezing bij Bilthovense kring 

Op 23 januari om 20.00 uur zal 
prof. dr. Maarten van Buuren 
in een zaal van Huize het Oos-
ten (Rubenslaan 1-3) voor de 
Bilthovense Kring voor wijs-
begeerte en psychologie een 
lezing geven met als titel ‘Tijd 
en Zijn’ binnen het jaarthema 
‘Leef – tijd’. Van Buuren is 
emeritus-hoogleraar Moder-

ne Franse Letterkunde aan de 
Universiteit van Utrecht. Hij is 
tevens essayist en vertaler van 
grote Franse schrijvers en filo-
sofen, o.a. Emile Cioran, Paul 
Valéry, Charles Baudelaire en 
Emile Zola. Van zijn hand zijn 
tal van teksten geschreven als 
inleiding op deze vertalingen, 
als tijdschriftartikelen en uni-
versitaire colleges. Info:
www.bilthovensekring.nl

Gezond afslanken 

Er start bij Vitras een cursus 
Gezond afslanken in 4 stap-
pen vanaf woensdag 25 janu-
ari om 19.30 uur. Er wordt in 
deze cursus o.a. behandeld: wat 
heb je nodig, beweegadvies, 
voorbeeldmenu’s / recepten, 
boodschappen doen/etiketten 
lezen, zelf menu’s samen stel-
len en uiteindelijk deze cursus 
afronden met een zelf gemaakt 
gezond hapje. Verschillende 
ziektekostenverzekeraars ver-
goeden (een deel van) het cur-
susgeld. Voor meer informatie 
c.q. schriftelijke aanmelding 
kan men van maandag t/m don-
derdag van 08.30 tot 14.30 uur 
contact opnemen met het cur-
susbureau van Vitras: 0900 - 
8212382. 

Modedag op ONS

Woensdag 25 januari houdt 
ONS Bilthoven een modedag 
met modeshow waar leerlingen 
CKV kleding maken en sho-
wen samen met HKU docen-
ten. In de ochtend wordt alles 
gemaakt, begin van de middag 
is de modeshow. Locatie: Over-
boslaan 15

Open Huis ONS

ONS Bilthoven houdt Open 
Huis op vrijdag 27 januari van 

19.00 tot 21.00 uur en zater-
dag van 10.00 uur tot 13.00 
uur. Er rondleidingen door in 
de school door leerlingen, je 
kunt proeflessen volgen en al 
je vragen stellen aan ouders, de 
leerlingenraad en het zorgteam. 
Verder kun je de toekomstplan-
nen horen (en proeven...).

Intercultureel Eetcafé 

Zondag 29 januari organiseert 
het vaste team vrijwilligers van 
Mens De Bilt het maandelijkse 
Intercultureel Eetcafé. Het Eet-
café is elke laatste zondag van 
de maand in restaurant Bij de 
Tijd en heeft elke maand een 
ander thema. Deze maand is er 
een Thaise maaltijd, verzorgd 
door één van de vaste erva-
ren koks. Inloop vanaf 17.15 
uur. Ingang: restaurant Bij de 

NL Doet in zicht 
Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart vindt weer de landelijke 

vrijwilligersactie NLdoet plaats. Ook in Gemeente De 
Bilt doen weer tientallen vrijwilligersorganisaties mee 

aan deze geweldige actie. 

NLdoet is een prachtige kans voor organisaties om vrijwilligerswerk 
een boost te geven. Niet voor niets stijgt het aantal deelnemende orga-
nisaties nog jaarlijks en doen er ook ieder jaar meer vrijwilligers mee. 
Meedoen zorgt gegarandeerd voor lokale publiciteit en bovendienw-
prden NLdoet-weekenden door veel organisaties en vrijwilligers om-
schreven als een ontzettend gezellige en feestelijke dag.

Bij het OranjeFonds val een fi nanciële bijdrage van 400 euro aan te 
vragen bij het OranjeFonds. De vrijwilligerscentrale van Mens De Bilt 
denkt hierin graag met u mee en biedt advies. Hiervoor kan contact 
worden opgenomen met Jolijn Jurgens via j.jurgens@mensdebilt.nl of 
tel. 06 17007462. 

Tijd, Kamerling Onnesweg 
14, De Bilt. Vooraf aanmel-
den tot uiterlijk donderdag 26 
januari via servicecentrumde-
bilt@mensdebilt.nl of tel. 030 
7440595. 

Soefibijeenkomst

Op zondag 29 januari verzorgt 
het Soefi Centrum Utrecht/Bilt-
hoven een universele eredienst 
in Huize het Oosten, ingang Jan 
Steenlaan 25. Bilthoven. Aan-
vang 11.00 uur. Het thema is: 
‘Geloof en vertrouwen’.

Het Soefisme is een religieuze 
levensbenadering, gebaseerd 
op geestelijke vrijheid, respect 
voor alle religies en het bewust 
ervaren van het dagelijks leven 
als bron van spirituele groei.
(zie www.soefi.nl)
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

advertentie

Man gewond bij 
aanrijding op snelweg

In de vroege ochtend van donderdag 12 januari raakte een man gewond 
toen hij op de snelweg A27 ter hoogte van Maartensdijk werd aangere-
den. Een auto die bij hem in de buurt stond, bleek gestolen te zijn.

Rond 06.00 uur kwam de melding van een aanrijding. Een man zou de 
snelweg overgestoken zijn waarbij een 23-jarige automobilist uit Hou-
ten de man niet kon ontwijken en een aanrijding ontstond. Het slachtof-
fer, een 59-jarige man uit Hilversum, was aanspreekbaar. Aan de andere 
kant van de snelweg stond een auto met schade aan de voorzijde. Bij het 
slachtoffer werd de sleutel van de auto aangetroffen.

Bekende
Omdat het slachtoffer een bekende van de politie is op het gebied van 
inbraken, was het vermoeden dat de auto gestolen was. Agenten gingen 
naar de woning van de tenaamgestelde van de auto in Hilversum toe. In 
de woning bleek ingebroken. Onder andere laptops en een auto waren 
weggenomen. Het slachtoffer werd aangehouden en overgebracht naar 
een ziekenhuis. Een nader onderzoek is ingesteld.

Bestuurswissel Stichting Brigida 
door Guus Geebel

Op 31 december jl. droeg Wim van Schaik het voorzitterschap van Stichting Brigida over 
aan oud-notaris Jaap Schuttevaer uit Groenekan. Van Schaik (92) richtte als betrokken en 

vasthoudende burger uit Groenekan de stichting in 1996 op.

Doel was het cultuurhistorisch erf-
goed tussen de stad Utrecht en het 
Gooi te beschermen. Aanleiding 
voor de oprichting was het voor-
komen van sloop van de inundatie-
kom in de Kanonsdijk. Die inunda-
tiekom diende, als onderdeel van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
ter bescherming van het waterlinie-
fort Ruigenhoek. Het eerste wapen-
feit van Stichting Brigida werd het 
behoud en de restauratie van deze 
inundatiekom. Dat Brigida daar-
mee de veranderende tijdgeest pri-

ma aanvoelde blijkt uit het feit dat 
de Verenigde Naties inmiddels de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft 
uitgeroepen tot Werelderfgoed. Na 
het succes van die inundatiekom 
was Brigida intensief betrokken bij 
de herinrichting van het Noorder-
park. Andere wapenfeiten van de 
stichting zijn de reconstructie van 
de loopgraven bij fort Ruigenhoek 
aan de hand van een luchtfoto uit 
1940 en de tankversperringen in de 
Ruigenhoeksedijk ter hoogte van 
het pompstation. 

Fondsen
Stichting Brigida maakte met suc-
ces bij het waterschap bezwaar te-
gen de verlaging van het waterpeil 
in Polder Westbroek. Die verla-
ging zou in Westbroek aanzienlijke 
schade kunnen veroorzaken aan de 
kerk en de toren. In goed overleg 
werd hiervoor een adequate oplos-
sing gevonden. Onder de vlag van 
Brigida werden ook diverse pu-
blicaties uitgegeven, onder meer 
’Boeren, Soldaten en Heiligen’ en 
‘Orkanen over Voordaan’. De stich-

Energiecoaches aan de slag 
in het gemeentehuis

In het kader van hun opleiding gingen vijf energiecoaches op 12 januari aan de slag in het 
gemeentehuis. Om het sluipverbruik van apparaten door te meten en om wethouders Anne 

Brommersma en Hans Mieras te ontmoeten. 

De coaches gaan de komende tijd 
energiescans uitvoeren bij bedrij-
ven en organisaties in De Bilt. 
BENG! organiseert wederom dit 
succesvolle werkervaringsproject 

in samenwerking met de Regionale 
Sociale Dienst (RSD). Milieuad-
viesbureau Stimular draagt zorg 
voor deskundige begeleiding en ad-
vies in dit project.

Profijt
Twintig Biltse bedrijven en organi-
saties kunnen de komende tijd weer 
profiteren van voordelige energies-
cans. ‘De scan bestaat uit twee de-

len’, legt projectleider Marjon Olij-
dam van Stimular uit. ‘We meten 
het sluipverbruik van apparaten en 
voeren energiegesprekken met de 
ondernemers waarmee we het ad-
vies op maat kunnen maken.’

Blinde vlek
‘Sluipverbruik, wat is dat eigenlijk 
precies?’, vraagt wethouder Anne 
Brommersma tijdens de ontmoe-
ting. De energiecoaches kunnen 
haar direct het antwoord geven. 
‘Als een apparaat niet wordt ge-
bruikt maar wel met de stekker in 
het stopcontact zit, wordt er nog 
steeds stroom verbruikt. De er-
varing leert dat apparaten ook ‘s 
nachts vaak aan blijven staan. Het 
is snel een blinde vlek, ook als men 
al bewust met energiekosten om-
gaat.’ De uitleg ontlokt een vraag 
bij Brommersma. ‘Als ik hier ‘s 
avonds rondloop erger ik me wel-
eens aan de lichtgevende displays 
van de telefoons. Dat moet toch 
ook veel stroom kosten?’ De coa-
ches reageren: ‘Waarschijnlijk een 
kwestie van instellingen, dat nemen 
we mee in ons onderzoek.’

Assistent
Het aardige is dat wethouder Mier-
as de coaches assisteert bij hun 
jacht op sluipverbruikers in het 
gemeentehuis. Energiecoöperatie 
BENG! had namelijk een dagdeel 
vrijwilligerswerk van de wethouder 
‘gewonnen’ tijdens de banenmarkt 
voor vrijwilligers. Mieras reageerde 
gelijk enthousiast. Nog een beetje 
onwennig wordt de ‘jacht’ geopend 
bij het kopieerapparaat om de hoek: 
die blijkt al snel in de ‘wachtstand’ 
te vallen en dan nog maar 6 watt te 
gebruiken. Vergelijkbare printers 
kunnen soms wel 60 watt dag en 
nacht verbruiken. 
‘Ik ga toch eens navragen of deze 
‘s nachts uitgaat’, zegt Mieras. Zo 
blijkt gelijk het nut van de jacht 
op sluipverbruik. Mieras: ‘Je gaat 
toch beter om je heen kijken in 
zo’n gebouw. Wat fijn dat jullie 
dit voor bedrijven gaan doen, het 
opent de ogen en zelf kom je er 
niet snel aan toe.’
Meer informatie over dit project op 
www.beng2030.nl, ‘uw bedrijf’. 
Aanmelden is nog mogelijk.
(Jenny Senhorst)

ting wist voor de aangekaarte of on-
dersteunde activiteiten altijd weer 
fondsen te werven.

Ontwikkelingen
Naast voorzitter Jaap Schuttevaer 
bestaat het bestuur van Stichting 
Brigida nu uit secretaris Frank Klok 
uit Groenekan, penningmeester Nic 
Adema, oud-inwoner van West-
broek en Hugo Mutsaers woonach-
tig in Hollandsche Rading. Voor de 
dorpskern Maartensdijk zal histori-
cus Anne Doedens het bestuur ko-
men versterken. Wim van Schaik 
en het nieuwe bestuur schatten in 
dat er onverminderd behoefte blijft 
bestaan aan een stichting die in 
staat is het belang van het cultuur-
historisch erfgoed in het prachtige 
overgangsgebied tussen heuvelrug 
en polderland te beschermen. 

Bijdragen
Hoewel Stichting Brigida geen 
vermogensvormend fonds is waar-
uit substantiële bijdragen aan het 
herstel van erfgoed kunnen wor-
den bijgedragen, heeft het nieuwe 
bestuur toch gemeend als eerste 
bestuursdaad een symbolische 
bijdrage toe te kennen aan de res-
tauratie van een onomstreden cul-
tuurhistorisch erfgoed in het aan-
dachtsgebied, de molen Geesina in 
Groenekan. De stichting beheert 
verder een beperkt geoormerkt 
fonds waaruit bijdragen kunnen 
worden toegekend aan boekpu-
blicaties over de lokale geschie-
denis en persoonlijke ervaringen 
uit de Tweede Wereldoorlog in de 
dorpskernen van de voormalige 
gemeente Maartensdijk. 

Onder toeziend oog van de energiecoaches helpt wethouder Mieras mee met een sluipverbruik meting.

V.l.n.r. Nic Adema, Hugo Mutsaers, Wim van Schaik, Frank Klok en Jaap Schuttevaer. 
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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 OUD 
SNIJBAAR

500
GRAM 5.98

Lamsfilet of
lamshaas

Kip cordon bleu

Hamlappen of
fricandeau

Riblappen of 
hacheevlees

Runder gehaktstaven

500
GRAM 4.98

100
GRAM 3.75

500
GRAM 5.50

100
GRAM 1.25

BOERENKAAS OUD

VERS GESNEDEN 
ROOMBRIE

Reclame geldig vanaf 
donderdag 19 januari 
t/m woensdag 25 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 6.49 

100
GRAM 1.25 

2
STUKS 7.-

2
STUKS 5.-

2x1
LITER 7.-

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Extra donderdag voordeel:

CRANBERRY-
NOTENMIX

250
GRAM 4.98

250
GRAM 4.98PISTACHENOTEN

Vers gebrande noten!

KLEINE 
VARKENSHAASJES

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Kip-walnootsalade
Filet americain
Ei-bieslooksalade

Boerenham 
Rosbief 
Zeeuwsspek 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.50

Uit eigen keuken!

6 HALEN=
5 BETALEN

DEENSE BRODEN

HEERLIJKE ERWTENSOEP

SMULBOLLEN

1
KILO 9.99Op=op!

Lekker met dit koude weer!

Runderschnitzels, gehaktschnitzels, 
varkensschnitzels en kipschnitzels

6 HALEN= 5 BETALEN

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

READY TO EAT

Mango's
PER STUK 

0.99

UIT EIGEN KEUKEN

Bistro-krieltjes
VOORGEKOOKT

500 GRAM 

0.99

VITAMINE SHOT

Blauwe bessen
PER BAK 

0.99

ALLE Rauwkostsalades
EN Stamppotten

100 GRAM

0.80

Geldig op maandag 23/1, dinsdag 24/1 en woensdag 25/1

VERS GESNEDEN

Hutspot
500 GRAM

0.89

SAP.. SAP.. SAP.. 

Navel
Sinaasappels

HEEL KILO

0.99

Winter-stoofschotel
VAN PROCUREUR EN GROENTE
MET PUREE OF GEBAK.
AARDAPPELS

100 GRAM 

1.25

Alléén donderdag

Chili Con Carne
100 GRAM

0.99

OP VELER VERZOEK...

Hertengoulash
MET RODE KOOL EN PUREE

100 GRAM 

1.49

Franse uiensoep
1 LITER 

4.95

LAAT U VERRASSEN!

Diverse Voorgerechten
KOUD EN WARM

VANAF 

4.95

Zaterdag verse Sushi!!!

Geldig op donderdag, vrijdag en zaterdag

Vers van de Traiteur

PUUR GEZONDHEID

Slow-juice sapjes
NIEUWE SMAKEN
NORMAAL 3.95

PER FLESJE

NU

2.98
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Groen Lintje voor Bilts Repair Café
door Henk van de Bunt

Zaterdag 14 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst van GroenLinks De Bilt plaats in 
De Schakel in De Bilt. Tijdens die bijeenkomst werd voor de vierde keer in deze gemeente het 

Groene Lintje uitgereikt door juryvoorzitter prof. dr. Klaas van Egmond. 

De nieuwjaarsbijeenkomst van een 
politieke groepering wordt veelal 
ook aangegrepen voor een tussen-
balans, zeker wanneer een partij 
deel uitmaakt van het plaatselijke 
College, zoals in De Bilt. Naast 
fractievoorzitter Anne de Boer nam 
ook wethouder Anne Brommersma 
de gelegenheid te baat verantwoor-
ding van haar (College-)beleid af 
te leggen; een beleid overigens 
dat door een ruime meerderheid in 
de Biltse gemeenteraad wordt ge-
steund. 

Wereld
De bijeenkomst werd geopend door 
afdelingsvoorzitter Carla Weijers. 
Zij toastte op de toekomst: ‘Een 
toekomst met welzijn voor ieder-
een. Positief denken, bemoedigend 
denken, dat gaat niet over idealis-
tische dagdromerij. Onlangs sprak 
ik een gerenommeerde journalist 
die me zei: ‘We leven in een wereld 
die er steeds beter voorstaat. Maar 

er is niemand die het jou vertelt’. 
Dat is ook bemoedigend nieuws 
in een wereld die beheerst wordt 
door zo veel negatief nieuws: over 
oorlogen, aanslagen, vluchtelingen, 
klimaatverandering, een groeiende 
kloof tussen rijk en arm en het suc-
ces van populistische partijen’. 

Lokaal
Fractievoorzitter Anne de Boer 
constateerde dat ook als lokale 
politici te maken hebben de grote 
mondiale vraagstukken, zoals de 
vluchtelingenstromen, de opwar-
ming van de aarde en de aanvallen 
op de democratie. De Boer noemde 
een paar grotere en kleinere punten, 
waar zijns inziens fractie en wet-
houder bijdroegen aan veranderin-
gen, waar GroenLinks het verschil 
maakte en waar werd bijgedragen 
aan duidelijk en goed bestuur: ‘De 
tijdelijk woningbouw voor status-
houders, starters en spoedzoekers 
waar we, natuurlijk samen met 

anderen, de urgentie hebben be-
nadrukt en hebben bereikt dat er 
realistische locaties gevonden zijn 
voor tijdelijke woningbouw. Groen-
Links kiest hierbij voor zorgvuldig 
procedures, heeft er vertrouwen in 
dat dit College deze bewaakt, maar 
ook wilskracht en daadkracht toont 
bij de bouw. Deze voorstellen pas-
sen heel goed in beleid van klein-
schaligheid, welk wij ook landelijk 
bepleiten’. De Boer noemde ook de 
vuurwerkvrije zones: ‘Een kleiner 
-misschien - maar ook belangrijk 
punt. Op de valreep van 2016 toch 
nog vuurwerkvrije zones ingevoerd 
in De Bilt. We zullen dat gaan eva-
lueren, maar van bijvoorbeeld een 
manegehouder was er de vraag of 
dat ook voor hen zou kunnen gaan 
gelden’. 

College
GroenLinks maakt haast met de 
overschakeling van fossiele energie 
naar schone, duurzame energie. De 
Boer: ‘In augustus werd het Bilts 
Energie Akkoord opgesteld en on-
dertekend, om met elkaar concrete 
maatregelen te ontwikkelen om 
energieneutraal te zijn in 2030. 
Heel belangrijk om dat we als ge-
meente ambities kunnen opstellen 
samen met bedrijfsleven, maat-
schappelijke organisaties, met ook 
personen die een voorbeeld zijn’. 
De Boer verwees hierbij als voor-
beeld naar de latere uitreiking die 
van het Groene Lintje. 
Wethouder Anne Brommersma 
ging in haar speech in op de zorg 
in De Bilt. De gemeente is sinds 
twee jaar verantwoordelijk voor 
de WMO en de Jeugdhulp. Zij is 
trots op wat er in die tijd is be-
reikt. Met intensieve hulp aan het 
gezin voorkomen we dat kinderen 
in een instelling geplaatst wor-

den. Er is goede WMO-zorg voor 
iedereen die dat nodig heeft. En 
de zorg is gratis voor mensen met 
een kleine beurs. 

Lintje
GroenLinks-afdelingen in het hele 
land reiken Groene Lintjes uit. In 
De Bilt is het eerste Groene Lintje 
uitgereikt in 2012 aan de ecolo-
gische tuinderij ‘n Groene Kans 
in de persoon van Jan Hilbert, 
in 2015 kreeg Roel Simons het 
Groene Lintje opgespeld. En in 
2016 werd Truus te Pas de derde 
lintjes-drager. Het Groene Lintje 
is een blijkt van waardering voor 
initiatieven en activiteiten die bij-
dragen aan een duurzame lokale 

leefomgeving. Mooie projecten, 
bedrijven met lef en gedreven 
mensen, die een duurzame wereld 
door hun inzet een stapje dichter-
bij brengen, worden door de uitrei-
king van het Groene Lintje in het 
zonnetje gezet. Het gaat hierbij om 
groen én sociaal: natuur, milieu 
en een leefomgeving die kansen 
biedt voor iedereen, nu en voor 
volgende generaties. Uit de geno-
mineerde kandidaten heeft de jury 
(bestaande uit Klaas van Egmond, 
Jan Hilbert, Fieke Faber en Roel 
Simons), de Groene Lintjes-drager 
2017 aangewezen. Criteria voor de 
jury-keuze zijn: impact, innovatief 
karakter, persoonlijke passie en in-
spirerend voor derden.

Nieuwe expositie van ArtTraverse 
Zondag opende Rita Maas in de Mathildezaal van het gemeentehuis alweer de eerste 

expositie van dit jaar. De opening was erg druk bezocht. Voor velen was er geen zitplaats. De 
bekende musici Oene van Geel (viool) en Mark Haanstra (basgitaar) openden met een fraaie 

jazzimprovisatie op het werk dat in de Traverse hangt. 

Maar liefst drie exposanten dit keer, 
die hun uiteenlopende werken tot 
een samenhangende tentoonstelling 

proberen te smeden: Hanne van 
Baarle (fotografie), beeldend kun-
stenaar Casper Prager en ‘beeldma-

ker’ Udo Prinsen exposeren werk 
waarin licht en warmte de uitgangs-
punten zijn: Hanne en Udo met fo-

tografisch werk en Casper met me-
talen gesmede beelden.
Hanne en Udo maken o.a. foto’s 
met een zgn. ‘pinhole camera’, die 
een klein gaatje in plaats van een 
lens heeft, en die na lange belich-
tingstijden vaak verrassende beel-
den oplevert.
Casper Prager daarentegen heeft 
een eigen smederij in Amsterdam. 
In zijn vrije werk laat hij moderne 
ideeën botsen met de materialen en 
technieken van dit oude ambacht. 
‘De specifieke eigenschappen van 
het gebruikte materiaal leiden tot 
het maken van werk voor de eeu-
wigheid, anders dan veel van de 
hedendaagse kunst’. Een boude 
bewering die men tot 7 maart zelf 
op waarde kan gaan schatten in de 
ArtTraverse in het gemeentehuis, 
tijdens kantooruren op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag 

Wethouder Anne Brommersma gaat in haar speech in op de zorg in De 
Bilt: ‘De gemeente is sinds twee jaar verantwoordelijk voor de WMO en 
de Jeugdhulp. In De Bilt hadden we drie uitgangspunten: goede zorg, 
voor de meest kwetsbaren en voor een eerlijke prijs. En dat is gelukt’.

Op 14 januari 2017 kreeg het Repair Café in De Bilt het Groene Lintje, 
dat werd opgespeld bij Sofie Bakker (l) en Anne Marie Gout. 

Fractievoorzitter Anne de Boer (met rechts afdelingsvoorzitter Carla 
Weijers): ‘De overstap van fossiele naar schone en duurzame energie in 
onze buurten, dorpen en regio verdient nog meer haast’. 

van 8.30 tot 17.00 uur, en dinsdag 
van 8.30 tot 19.00 uur. Op deze eer-
ste expositie van 2017 zijn foto’s en 
ruimtelijk werk te bewonderen van  
Casper Prager, Hanne van Baarle 
en Udo Prinsen. 

Druk bezochte opening van ArtTra-
verse. (foto Frans Poot)
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Bel dan 0346 21 19 92
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Lokale bedrijven op www.vierklank.nl

Op www.vierklank.nl vindt u de online bedrijvengids.
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

Kijk voor meer info op www.mensdebilt.nl

MENS is ook…

Stem en help ons aan een nieuwe BoodschappenPlusBus!
Het ING Nederland fonds steunt lokale initiatieven die zich inzetten voor mensen en de 
maatschappij. Met de campagne “Help Nederland vooruit” worden deze initiatieven een 
steuntje in de rug gegeven. Van 9 t/m 30 jan. kan heel Nederland stemmen op hun favoriete 
stichting. MENS De Bilt wil graag een nieuwe BoodschappenPlusBus aanschaffen en heeft 
veel stemmen nodig. Het aantal stemmen bepaalt de hoogte van de donatie. De Bus wordt 
ingezet om met ouderen samen boodschappen te kunnen doen.
Ga naar www.helpnederlandvooruit.nl, zoek op MENS De Bilt en breng uw stem uit.

Emballagezuil Albert Heijn De Bilt
Bij Albert Heijn De Bilt kunt u statiegeld bonnen doneren voor het goede doel.
Wij zijn verheugd dat Albert Heijn MENS De Bilt hiervoor heeft uitgekozen. Van 1 jan. t/m 28 
feb. kunt u uw statiegeld bon doneren. De opbrengst zal gebruikt worden om
vrijwilligersactiviteiten financieel te ondersteunen.

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

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

Studio XLM
Kon. Wilhelminaweg 325 Groenekan 06-51985113 mail@studioxlm.nl
Studio XLM maakt kwalitatieve video/film van uiteenlopende aard, van voorbereiding tot eindresultaat 
of een deel daarvan. Ook voor aerials, fotografie en het schrijven van (journalistieke) teksten ben je bij 
ons aan het juiste adres. [lees meer]

Van Oostrum Westbroek
Burg. Huydecoperweg 32 WESTBROEK 0346-281443 info@van-oostrum.nl
De diensten van Van Oostrum zijn zeer veelzijdig en kenmerken zich vooral door de breedte van het 
aanbod! [lees meer]

STUDIOXLM
V i d e o  P r o d u c t i e s  &  F o t o g r a f i e

Deseo Media
Koningin Wilhelminaweg 461 Groenekan 06-57327234 s.devos@deseomedia.nl
Deseo Media - zet uw bedrijf in de schijnwerpers! Scoor met een goede bedrijfsfilm.
Bel tijdens kantooruren 0657327234 of mail info@deseomedia.nl [lees meer]

ACCON AVM
Utrechtseweg 270 De Bilt 030 2212040 utrecht@acconavm.nl
Uw financieel adviseur voor MKB en Agro, altijd betrokken op zoek naar eenvoudige oplossingen.
[lees meer]

uw bedrijf in de schijnwerpers
DESEO MEDIA

Computerhulp Midden-Nederland
0346-795104/06-24807945 info@computerhulpmiddennederland.nl
Voor al uw computer- en laptopproblemen kunt u ons gerust bellen. Ook ‘s avonds en in het weekend. 
[lees meer]

Hessen Apotheek
Henrica van Erpweg 2A De Bilt 030-2200383 hessen.apotheek@ezorg.nl
Per 30 oktober verhuist de Hessen Apotheek naar het nieuwe gezondheidscentrum aan
de Henrica van Erpweg 2 in De Bilt. [lees meer]

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]

J. Veldhuizen BV
Dr. Welfferweg 11 Westbroek 0346-281270 info@jveldhuizen.nl
Specialist in machinaal straatwerk en activiteiten in het grondwerk, groen, grond en infra! [lees meer]

Karin van der Willigen Makelaardij o.z.
M.A. de Ruyterstraat 54 Maarssen 0346-281444/ 06-36142989 info@kvdwmakelaardij.nl
Een makelaar met een persoonlijk tintje, laagdrempelig en waar alles bespreekbaar is.
[lees meer]

JAN HAGEL KOEKJES
250 gram nu

€ 3,95

ONS BEKENDE
SUIKERBROOD

€ 2,25

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

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

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

50% KORTING
OP DE ZONVERZORGINGS 

PRODUCTEN VAN LANCASTER

Maertensplein 16                
3738 GK  Maartensdijk               

Tel. 0346-211711 JAAR

* M.U.V. BASIS ARTIKELEN EN NIEUWE COLLECTIE
KIJK OOK OP WWW.NAGELFASHION.NL

OP DE HELE
DAMES-,
HEREN- EN
BABYCOLLECTIE

50%
KORTING*
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Eerste voedselcafé in de gemeente
door Walter Eijndhoven

In het kader van het duurzaamheidsnetwerk staat donderdag 19 januari een bijeenkomst 
voor genodigden op stapel om met betrokkenen te discussiëren over versterking van ons lokale 

voedselsysteem. Vragen als ‘Wat vindt u belangrijk’?’ en ‘Hoe kunnen wij in deze groene en 
ondernemende gemeente duurzaam en gezond voedsel produceren?’ passeren deze avond o.a. de revue.

Bilts Heerlijk is nieuw in de regio. 
Afgelopen maandag werden de be-
nodigde paperassen getekend bij de 
notaris en is Stichting Bilts Heerlijk 
een feit. De Stichting maakt zich 
zorgen over ons voedsel en over 
de effecten die de productie heeft 
op bodem, klimaat en landschap. 
‘Daarom willen wij een platform 
binnen de stichting om mensen bij 
elkaar te brengen, om van daar-
uit initiatieven te ontplooien, voor 
een duurzamere samenleving’, al-
dus Willy Douma. Zij houdt zich 
beroepsmatig bezig met mondiale 
voedselvraagstukken en is één van 
de drie oprichtsters van Bilts Heer-
lijk. Douma vervolgt: ‘Natuurlijk 
weet ik ook wel dat wij de wereld 
niet kunnen veranderen, maar met 
onze stichting hopen wij toch te 
kunnen bijdragen aan een duurza-
mer voedselsysteem. En waar kun 
je beter beginnen dan in je eigen 
regio? Joanne Ronhaar, onder an-
dere initiatiefneemster van de bio-
logische moestuin De Biltse Biet en 
mede-oprichtster van Bilts Heerlijk 
vult haar collega aan: ‘Ondanks dat 
de consument vlees en groenten 
nog steeds uit het schap bij de grote 
supermarkten haalt, zien wij toch 

een kentering in het gedrag van die-
zelfde consument. De lokale pro-
ducent merkt dit en speelt hierop in 
door lokaal en duurzamer voedsel 
aan te bieden. Lokaal voedsel bete-
kent eten met je gezonde verstand: 
begrijpelijk en lekker, beter voor 
jezelf én de boer én het milieu. Be-
halve dat wij hopen dat de consu-
ment voor duurzaamheid gaat, heb-
ben wij nog een droom: namelijk 
een voedselbos. In dit bos staat al-
les wat je maar nodig hebt om lek-
ker te kunnen eten. Denk je ‘ik heb 
vier paddestoelen nodig voor mijn 

avondeten, dan haal je dat gewoon 
uit het voedselbos. Zo ook met ha-
zelnoten, walnoten en allerlei an-
dere natuurlijke producten. Zo kun 
je veel van je eigen voedsel gewoon 
uit dit speciale bos halen’. 

Duurzaamheidsagenda
De bijeenkomst op 19 januari wordt 
georganiseerd in het kader van het 
Duurzaamheidsnetwerk De Bilt, 
ontstaan in oktober 2014, na een 
werkatelier over de gemeentelijke 
duurzaamheidsagenda. De ge-
meente organiseerde vervolgens 

Vertraging bouw 
onderdoorgang beperkt 

Eind 2016 werd bekend gemaakt dat de aanleg van de nieuwe onder-
doorgang bij de Leijenseweg vertraagd is. De afgelopen weken hebben 
de gemeente en ProRail samen met de aannemer gekeken hoe die ver-
traging zo veel mogelijk beperkt kan worden.
Door een combinatie van verschillende maatregelen is het mogelijk om 
de onderdoorgang alsnog in de zomer (deels) in gebruik te nemen. 

Er wordt extra materieel en personeel ingezet en er wordt langer door-
gewerkt, ook tijdens de zomervakantie. Daarnaast wordt de onderdoor-
gang al opengesteld zodra één deel van de rijbaan gereed is. De meeste 
tijdwinst wordt gehaald door het eerder afsluiten van de aansluiting van 
de Anne Franklaan met de Leijenseweg zodat er op 2 plekken tegelij-
kertijd gewerkt kan worden. Daarmee kan de uitloop in de bouw van 
de onderdoorgang met circa drie maanden beperkt worden en wordt de 
langere periode van overlast voor de inwoners van de wijk De Leijen, 
omwonenden van het bouwterrein en gebruikers van de omleidings-
route ook beperkt. Verkeer naar de kantoren, winkels en sportvoorzie-
ningen achter de Anne Franklaan wordt vanaf begin februari tot eind 
mei 2017 omgeleid over de Alexander Vosmaerlaan (parallel aan de 
Leijenseweg) die daarvoor wordt aangepast. De Anne Franklaan wordt 
bij de kruising met de Alexander Vosmaerlaan afgesloten. Bestem-
mingsverkeer voor beide straten kan de wijk in via de tijdelijke door-
steek die gerealiseerd wordt bij de huidige fietsdoorsteek aan de 2e 
Brandenburgerweg. 

Schriftelijke vragen over 
criminaliteitscijfers

Nu blijkt dat de officiële criminaliteitscijfers slechts een deel van de 
misdaad in ons land laten zien wil fractie Schlamilch weten wat dit 
voor de Biltse cijfers betekent. Vooral door te weinig capaciteit bij 
politie en een daling van aangiftebereidheid bij burgers stroken de 
cijfers niet met de werkelijkheid.

‘Volgens een vertrouwelijke notitie van de top van politie en Openbaar 
Ministerie registreerde de politie in 2015 960.000 misdrijven, terwijl er 
naar schatting 3,5 miljoen incidenten meer moeten zijn geweest,’ zegt 
fractievoorzitter Peter Schlamilch en betrokken bij Forza De Bilt. ‘Dat 
komt vooral doordat bijvoorbeeld zaken als fietsendiefstal, lichte vor-
men van inbraak en diefstal niet aangegeven worden, maar dat burgers 
zich wel slachtoffer voelen.’

Voor zijn fractie is dit geen verrassing: al jaren is bekend dat de aangif-
tebereidheid zo’n 20% is, waarvan ook nog zo’n 80 wordt geseponeerd. 
Van alle criminaliteit in Nederland wordt dus uiteindelijk maar onge-
veer 4% bestraft. Schlamilch wil dat de lokale cijfers n.a.v. deze recente 
gegevens opnieuw worden geanalyseerd en van maatregelen worden 
voorzien. ‘Als deze cijfers ook voor De Bilt kloppen zou dat dramatisch 
zijn. Dan moet er een deltaplan voor de veiligheid komen, want dit is 
onacceptabel.’ Wilt u zelf onveiligheid melden? Mail dan naar schla-
milch@forzadebilt.nl.

Felicitaties voor honderdjarige
door Guus Geebel

Op dinsdag 10 januari kwam locoburgemeester Anne Brommersma in Wooncentrum 
Schutsmantel met een prachtig boeket bloemen mevrouw Apeldoorn-Bogaards gelukwensen 

met haar honderdste verjaardag. 

Lenie Apeldoorn werd geboren in 
AIphen aan den Rijn, waar ze ook 
opgroeide. Ze had vijf broers en 
een zus. Rond 1940 ging ze in de 
huishouding werken bij een domi-
nee in Bilthoven. In die tijd leerde 
ze haar man kennen, die kleerma-
ker was en waarmee ze in de oor-
log trouwde. Het echtpaar woonde 
op de Tweede Brandenburgerweg 
in Bilthoven en kreeg een zoon en 
een dochter. Er zijn drie kleinkin-

deren en vijf achterkleinkinderen. 
Twaalf jaar geleden verhuisde Le-
nie met haar man naar de Schuts-
mantel. Hij overleed kort daarna. 

‘Het voelt prima om honderd te 
zijn en om het te worden moet je 
heel rustig zijn en je niet teveel 
opwinden, want dat is slecht voor 
je hart’, zegt ze. ‘Ik word hier al-
tijd verwend.’ Sinds september 
zit mevrouw Apeldoorn in een 

rolstoel maar ze heeft altijd veel 
gefietst en gezwommen. Ook 
bespeelde ze verschillende mu-
ziekinstrumenten. Terugkijkend 
noemt ze haar trouwdag een van 
de hoogtepunten in haar leven. 
Ze kijkt nog graag naar leuke te-
levisieprogramma’s. Op zondag 8 
januari heeft ze haar verjaardag al 
met de kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen al gevierd. 

een ontbijtworkshop over de nut en 
noodzaak van een lokaal energieak-
koord, waarna Samen voor De Bilt 
volgde met een lunchbijeenkomst 
over de waarde van afval. Douma: 
‘Wij nemen nu het stokje over met 
het eerste Voedselcafé. In Tuinderij 
Eyckenstein willen wij met betrok-
ken mensen onderzoeken hoe wij 
ons plaatselijke voedselsysteem 
kunnen versterken. Wij willen ant-
woorden krijgen op vragen als ‘wat 
vindt u belangrijk?’, ‘welke ideeën 
heeft u hierover?’ en ‘hoe kunnen 

wij in deze groene en ondernemen-
de gemeente duurzaam en gezond 
voedsel produceren én bereikbaar 
maken voor meer mensen?’ Ron-
haar vervolgt: ‘Vervolgens gaan wij 
aan de slag om kansen te verkennen 
en uitvoerbare acties in beeld te 
krijgen’. 
De avond wordt georganiseerd 
door het bestuur van Stichting Bilts 
Heerlijk: Willy Douma, Joanne 
Ronhaar en Maaike Noorlander en 
Joanne Penning van Samen voor 
De Bilt. 

Willy Douma (l) en Joanne Ronhaar 
(r) willen De Bilt verduurzamen.

V.l.n.r. schoondochter 
Carla Apeldoorn, lo-
coburgemeester Anne 
Brommersma, Lenie 
Apeldoorn, dochter Rita 
van Rheenen-Apeldoorn 
en zoon Roel Apeldoorn.
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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

750

695

400

199

Rundergehakt
3 pakken
600 gram

€ 4,16 per kilo

van Bakkerij 
Hendricksen

uit Baarn

Unox
erwtensoep
3 blikken

Winterslof

Clementine
mandarijnen
net van 1,5 kilo



Matangi vurig in 
Huize Gaudeamus

‘Wanneer iemand wanhopig is, betekent dat, dat hij nog steeds 
ergens in gelooft.’ Zo sprak de gekwelde Russische componist 

Dimitri Sjostakovitsj, en hij had gelijk: zijn leven werd 
gekenmerkt door tragedie, maar ook door hoop.

Wanhoop die in veel van zijn werken is terug te vinden, een leven ge-
plaagd door het communisme, maar ook een leven met perioden van 
lichtheid, waarvan het Strijkkwartet nr. 3 een uitbarsting is: te mid-
den van zijn zwaarmoedige werken is dit een oase van luchtigheid en 
vreugde, althans... voor zijn doen!

Het bekende Matangi-kwartet speelde o.a. dit werk woensdag 11 janu-
ari in het schitterende Walter Maas huis (Huize Gaudeamus) in Bilt-
hoven en bracht, net als de gelijknamige Indiase godin, het publiek in 
vervoering door de feilloze intonatie, de volle klank, de grote maar sub-
tiele verschillen in dynamiek en klankkleur en de feilloze gelijkheid. 
Onder gedecideerde aanvoering  van primarius Maria Paula Majoor 
werd vurig en expressief gemusiceerd met een muzikale overtuiging 
die het publiek bepaald niet onberoerd liet. Op 5 april is het volgende 
concert van Matangi in Gaudeamus, voor de kamermuziekliefhebbers 
zeer aan te bevelen.

(Peter Schlamilch) 
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Expositie in de Groene Daan
Zondag 22 januari is er gelegenheid om de kunstenaar
Yvonne Reuijl te ontmoeten en haar werk te zien. 

Yvonne woont en werkt in Groe-
nekan waar ze vele jaren schil-
derworkshops heeft gegeven. Ze 
genoot haar opleiding aan de Rijks-
academie voor Beeldende Kunsten 
en de Gerrit Rietveldacademie te 
Amsterdam. Haar affiniteit met de 
natuur en mythologie is af te lezen 
aan de ritmen en de diepgang waar-
mee haar afgewogen composities, 
met zonnige kleuren, worden vorm-
gegeven en waardoor de bezoeker 
wordt uitgenodigd zich in haar 
werk te verdiepen. Yvonne’s kunst-
werken hebben een duidelijke con-
tinuïteit, een lijn van kleine en gro-
tere vormen, ad random geplaatst 
en die mede door haar kleurgebruik 
een vanzelfsprekende samenhang 
vertonen. Het werk nodigt om ge-
zien te worden.

Werk van Yvonne Reuijl is te zien 
op zondag 22 jan. a.s. om 15.00 uur 
in het dorpshuis De Groen Daan, 
Grothelaan 3, Groenekan. Daarna 
woensdags van 9.30 - 11.30 uur en 
van 13.00 - 14.30 uur. Ook moge-
lijk op aanvraag (tel: 06 24444758 
of e-mail: a.van.os@freeler.nl 

(Marilyn van Doesburg)

Hoe mooi alles in Het Lichtruim
Op vrijdagavond 27 januari is in Theater Het Lichtruim de veelgeprezen theaterproductie 

Hoe Mooi Alles te zien. Het is een geestige en ontroerende voorstelling, gebaseerd op het 
onweerstaanbare liefdesverhaal van Leo Vroman en zijn vrouw Tineke Sanders. 

De dichter/bioloog Leo Vroman en 
zijn latere vrouw Tineke Sanders 
worden vlak voor de Tweede We-
reldoorlog verliefd op elkaar. Leo 
vlucht net op tijd het land uit om 
in Indonesië in de Japanse kampen 
terecht te komen. Deze overleeft 
hij ternauwernood, vooral dankzij 
zijn ongebroken liefde voor Tineke. 
Wanneer ze elkaar na zeven jaar 
terug zien, is hun liefde nog steeds 
even sterk en trouwen ze de vol-
gende dag. En ze leefden nog lang 
en gelukkig… Dat wil zeggen nog 
ruim 66 jaar samen, in een zeld-
zaam harmonische, bijna symbioti-
sche liefde. 

Mirjam van Hengel schreef een 
boek over dit onweerstaanbare lief-
desverhaal en gaf het de titel mee 
Hoe Mooi Alles, ontleend aan een 
gedicht van Leo Vroman
(1915-2013). De voorstelling is op 
gebaseerd op het boek. Aanvang 
20.30 uur. Kaarten verkrijgbaar via:
www.theaterhetlichtruim.nl. 

Lezersactie
Er is een beperkt aantal gratis kaarten beschikbaar voor lezers 
van De Vierklank. Stuur een mail naar info@vierklank.nl om 

hiervoor in aanmerking te komen.

Esther Scheldwacht en Kees Hulst leveren een topprestatie in hun 
vertolking van de zeldzame liefde tussen Leo en Tineke.

Viltwerk bij Galerie voor Kunst
Galerie Ruimte voor Kunst, Dorpsstraat 42, de Bilt exposeert van 20 januari t/m 11 maart

Elsie le Coq met haar viltwerk. De tentoonstelling wordt feestelijk geopend op
zaterdag 21 januari om 17.00 uur. 

Vanuit haar atelier in Hilversum 
maakt Elsie le Coq haar viltontwer-
pen en vertelt zij met liefde over 
haar werk: ‘Als ik in mijn werk-
ruimte de wol uitspreid, geschoren 
van de vacht en daarna gewassen, 
dan voel ik me zo rijk met dit ma-
teriaal gegeven door de natuur, dan 

denk ik: ‘dit zou iedereen moeten 
zien, voelen’. Het uitoefenen van 
dit oeroude ambacht is voor mij een 
manier om mijzelf in uit te druk-
ken, ik ‘schilder’ met wol. Als jong 
meisje speelde ik al met textiel, 
lapjes, draden en wol. Later was ik 
juf op de vrije school en ontdekte ik 

mijn liefde voor natuurlijke materi-
alen. Elsie is zelf aanwezig op 21, 
22, 23 en 28 januari en (daarna) 
andere dagen. Openingstijden zijn 
woe t/m vrij: (11.00 - 18.00 uur), 
zat. van 11.00 - 17.00 uur en zon. 
van 13.00 - 17.00 uur. 

(Flox den Hartog Jager)

Viltwerk van Elsie le Coq

advertentie

Het Mantangi-kwartet komt 
nogmaals naar Gaudeamus.

Werk van Yvonne Reuijl.
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Wij werken aan het spoor
 
Om het spoor in goede conditie te houden en stiller
te maken, slijpen wij de rails.
Daarom rijdt in de nacht van 31 januari op 1 februari
op het traject Utrecht - Amersfoort een slijptrein.
Woont u in Groenekan, De Bilt of Bilthoven in de 
buurt van dit spoor, dan kunt u hinder ondervinden 
van het slijpgeluid.
Wij hopen op uw begrip.

Na het slijpen kan het treinverkeer een ander geluid 
maken. Dit zal na enkele weken weer verdwijnen.

Meer inhoudelijke informatie kunt u vinden op
www.prorail.nl/vernieuwing.

Voor vragen verwijzen wij u graag naar de afdeling
Publiekscontacten: www.prorail.nl/contact of tijdens
kantoortijden 0800-7767 245(gratis).

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

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

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

De beste kwaliteit

van de op één na

beste slager!

VARKENSHAAS TRIO SPIES

Met o.a. varkenshaas, katenspek & kruidenolie, kan in 

de pan of oven, mag lekker rosé blijven!
100 gram 1,98

LAMS STOOFLAPJES

Om te stoven; mals & mager; ook heerlijk voor een 

stew of Afrikaans gerecht; ca. 90 min. stoven
500 gram 9,98

BLACK ANGUS RUNDERWORST

100% black angus rundvlees en top gekruid; wordt 

niet droog en super van smaak
100 gram 1,50

HAZENACHTERBOUTEN

Mooie volle met veel vlees en klein botje erin; super 

voor uw hazenpeper, ca. 2½ tot 3 uur stoven
100 gram 1,65

DRUMSTICKS

Voor het betere kluifwerk: om zelf krokant te braden of 

te grillen, mag met de hand gegeten worden!!
500 gram 3,25

VARKENSWANGETJES

Iets aparts om heerlijk zacht te stoven; zeer smaakvol 

en smelt op de tong, met recept erbij!!
100 gram 1,25
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Kijk voor meer aanbiedingen in de winkel. Deze aanbiedingen zijn geldig van 

maandag 16 januari t/m zaterdag 21 januari. Zetfouten voorbehouden.

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

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

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

Ook voor

LANGE 
posters

of
banieren

•  A0 (84 x 118 cm) 
of 100 x ... cm

•  glans of mat laminaat 
mogelijk 

Boordevol
creativiteit

vertrouwd en prettig dichtbij

service voor ondernemers

ondernemers
voor ondernemers

Praten kan altijd...

Arinfo BV   
Kon. Wilhelminaweg 461   
3737 BE Groenekan
T +31(0)346 213204   
info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

Bilthoven
De Bilt

GroenekanHollandsche Rading
Maartensdijk

Westbroek

De keuken van...

Persoonlijke
verhalen en receptenvan inwoners uit de zes kernen

www.variopers.nl

€ 12,95

Te koop bij:
• Bilthovense Boekhandel

• Bouwman Boeken

• Readshop

• Kooklust 121 

• Landw. De Bilt 

• De Vierklank

• Landw. de Groenekan 

• Karel Hendriksen 

• Primera Maartensdijk 

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

Wij zoeken voor het Sociaal Team:
Ondersteuner Sociaal Team (24 uur) M/V

MENS De Bilt is de organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente 
De Bilt. Wij voeren onder andere welzijnsactiviteiten uit en zijn de schakel tussen zorg 
en welzijn. 

Het sociaal team is een onderdeel van MENS De Bilt. Bij het team kunnen inwoners van 
de gemeente De Bilt zich melden met vragen over zorg, wonen en welzijn. 

De ondersteuner staat de mensen te woord en noteert de vraag als men zich bij het 
team meldt of verwijst door naar een andere organisatie. Het sociaal team heeft een 
groep van vier collega’s die de ondersteuning regelen. Ben jij sterk op het gebied van 
mensen telefonisch te woord staan, administratie, organisatie, ken jij de sociale kaart 
en ben je ondernemend en dienstverlenend?

Kijk voor meer informatie op www.mensdebilt.nl. of bel met Heleen Roep, teamlei-
der sociaal team, 06-13643168 of Esther Kollmann, o�  ce manager sociaal team, 06-
45148644. (na 12.00 uur)

Ben je geïnteresseerd in deze functie stuur je sollicitatiebrief met C.V. voor 31 januari 
2017 naar Marianne van Balgoijen, m.vanbalgoijen@mensdebilt.nl. 

De Vierklank bezorger worden? Deze wijken zijn nog beschikbaar

Wijk 12: Frans Halslaan - Rembrandtplein - Vermeerlaan - Vermeerplein -
 Hobbemalaan - Terborchlaan - Albert Cuyplaan - v.d. Helstlaan 
Wijk 105: Julianalaan 102 t/m 282, Paltzerweg
Wijk 111: Soestdijkseweg Noord (vanaf nr. 303) 
Wijk 118: Diepenbrocklaan, Haydnlaan, Obrechtlaan, Ockeghemlaan
Wijk 154: Burg. v. Heemstrakwartier 
Wijk 158: Abraham Kuyperweg, de Savornin Lohmanweg, Laan 1813,
 Mr.S.van Houtenweg, Thorbeckeweg, van der Duyn v Maasdamweg,
 van Limburg Stirumweg
Wijk 185: Hercules Segherslaan - Gerard Doulaan - De Hooghlaan - Albert Cuyplaan 
 - Hobbemalaan tot aan Gezichtslaan
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Slowjuices bij Landwaart
door Henk van de Bunt

Slowjuices zijn één van de meest efficiënte manieren om aan je nutriënten te komen. Maar niet 
iedereen heeft zelf een slowjuicer staan; en ook niet iedereen kan het opbrengen  om ‘m regelmatig 

te gebruiken (en schoon te maken). Gelukkig is er inmiddels een aantal bedrijven, die de kant 
en klare slowjuices leveren. Vrijdag 20 januari komt Nick Sluijter van Frecious bij Landwaart 

Maartensdijk met een demo van de nieuwste en meest verantwoorde ontwikkelingen op dit gebied.

Nick Sluijter vertelt: ‘Het slow-
juicen van groenten en fruit is één 
van de beste manieren om veel 
nutriënten binnen te krijgen. Dat 
komt omdat de nutriënten als het 
ware zijn ‘voorverteerd’ (wat we 
normaal zouden moeten doen door 
goed te kauwen…). Daardoor kan 
je lijf alle goede stofjes meteen 
op celniveau opnemen. Slowjui-
ces zijn dan ook een ideale manier 
om je lijf dagelijks een extra portie 
groenten te geven. Drink een slow-
juice bij voorkeur op een nuchtere 
maag, maar in ieder geval een half 
uur voor een gewone maaltijd om 
er optimaal van te profiteren. Slow-
juices zijn van een compleet an-
dere orde dan de reguliere ‘sapjes’ 

die je in supermarkt of restaurant 
vindt. Deze zijn vaak een enorme 
suikerbom omdat fruit ook vol met 
(vruchten-)suikers zit. Slow juices 
daarentegen zijn echt puur natuur. 
Bij slowjuicing worden de nutriën-
ten door middel van koude persing 
uit de voeding gehaald zodat er 
minimale oxidatie plaatsvindt. Ze 
zijn dus ‘raw’. Daarnaast bevatten 
de meeste slowjuices relatief veel 
groenten; maar dat is afhankelijk 
van de keus van de maker.’

Pionier
Frecious is volgens Sluijter een pi-
onier in de juicewereld: ‘Alle bio-
logische groenten, fruit en kruiden 
worden zorgvuldig bewerkt en met 

de hand koudgeperst met onze Rolls 
Royce onder de juicers: de Angel. 
Deze juicers hebben een dubbele 
schroefpers waardoor letterlijk ie-
der vezeltje uitgewrongen wordt. 
En dus werkelijk al het sap inclu-
sief alle vitamines in jouw flesje 
terecht komen. Daarom is het drin-
ken van 1 flesje Frecious gelijk aan 
het eten van 1 kilo groente en fruit 
qua opname van vitamines. Wij 
zullen drie samengestelde produc-
ten tonen: Green Gift is een elixer 
welke is samengesteld om op een 
aangename manier een hoge dose-
ring tarwegras, chlorella en acerola 
tot je te nemen. Daarnaast is er Fa-
rao’s Spirit; dit elixer is samenge-
steld om op een aangename manier 
een hoge dosering zwart zaad en 
druivenpittenmeel tot je te nemen. 
Tenslotte Golden Wonder; dit elixer 
is samengesteld om een hoge do-
sering kurkuma binnen te krijgen. 
Kurkuma wordt door velen ‘s we-
relds krachtigste kruid genoemd. 
Dit komt doordat het kruid met de 
prachtige gouden kleur ongelofelijk 
veel gezondheidsvoordelen geeft. 
Volgens honderden wetenschap-
pelijke onderzoeken beschermt 
kurkuma tegen kanker, hart- en 
vaatziektes, diabetes, alzheimer en 
Parkinson. De elixers hebben met 
elkaar gemeen dat ze hoge doserin-
gen antioxidanten bevatten. Daar-
mee zijn het buitengewoon goede 
natuurlijke onstekingsremmers en 
bieden ze in het algemeen bescher-
ming tegen het verouderingsproces 
in ons lichaam, ook wel oxidatieve 
stress genoemd.’

Wijn proeven en korting
De feestdagen liggen weliswaar net achter ons, maar bij 

Q-Vignes kunt u dat gevoel nog even vasthouden. Speciaal 
in de januarimaand geeft de wijnspeciaalzaak extra 

korting op alle wijnen.

Q-Vignes is een van de deelnemers aan het kortingsbonnenboekje dat 
de bezorgers als eindejaargroet huis-aan-huis verspreid hebben. Tegen 
inlevering van de kortingsbon ontvang je 10% korting op je aankoop. 
Jan Giesbers maakt het extra makkelijk om een lekkere wijn te kiezen 
voor diner, borrel of als cadeau. In de winkel staan altijd meerdere wij-
nen geopend om te proeven en Jan adviseert u graag.

Eigen import
Q-Vignes Wijnimport gelooft in echte smaak die voortkomt uit het unie-
ke van de wijngaard, druifvariëteit, bodem en klimaat. De wijn wordt 
bij kleinschalige wijnboeren geselecteerd op karakter en authenticiteit 
en rechtstreeks geïmporteerd uit onder andere Frankrijk, Italië, Spanje, 
Portugal, Duitsland en Oostenrijk. Tot 31 januari kunt u nog van de 
korting profiteren. Q-Vignes is gevestigd op de Looydijk in De Bilt.

Q-Vignes kent een zeer compleet assortiment van betaalbaar tot exclu-
sief.

Worst bovenop
Met de dalende temperaturen stijgt het wintergevoel. 

Bij slagerij Van Loo in De Bilt hebben ze kennelijk een 
voorspellende gave want tot het eind van de maand geldt 

er een speciale actie voor rookworsten.

Slagerij van Loo aan de Biltse Hessenweg is een van de deelnemers 
aan het kortingsbonnenboekje, dat de bezorgers als eindejaargroet huis-
aan-huis verspreid hebben. Tegen inlevering van de kortingsbon be-
taal je voor 3 rookworsten slechts 6,75 euro. Daarmee wordt het extra 
aantrekkelijk om bij het winterweer passende winterkost te serveren. 
De stamppotten worden extra feestelijk met de ambachtelijk bereide 
rookworsten van slagerij Van Loo. Slagerij van Loo is meermalen in de 
prijzen gevallen met de rookworsten. 

Slager Jaap van Willigenburg (links) en Bas van Loo met de ambachte-
lijk bereide rookworsten. [foto Henk van de Bunt]

Paul’s Pie verkrijgbaar bij Zweistra
door Henk van de Bunt

Bij Kwaliteitsslagerij Zweistra in Maartensdijk zijn de producten van Paul’s Pie 
al geruime tijd te koop. Afgelopen zaterdag was de ‘gourmet pies’ bakker zelf 

naar Maartensdijk afgereisd op zijn producten te promoten.

Paul is in Nieuw Zeeland geboren 
en getogen. Hier leerde hij het vak 
van ‘gourmet pies’ bakken. Paul: 
‘Nieuw Zeeland en Australië zijn 
voormalige Engelse kolonies, 
maar een groot deel van de bevol-

king komt uit andere Europese en 
Aziatische landen. Zij hebben de 
Engelse pie verder ontwikkeld tot 
een traditionele lunch, diner of 
snack, die te krijgen is in allerlei 
internationale smaken’.

Vulling
Paul’s Pie is gemaakt met twee 
verschillende soorten roomboter-
deeg. De bodem is stevig genoeg, 
zodat de pie uit de hand genuttigd 
kan worden. ‘Finger-licking good’ 
is het gezegde in Nieuw Zeeland. 
Roomboterbladerdeeg zorgt voor 
puur genieten van een knapperig 
en smaakvolle deksel. De malse, 
hartige vulling belooft altijd een 
aangename smaaksensatie te zijn. 
De standaard maat van een Paul’s 
Pie weegt 180 gram en is gemak-
kelijk te bereiden. Ideaal als een 
tussendoortje of onderdeel van 
een maaltijd met bijvoorbeeld 
een lekkere salade. Ook heerlijk 
met een biertje of glaasje wijn er-
bij. Paul: ‘Ik hoop dat u ook zult 
genieten van deze ‘down-under’ 
traditie en van de kwaliteit van 
Paul’s Pie’.

Kwaliteit
Een Paul’s Pie wordt gemaakt met 
passie en zorg. Paul: ‘Ik streef er-
naar een verantwoord product van 
hoge kwaliteit te leveren, niet al-

Nick Sluijter (rechts) heeft vooroverleg met Wim Landwaart over sapjes 
en juices.

Maartensdijker Arie Leijendekkers laat zich uitvoerig voorlichten door 
Paul. [ foto Henk van de Bunt]

leen wat smaak betreft en de ge-
bruikte grondstoffen, maar ook in 
de keuze van toeleveranciers. Met 
trots kan ik zeggen dat de Paul’s 

Pie vullingen bereid worden in een 
‘culinaire’ keuken en alle produc-
tie vindt plaats in een BRC gecer-
tificeerde bakkerij’.
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Weinig draagvlak noodwoningen 
door Walter Eijndhoven

Na alle commotie die de laatste weken ontstond naar aanleiding van het plaatsen van tijdelijke 
noodwoningen in gemeente De Bilt, organiseerde Beter de Bilt op dinsdag 10 januari een 

bewonersbijeenkomst in H.F. Wittecentrum in De Bilt. Ongeveer 70 belangstellenden waren 
aanwezig en uitten hun bezorgdheid omtrent de plannen van gemeente De Bilt. 

Het doel van deze avond was de 
inwoners te informeren over de 
procedurele zaken en het vooral 
gezamenlijk komen tot creatieve 
oplossingen voor huisvesting van 
statushouders, sociale huurders en 
spoedzoekers. In tegenstelling tot 
wat vaak wordt gedacht zijn veel 
Biltenaren niet tegen de opvang 
van deze groep urgent woningzoe-
kenden, maar keren zij zich tegen 
de manier waarop de gemeente om-
gaat met burgerbelangen. Veel bur-
gers vinden dat het proces hen door 
de strot wordt geduwd. Dat bleek al 
uit de eerste vragen. 

Meedenken
Tijdens de avond konden de aanwe-
zigen op ‘geeltjes’ aangeven welke 
alternatieven zij zien als oplossing 
voor het immense probleem waar 
gemeente De Bilt zich voor gesteld 
ziet. Uit de zaal kwamen op- en 
aanmerkingen als: burgers waarde-
ren de gelegenheid tot dialoog; de 
discussie gaat niet over de vraag of 
statushouders moeten worden op-
gevangen, daar zijn de meesten van 
overtuigd. Het is het proces dat veel 
mensen steekt; veel burgers willen 
en kunnen meedenken over alterna-
tieven: ofwel neem hen mee in het 
gehele traject. Vanuit de zaal kwam 
ook de opmerking dat de gemeente 
eerder initiatief had moeten nemen 
ten aanzien van woningbeleid voor 
jongeren en statushouders. Het pro-
bleem is al heel lang bekend. Nog 
een opmerking: tijdelijke huis-
vesting heeft niets te maken met 
duurzame/ circulaire economie. 
Het versneld bouwen op plekken 
als leegstaande scholen en de weg-
gehaalde bibliotheek zou een duur-
zamere oplossing zijn. Waarom niet 
versneld die ecowijk bouwen en de 
vrijgekomen woningen bouwen? 
Tijdelijk bouwen ziet de burger als 
kapitaalvernietiging. Een laatste 
opmerking betrof dat jonge mensen 
geen mogelijkheid meer zien zich 
te vestigen in gemeente De Bilt, zo-
dat in de toekomst onze gemeente, 
met een reeds verouderde popula-
tie, wellicht problemen krijgt. Er 
kwamen nog heel wat meer opmer-
kingen uit de zaal. Wat te denken 

van: we moeten sociaal woningzoe-
kers een menswaardig onderkomen 
bieden, en geen container. Wij heb-
ben een fatsoenlijk sociaal woning-
bouwbeleid nodig; juist aan kleine 
appartementen is een groot gebrek 
in deze gemeente: veel ouderen 
wonen noodgedwongen in grote 
huizen/ appartementen en houden 
zo de doorstroming van jonge ge-
zinnen tegen; hoe ziet het terrein 
en de tijdelijke woningen eruit over 
een jaar of tien? Na al die jaren van 
intensieve bewoning? Vanuit de 
zaal komt ook de opmerking dat de 

gemeente veel particuliere initiatie-
ven de nek omdraait. Verder bestaat 
de vrees dat de wethouder niets zal 
doen met alle aangedragen ideeën 
en initiatieven, omdat alles al in 
gang is gezet door de gemeente. 

Bilthoven-Noord
De gemeente heeft nu zeven loca-
ties aangewezen om te bouwen. 
Deze zijn voortgekomen uit 40 
locaties. Ad van Gameren uit Bilt-
hoven vraagt zich af welke 40 lo-
caties de gemeente op haar lijst had 
staan. De gemeente wil deze lijst 
niet openbaar maken. Van Game-
ren is not amused. Omwonenden en 
gemeenteraad zijn buitenspel gezet 
door de wethouder. Van Gameren: 
‘Het Oude Biltse Meertje, naast de 
Theresiaschool in Bilthoven-Noord 
wordt binnen 6 maanden voor-
zien van zes woningen, zes par-
keerplaatsen en een toegangsweg. 

Buurtbewoners hebben begrip voor 
de noodzaak van het huisvesten 
van statushouders, maar stellen een 
groot aantal vragen bij de voorge-
stelde locaties. Diverse andere loca-
ties zijn geschikt voor het vestigen 
van statushouders, bijvoorbeeld de 
Oude Theresiaschool, het voorma-
lige Rataplangebouw aan de Jan 
Steenlaan, het oude padvindersge-
bouw (Sperwerlaan), de oude plek 
van de sporthal/ bibliotheek in de 
Kwinkelier of het braakliggende 
terrein naast de Julianaschool. Ook 
in andere wijken van de gemeente 
zijn mogelijke alternatieven, zoals 
het W4 gebouw, het terrein van 
Weltevreden en Larenstein of de 
Groenekanseweg/ Twistlaan waar 
door de gemeente jaren geleden al 
7 ha grond is aangekocht die nooit 
een bestemming heeft gekregen’. 

Wet Openbaarheid bestuur
De wethouder is meerdere keren 
gevraagd om de manier waarop 
vanuit 40 locaties is gekomen tot 
een keuze voor de 7 overgebleven 
locaties, met de omwonenden te de-
len, maar dat is steeds geweigerd. 
Van Gameren: ‘Dat klopt, daarom 
hebben wij als direct omwonenden 
en een aantal fracties in de Raad 
een beroep moeten doen op de 
WOB (Wet Openbaarheid Bestuur). 
Het is toch te gek voor woorden dat 
wij de wethouder op deze manier 
moeten dwingen ons inzicht te ge-
ven in die lijst? Op 9 januari liet de 
gemeente ons weten uitstel te wil-
len voor een periode van vier we-
ken. Wat schetst onze verbazing: de 
openbaarheid van de selectiepro-
cedure komt daarmee dus pas NA 
de gemeenteraadsvergadering van 
26 januari waarop (of kort daarna) 
de wethouder haar besluit zal ne-
men. Deze houding zet extra kwaad 
bloed bij omwonenden, omdat hier 
niet echt sprake is van zorgvuldige 
communicatie met omwonenden’. 
De gemeente is jarenlang nalatig 
geweest bij de ontwikkeling van 
sociale woningbouw en gaat nu in-
eens haastig te werk en gaat voor-
bij aan goedkopere mogelijkheden, 
partnerschappen met bijvoorbeeld 
de rijksoverheid en hergebruik van 

bestaande bouw. Van Gameren: 
‘Sinds 2009 staat de Oude there-
siaschool leeg, terwijl daar prima 
spoedopvang kan plaatsvinden. 
Woonunits kunnen zelfs op het 
schoolplein worden geplaatst. De 
gemeente heeft reeds bouwplannen 
op deze locatie, maar zij kan toch 
op zijn minst haar plannen her-
overwegen om zo een boete door 
de rijksoverheid (zo’n 50.000 euro 
per maand) te voorkomen’. Omwo-
nenden roepen de gemeente nu op 
om inzicht te geven in hun bouw-
plannen aldaar en als zij niet met 
een spoedige ontwikkeling komen 
voor de oude Theresiaschool, dan 
roepen zij de raad op om deze loca-
tie voor te stellen in plaats van het 
Oude Biltse Meertje. Van Gameren: 
‘Het Oude Biltse Meertje is geen 
geschikte locatie voor tijdelijke 
(10 jaar) woningbouw. Het veldje 
(natuurgebied) vervult een sociale 
functie in de buurt. Bij calamitei-
ten is het een vluchtroute voor de 
school, de peuterspeelzaal en BSO, 
NS en de winkels van het Kleine 
Dorp. Verder vormt de verkeersvei-
ligheid een groot probeem en met 
de bouw van tijdelijke woningen 
wordt aan de natuur ernstige schade 
toegebracht. Dat is al eerder bewe-
zen toen hier de noodlokalen van 
de Theresiaschool hebben gestaan. 
Het heeft zeker 2 jaar geduurd 
voordat de natuur zich kon herstel-
len. Tevens zijn de kosten voor het 
aanbrengen en aanpassen van nuts-
voorzieningen en een straat enorm. 
Met de komst van een extra weg 
en parkeervoorzieningen dreigt de 
verkeerssituatie voor kinderen van 
de Theresiaschool en omwonenden 
nog gevaarlijker te worden’. 

De Bilt
Niet alleen in Bilthoven-Noord ma-
ken burgers zich zorgen. Omwo-
nenden rond de Alfred Nobellaan 
in de Bilt kampen met hetzelfde 
probleem en komen ook met ini-
tiatieven vanuit de wijk. Ook zij 
volgen de ontwikkelingen rondom 
de beoogde plaatsing van 50 nood-
woningen al sinds 6 december. 
Middels een brief (dd 01-12-2016) 
werden omwonenden door de ge-
meente op de hoogte gesteld om 12 
noodwoningen te plaatsen op het 
voormalig bibliotheekterrein. Deze 
konden zich hierin niet vinden en 
kwamen zelf met initiatieven. Ook 
omwonenden staan positief om sta-
tushouders in De Bilt te huisves-
ten, net als het terugdringen van de 
woningnood in gemeente De Bilt. 
In een brief stellen zij: heroverwe-
gen van bewoonbaar maken van 
reeds bestaande leegstaande pan-
den voor tijdelijke bewoning (zoals 

voormalig buurthuis Het Hoekje, 
voormalige Theo Thijssenschool, 
voormalige Beatrixschool en voor-
malige Volvo-garage aan de Prins 
Hendriklaan). Daarnaast starten 
met bouwen van permanente soci-
ale woningbouw op het voormalig 
bibliotheekterrein. Door het starten 
met de bouw van duurzame wo-
ningen wordt ook aangesloten bij 
de ambitie van de gemeente: ‘In 
2030 willen wij een CO2-neutrale 
gemeente zijn’. En vanuit de nood 
(tijdelijke) voorziening kan door-
stroming plaatsvinden naar de per-
manente sociale woningbouw op 
het voormalige bibliotheekterrein. 
In een brief met initiatieven aan 
de gemeente, werd ook een bijlage 
bijgesloten met een prijsindicatie 
en impressie voor elf hoogwaar-
dige, energiezuinige woningen op 
de Alfred Nobellaan. Informatie 
over deze woningen is te vinden op 
www.sustainerhomes.nl . De prijs-
indicatie voor deze woningen komt 
uit op 83.200 euro (inclusief BTW).  

Alternatieven
Tijdens de door Beter de Bilt ge-
organiseerde bijeenkomst kwamen 
nog vele alternatieven voor wo-
ningbouw aan de orde, zoals: par-
keerterrein ijsbaan De Bilt, tennis-
centrum in de buurt Demeter huis, 
op het RIVM-terrein, op camping 
De Biltse Duinen staan houten 
chaletwoningen te huur en reali-
seer de bedoelde woningen aan de 
noordzijde van het station in plaats 
van het ‘ongewenste’ gebouw ‘De 
Timpe’. Aan alternatieve woon-
vormen werd ook gedacht: ga voor 
een duurzame oplossing (woningen 
met ecolabel en zorg voor eenheid); 
bouw duurzaam en met een aantal 
dat past op en bij de locatie; con-
form Zeemanweg: in duplo bouw 
duurzame woningen; sociale en 
duurzame woningbouw. 

Commissievergadering
Op dinsdag 24 januari is een (extra) 
commissievergadering ingepland 
en kunnen omwonenden inspre-
ken. Twee dagen later (donderdag 
26 januari) vergadert de gemeen-
teraad en zal de wethouder haar 
nieuwe voorstel ‘voorhangen’ aan 
de raad. Tijdens de vergadering 
van 22 december was de publieke 
tribune goed gevuld en de verwach-
ting is dat op donderdag 26 januari 
nog meer belangstellenden zullen 
plaatsnemen. De hoop van omwo-
nenden is dat gemeenteraad en col-
lege zullen inzien dat er onvoldoen-
de draagvlak is voor hun plannen 
en dat het vertrouwen in de politiek 
door deze zaak opnieuw een deuk 
heeft opgelopen.

Omwonenden rond de Alfred Nobellaan in De Bilt kwamen met initiatieven vanuit de wijk. In een brief met 
initiatieven aan de gemeente, werd ook een bijlage bijgesloten met een prijsindicatie en impressie voor elf 
hoogwaardige, energiezuinige woningen aan de Alfred Nobellaan.

Tijdens de avond konden de aanwezigen op ‘geeltjes’ aangeven welke 
alternatieven zij zien als oplossing voor het immense probleem waar 
gemeente De Bilt zich voor gesteld ziet.
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Werk in uitvoering 
Hieronder treft u een overzicht van nieuw 
geplande werkzaamheden. Voor het 
meest actuele en volledige overzicht op 
www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: Kleine Beer rioolwerkzaam-
heden tot 3 februari 2017.

U kunt via de volgende link op de ge-
meentelijke website de actuele stand van 
zake opzoeken over wegwerkzaamheden. 
www.debilt.nl/wegwerkzaamheden. 

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,  
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

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

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld 
bestemmingsplan ‘Islamitisch cultureel 
centrum De Bilt’ 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) bekend, dat de gemeenteraad op 
22 december 2016 het bestemmingsplan ‘Is-
lamitisch cultureel centrum De Bilt’ gewijzigd 
heeft vastgesteld:
 
Plangebied 
Het plangebied omvat het perceel aan de 
Noorderkroon nabij het schakelstation, aan 
de noordelijke rand van de wijk Branden-
burg.

Aanleiding 
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is de wens een Islamitisch 
Cultureel Centrum te realiseren op het per-
ceel aan de Noorderkroon. 

Zienswijzen 
Tegen het ontwerp van het bestemmings-
plan zijn geen zienswijzen ingediend.

Wijzigingen 
De wijzigingen betreffen ambtelijke wijzigin-
gen, o.a. verwijzingen naar recentelijk vast-
gesteld duurzaamheidsbeleid. De betreffen-
de punten zijn in de toelichting van het 
gewijzigde bestemmingsplan verwerkt.

Terinzagelegging
Het besluit tot gewijzigde vaststelling van 
het bestemmingsplan met de daarbij beho-
rende stukken ligt gedurende zes weken ter 
inzage van donderdag 19 januari 2017 tot en 
met woensdag 1 maart 2017. 
U kunt de stukken online inzien op de lande-
lijke website: http://www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. Het planidentificatienummer is: 
NL.IMRO.0310.0013BP16001-VG01
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken 
om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als 
u vragen wilt stellen over de stukken. 

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbe-
sluit kan worden ingesteld door:

• een ieder tegen de onderdelen van het 
plan die gewijzigd zijn vastgesteld;

• een belanghebbende die aantoont dat hij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest een zienswijze in te dienen.

Beroep kan worden ingesteld vanaf donder-
dag 19 januari 2017 tot en met woensdag 1 
maart 2017 bij de: Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres. 

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het bestemmingsplan en de procedure kunt 
u contact opnemen met de heer Zweverink 
van de gemeente De Bilt via telefoonnum-
mer (030) 228 94 11.

Extra tijdelijke sociale  
huurwoningen in De Bilt
College maakt heroverweging; twee locaties vallen af
Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt heeft op 17 januari 2017 
opnieuw gesproken over het plaatsen van tijdelijke woningen. Het nieuwe voor-
nemen is dat er 44 tijdelijke woningen op 5 verschillende locaties in de gemeente 
komen en maximaal 10 jaar blijven staan. Er zijn 2 locaties afgevallen: De Charles 
Weddepohllaan in Hollandsche Rading (2 woningen) en de Sint Laurensweg in De 
Bilt (4 woningen).

Reacties van omwonenden en raad
Op 1 december 2016 nam het college een 
voorgenomen besluit tot het aanwijzen van 7 
locaties voor 50 tijdelijke woningen. Hierop 
zijn bijna 200 reacties binnengekomen. Een 
reactieformulier bood bezoekers van twee 
inloopavonden de gelegenheid te reageren 
op het voornemen. Daarnaast hebben om-
wonenden en belangenorganisaties gerea-
geerd per brief, e-mail en in (telefonische/
persoonlijke) gesprekken. 
De gemeente is zich ervan bewust dat een 
wijziging in de directe woonomgeving impact 
heeft op inwoners en nabij gelegen organi-
saties. Dat inwoners en belangenorganisa-
ties bezorgd of afwijzend hebben gereageerd 
op het voornemen van het realiseren van 
tijdelijke woningen in hun omgeving, is be-
grijpelijk en invoelbaar. De gemeente is blij 
met de grote inbreng van ideeën en alterna-
tieven en de respectvolle wijze waarop met 
elkaar in gesprek is gegaan. 
De gemeenteraad heeft tijdens haar vergade-
ring van 22 december wensen en bedenkin-
gen kunnen uiten op het voornemen van het 
college. Het college heeft het nieuwe voorge-
nomen besluit genomen mede op basis van 
de ontvangen reacties van omwonenden, be-
langenorganisaties en van de gemeenteraad. 
Ook wordt op grond van deze reacties de de-
finitieve besluitvorming uitgesteld tot na de 
raadsvergadering van 23 februari 2017.

Locaties
Het college heeft in haar heroverweging de 
locaties Charles Weddepohllaan in Holland-
sche Rading (2 woningen) en de Sint Lau-
rensweg in De Bilt (4 woningen) laten afval-
len. Deze locaties zijn afgevallen vanwege 
knelpunten door de beperkte ruimte. Er zijn 

door omwonenden en belangenorganisaties 
veel alternatieve locaties voorgesteld. Na on-
derzoek door de gemeente is hier geen nieu-
we locatie uitgekomen.

De 44 woningen komen op de volgende 
5 voorgenomen locaties: 

Voormalige 
bibliotheek aan de  
Alfred Nobellaan,  
De Bilt

12 woningen

Berlagelaan, 
Bilthoven 12 woningen

Biltsche Meertje, 
Bilthoven

6 woningen

Burgemeester 
Fabius, Bilthoven

6 woningen

Zonneplein, 
Bilthoven 8 woningen

TOTAAL gemeente 
De Bilt 44 woningen

Bestuurlijke besluitvorming
Op dinsdag 24 januari vindt een extra verga-
dering van de raadscommissie plaats over dit 
onderwerp. De definitieve besluitvorming 
van het college vindt niet eerder plaats dan 
na de raadsvergadering van 23 februari 
2017. De gemeenteraad heeft tot en met 23 
februari de gelegenheid om haar wensen en 
bedenkingen te uiten op het resultaat van de 
heroverweging van het college. De agenda’s 
en bijbehorende stukken zijn te vinden op 
www.raadsinformatie.debilt.nl.

Commissie-
vergaderingen 
januari 
19 januari: over het voorstel voor nieuw-
bouw van zwembad Brandenburg en een ini-
tiatiefvoorstel voor een referendumverorde-
ning.
24 januari: over het voorstel over locaties 
voor tijdelijke woningen voor starters, sta-
tushouders, spoedzoekers (vergadering on-
der voorbehoud van collegebesluit).
Tijd en plaats: 20.00 uur in de Mathildezaal 
van het gemeentehuis. Agenda’s en bijbeho-
rende stukken vindt u op raadsinformatie.
debilt.nl.

Heeft u een vraag over de vergaderingen of 
wilt u inspreken? Neem dan contact op met 
de griffie via raadsgriffie@debilt.nl of (030) 
228 91 64.

Inloopspreekuren 
wethouders 
Elke derde donderdag van de maand houden 
de wethouders spreekuur bij u in de buurt. 
Een manier voor u om in gesprek te gaan 
met het gemeentebestuur en voor de wet-
houders om te vernemen wat er leeft. 

Ook in gesprek met een wethouder in uw 
dorp? U hoeft hiervoor geen afspraak te ma-
ken. Kijk op www.debilt.nl > Bestuur en or-
ganisatie > College van burgemeester en 
wethouders > Samenstelling college: hier 
klikt u op de foto van de wethouder om te 
zien waar en wanneer hij of zij spreekuur 
houdt.

Training Sociale 
Vaardigheden 
12–16 jaar 
Voor jongeren van 12 t/m 16 jaar organiseert 
CJG De Bilt de training sociale vaardigheden. 
Hierin werken jongeren aan hun zelfvertrou-
wen en bespreken ze wat zij belangrijk vin-
den, bijvoorbeeld: pesten, jezelf presente-
ren, conflicthantering, samenwerken of 
social media. 

Tijd: 15.30 - 17.00 uur 
Data: maandag 13 februari, 20 februari, 6 
maart, 13 maart, 20 maart, 27 maart, 3 april, 
10 april 
Locatie: CJG De Bilt, Het Lichtruim (2e ver-
dieping), Planetenplein 2, Bilthoven 

Aanmelden kan via info@cjgdebilt.nl. Deel-
name is gratis.

App uw brandende vraag
Heeft u vragen over wat u zelf kunt doen om 
de brandveiligheid in en om het huis te ver-
groten? Stel ze via Whatsapp! De brandweer 
van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is 
24 uur per dag via Whatsapp bereikbaar. App 
uw brandende vragen naar: 06-1295 8599. 
Geen WhatsApp? Dan kunt u uiteraard ook 
bellen of mailen: 088 - 878 1000 of 
 voorlichting@vru.nl. Meer informatie vindt u 
op www.vrubrandweer.nl.
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      MEDEWERKERS GEZOCHT

Veldhuizen b.v. is fabrikant van aanhangwagens en opleggers voor BE-rijbewijs.
Onze productrange bestaat verder uit oprij vrachtwagens en diverse Hovertrack varianten.

Om aan de groeiende vraag uit de markt te voldoen, zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s:

Groenekan
Onderhoudsmonteur:

- reparatie opleggers
- APK keuren opleggers
- reparatie op locatie

 
Loosdrecht
Montage medewerker:

- assemblage opleggers
- inregelen EBS systemen
- houten vloeren monteren
- aluminium opbouw plaatsen

Zwolle
Monteur:

- aanpassen landbouwvoertuigen
- monteren stuursystemen                                                      
- onderhoud opleggers

Contactpersoon: Pieter Veldhuizen

Groenekan T. 0346 25 96 00  | Loosdrecht | Zwolle |  www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl
Personeelsadv jan2017.indd   1 10-1-2017   12:05:03

Pinhole fotografi e
Op maandag 23 januari komt fotograaf Danny Kalhoven op de clubavond 
van Fotoclub Bilthoven e.o. een presentatie geven over Pinhole fotografi e. 
Wie meer wil weten over deze bijzondere manier van fotograferen is van 

harte uitgenodigd. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden
in het H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt.

Foto gemaakt met pinholetechniek. 

Extra verbreding 
A27 bij Groenekan

Agenda Dorpsraad Groenekan voor
30 januari 2017. I.s.m. Groenekanslandschap

en Rijkswaterstaat (Stephan Lahaye)

Aanvang 19.00 uur in de Groene Daan na bij-
eenkomst van Rijkswaterstaat

1. Terugkoppeling overleg met RWS en 3Angle 
over het Natuurplan A27 en de bomenrij 
langs de weg - door Frans de Graaf van het 
Groenekanslandschap.

2. Beroepsmogelijkheden bij de raad van state 
(voor indieners van zienswijze 2 e fase A27/
Ring Utrecht -uitvoering gepland 2018-2026) 
Zie ook platformparticipatie.nl - tracébesluit 
ring Utrecht 

3. Ruimte voor vragen en inbreng, leiding van 
deze avond bij Tonny Groen. 

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

Dorpsraad Groenekan
Postbus 300
3720 AH Bilthoven
secretaris@dorpsraadgroenekan.nl
www.dorpsraadgroenekan.nl

SP De Bilt wijzigt 
nummer meldlijn

Al geruime tijd weten inwoners van De Bilt de 
meldlijn van SP De Bilt te vinden om vragen te 
stellen en melding te doen van problemen met 
gemeentelijke instanties of de WMO. De meld-
lijn van SP afdeling De Bilt heeft vanaf 1 janu-
ari een nieuw telefoonnummer: 06-10475914.

Dit nummer is bereikbaar op: maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag, tussen 10.00 uur en 
12.00 uur en op maandag, woensdag en vrijdag, 
tussen 18.00 uur en 20.00 uur. De onderwerpen 
waarover vragen kunnen worden gesteld zijn 
bijvoorbeeld vragen over de Zorg of de WMO, 
het Nationaal Zorgfonds, het Openbaar Vervoer, 
overlast in de buurt, de gemeente, de hoogte van 
huur en/of de zondagsopening van winkels. De 
SP-gemeenteraadsleden kunnen de informatie 
meenemen bij hun werk in de raadscommissie- 
c.q. gemeenteraadsvergaderingen. Daarnaast is 
hiervoor het e-mailadres meldlijndebilt@sp.nl 
altijd bereikbaar. 

Groenhorst Maartensdijk 
krijgt een nieuwe naam, vanaf 
augustus 2017 heten we:

 

Vrijdag  20 januari 18.30 – 21.00 uur
Zaterdag  21 januari 10.00 – 13.00 uur
Groenhorst Maartensdijk is een school in beweging. 
Naast theorielessen doe je veel met dieren, groen en food. 
De school voor jou? Kom langs en ervaar het zelf! 
Dierenriem 2, Maartensdijk. 
www.groenhorstmaartensdijk.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps
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PCB opent uitvaartwinkel
in Bilthoven

door Guus Geebel

Woensdag 18 januari opende locoburgemeester Hans Mieras aan het Uilenpad in Bilthoven 
officieel de  PCB Uitvaartwinkel. ‘Om de drempel zo laag mogelijk te houden

willen dicht bij de bevolking aanwezig zijn.

We hebben daarom bewust geko-
zen voor de naam uitvaartwinkel 
en niet voor kantoor. Hier in het 
winkelgebied van centrum Bilt-
hoven kunnen mensen zo binnen-
lopen om informatie in te winnen 
over een uitvaart’, vertelt directeur 
David van de Waal van PCB Uit-
vaartzorg. De uitvaartwinkel houdt 

op donderdag 19 januari open 
huis. Iedereen is dan van 10.00 tot 
17.00 uur welkom. Naast de be-
zichtiging van de winkel is er een 
expositie van schilderijen rondom 
afscheid van Corrie van Willigen, 
een demonstratie herinneringskra-
len maken door Monique de Jong, 
ambachtelijk steenhouwen door 

Arne Jongerius en een demonstra-
tie van de loopkoets. Van 12.00 tot 
17.00 uur verzorgt mr. Martijn van 
Valburch van Holtman Notarissen 
een kosteloze testament check. 
Natuurlijk is er een hapje en een 
drankje. Vanaf vrijdag 20 januari 
is de winkel op dinsdag, woensdag 
en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 

geopend met Wildine Oosterom 
als gastvrouw. Telefonisch is PCB 
Uitvaartzorg alle dagen 24 uur 
bereikbaar. Er komt bij de winkel 
een touchscreen dat van buitenaf 
te bedienen is en waarmee infor-
matie opgevraagd kan worden. In 
Bilthoven verzorgt PCB met vier 
uitvaartleiders de uitvaarten.

Wensen vastleggen
‘We zijn uitvaartverzorgers en van 
daaruit merken we dat het van be-
lang is dat mensen goed voorgelicht 
worden. Wij vinden het belangrijk 
dat mensen van tevoren nadenken 
over hun uitvaart. Dan kun je de 
juiste beslissingen nemen en is er 
daarna geen spijt van keuzes die 
ad hoc genomen zijn. Binnen vijf, 
zes dagen moeten heel veel beslis-
singen genomen worden en dan ge-
beuren er soms dingen die mensen 
eigenlijk anders hadden moeten 
doen’, aldus David van de Waal.
‘Denk dus zo vroeg mogelijk na 
over de uitvaart en wij willen daar 
graag bij helpen. Mensen kunnen 
hier vrijblijvend binnenlopen en 
met Wildine een gesprek aangaan 
over de mogelijkheden. Besluiten 
kunnen ook vastgelegd worden. 
Die kunnen mensen thuis bewa-
ren, maar die kunnen ook bij PCB 
in bewaring genomen worden. Van 
iemand die zich hier heeft aange-
meld kunnen we een dossier aan-
leggen dat altijd benaderbaar is. 
Het archief is voor de uitvaartlei-
ders 24 uur per dag toegankelijk. 
Als bekend is dat wij de wensen 
van de overledene bewaren, hoeft 
er thuis niet eerst overal naar ge-
zocht te worden.’

Geschiedenis
PCB Uitvaartzorg is in 1933 in 
Utrecht opgericht. ‘In die tijd ver-

enigden mensen zich om allerlei 
doeleinden. Dat gebeurde ook bij 
uitvaartzorg. Die zorg wilden ze 
graag in eigen hand houden. PCB 
werd opgericht als een coöperatie 
waar de dienstverlening ten aan-
zien van de uitvaartverzorging zo 
goed mogelijk vervuld diende te 
worden. De leden zijn de aandeel-
houders, maar die worden niet 
gedreven door winstbejag. Het 
winstoogmerk is ondergeschikt en 
natuurlijk maken we winst, anders 
kunnen we geen nieuwe initiatie-
ven ontwikkelen, maar het is niet 
ons hoofddoel’, aldus David van 
de Waal. PCB bezit het Keurmerk 
Uitvaartzorg dat inhoudt dat men-
sen een aantal zekerheden heb-
ben. Er is bekwaam opgeleid per-
soneel, binnen 24 uur wordt aan 
de hand van de wensen die zijn 
geuit een begroting overlegd en er 
is een klachtenregeling.

Winkelfunctie
‘In de winkel hebben we een uit-
gebreide collectie condoleance-
kaarten en assieraden. We geven 
ook gelegenheid aan kunstenaars 
om in de winkel te exposeren. Zo 
is een interactie tussen ons en de 
samenleving. Naast de winkel-
functie is ook de informatievoor-
ziening heel belangrijk. We willen 
met name dat de dood bespreek-
baar wordt. We zijn op aarde om 
te leven en we weten dat de dood 
een onderdeel van het leven uit-
maakt. Maar ooit sta je ervoor en 
dan is het voor nabestaanden fijn 
dat er duidelijkheid is.’ Het is bij 
PCB ook mogelijk financieel te 
reserveren voor de kosten van de 
uitvaart. ‘Die mogelijkheid kun-
nen we aanbieden met een depo-
sitofonds.’ 

David van de Waal en Wildine Oosterom  in de PCB Uitvaartwinkel in Bilthoven.

Westbroek belegt
door Walter Eijndhoven

Lekker op je lauweren rusten en je aandelen hun werk laten doen. Wat rendement hier,
wat rendement daar en af en toe eens een flinke winst pakken. Dat wil iedereen wel, toch? 

Vanuit Westbroek Doet is daarom het idee ontstaan om maandag 23 januari een beleggersavond 
te organiseren voor iedereen die meer wil weten over geld verdienen op de beurs.

‘Nog voor het begin van de zomer-
vakantie vorig jaar kwamen wij al 
op het idee om eens een keer iets te 
organiseren over beleggen. Toeval-
lig hoorde Ad Verhoef, de beheerder 
van het Dorpshuis, hoe ik met mijn 
buurman Joost Bontan zat te mijme-
ren over onze avonturen op de beurs. 
Verhoef stelde direct voor om daar 
iets meer mee te doen, misschien 

zelfs iets voor Westbroek Doet’. Aan 
het woord is de Westboeker Jaap Ka-
lisvaart. Bontan vult zijn buurman 
aan: ‘Al jaren beleg ik op de beurs. 
Van jongsaf ben ik eigenlijk al gefas-
cineerd door wat er allemaal gebeurt 
op die beursvloer. Van die verhitte 
mannetjes in pak met de das los en 
zenuwachtig schreeuwend en ren-
nend over de beursvloer. Nu moet 

je niet denken dat ik alleen maar dik 
verdien op die beurs hoor. Soms lig ik 
nachten wakker van een domme aan-
koop en denk ik bij mijzelf ‘ Joost, 
Joost, wat heb je nu weer gedaan?’ 
Gelukkig gaat het ook vaak goed en 
kan ik een leuke winst binnenslepen’. 
Regelmatig geven de twee heren el-
kaar een tip en kan de ander ook mee 
profiteren. Kalisvaart: ‘Dat klopt en 
daarom willen wij onze kennis nu 
ook doorgeven aan andere geïnteres-
seerden, op een laagdrempelige ma-
nier. Vandaar deze beleggingsavond 
in het Dorpshuis’. 

I am rich
Jaap Kalisvaart, Joost Bontan en 
Kees Stoute willen gezamenlijk een 
leuke avond organiseren voor geïnte-
resseerden. Bontan: ‘Wij zijn vooral 
blij dat Kees Stoute met ons meedoet. 
Hij was ooit bankier in Singapore en 
heeft het boek ‘Help, I am rich’ ge-
schreven. Hij weet er dus heel veel 
van’. Tijdens de avond passeren vele 
onderwerpen de revue. Denk hierbij 
aan Investment robots, vermogens-
beheer, toegevoegde waarde, pri-
vate banking, risico’s en valkuilen, 
gokken of op zeker, valutahandel is 

Joost Bontan (l) en Jaap Kalisvaart nemen u mee in de wereld van het 
beleggen.

Nieuwjaarsborrel

De bewoners van de Steenen 
Camer in Bilthoven toasten

15 januari met elkaar
op het nieuwe jaar.

(Frans Poot)

advertentie

gokken of toch niet, winstwaarschu-
wingen en wie belegt er nog meer in 
Westbroek? Iedereen die hier graag 
iets meer van wil weten is van harte 
uitgenodigd om aan te schuiven in 
het Dorpshuis in Westbroek. 

Deskundigheid
Om een indruk te krijgen hoeveel 
mensen willen komen, is het fijn als 
u zich aanmeldt door een mail te stu-
ren naar jaap.kalisvaart@online.nl. 
Geef direct aan of u nog een bepaalde 
deskundigheid in huis hebt die u zou 
willen delen, zodat de commissie het 
programma kan aanpassen. Heeft u 
verder tips of vragen, stel ze gerust 
via bovenstaand e-mailadres. Het 
evenement vindt plaats op maandag 
23 januari, vanaf 19.30 uur in het 
Dorpshuis in Westbroek. 
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Scouting zoekt leden en leiding
Het clubhuis van de Scoutinggroep AMG ligt een beetje achteraf, achter alle sportvelden aan 

de Dierenriem in Maartensdijk. Wat de scouts daar precies doen is niet iedereen duidelijk, 
ondanks het feit dat de groep al 48 jaar bestaat.

De groep wil daar graag verande-
ring in brengen: De AMG heeft 
behoefte aan nieuwe leden, maar 
vooral ook aan leiding. Om je daar-
voor aan te melden moet je op zijn 
minst weten wat Scouting inhoudt. 
Veel mensen denken bij Scouting 
aan strakke uniformen, elke dag een 
goede daad doen en door de mod-
der kruipen. Dat is niet (meer) waar 
Scouting over gaat. Scouting staat 
voor uitdaging. Het biedt leuke en 
spannende activiteiten waarbij jon-
gens en meiden worden uitgedaagd 
om zich persoonlijk te ontwikke-
len. In de praktijk houdt dat in dat 
er elke week door de leiding heel 
uiteenlopende activiteiten worden 
bedacht. Van vlotten bouwen tot 
een quiz over dieren en van vuur 
maken tot een groot handelsspel in 
het teken van FairTrade.

Groepen
De AMG bestaat momenteel uit 
drie leeftijdsgroepen, speltakken 
genaamd. De welpen zijn de jong-
sten; 7 tot 11 jaar. Daarna komen de 
scouts die tussen de 11 en de 15 jaar 
oud zijn. Als laatste zijn er nog de 
explorers van 15 tot en met 18 jaar. 
Boven de 18 hoef je zeker niet te 

stoppen met Scouting. Je kunt dan 
leiding worden of je bij de ‘stam’ 
aansluiten. De stam is iedereen van 
18 jaar en ouder en deze groep or-
ganiseert zijn eigen activiteiten, 
maar komt niet elke week samen.

Samenwerken
Scouting is niet alleen leuk. Het is 
ook goed voor je zelfvertrouwen en 
goed voor de economie. Vorig jaar 
is er in Groot-Brittannië een studie 
gepubliceerd die aangaf dat mensen 
die als kind op Scouting hebben ge-
zeten later minder psychische pro-
blemen hebben. De onderzoekers 
denken dat de voormalige scouts 
baat hebben bij de ontwikkeling 
van kwaliteiten als zelfredzaamheid 
en teamwerk en dat ze profiteren 
van het feit dat ze vroeger gestimu-
leerd werden om veel naar buiten te 
gaan. Scouting Nederland heeft een 
aantal jaar geleden ook onderzoek 
gedaan naar het effect van Scou-
ting op kinderen en kwam tot de 
conclusie dat de lichamelijke acti-
viteit die je bij Scouting krijgt niet 
alleen goed is voor de gezondheid. 
Kinderen die op Scouting zitten, 
stoppen minder snel met school en 
raken minder snel op het criminele 

pad. Terwijl ze plezier maken, leren 
ze veel sociale vaardigheden. Bij 
Scouting moet je veel samenwer-
ken en krijg je gaandeweg steeds 
meer verantwoordelijkheden.

Toekomst
Om ook in de toekomst kinderen uit 
Maartensdijk en omgeving een leu-
ke Scoutingtijd te kunnen geven, is 
er leiding nodig. Helaas is daar mo-
menteel een groot tekort aan bij de 
AMG. Om leiding te worden hoef 
je geen Scoutingervaring te hebben. 
Wel is het belangrijk dat je het leuk 
vindt om met kinderen te werken 
en dat je tijd hebt om elke zater-
dagochtend een activiteit met de 
groep te draaien. Heb je interesse 
om leiding te worden of heb je vra-
gen dan ben je iedere zaterdagoch-
tend vanaf 9 uur van harte welkom 
op het clubhuis aan Dierenriem 10 
in Maartensdijk. Je kunt ook voor 
meer informatie mailen naar info@
aggermartini.nl, of kijk op www.
aggermartini.nl.
(Kris Hekhuis)

Welpenleiding Tom Otter zoekt hulp 
om deze kinderen elke zaterdag een 
leuke opkomst te geven.  

MAC³PARK sponsort SVM
MAC³PARK en de sportvereniging 
Maartensdijk hebben overeenstem-
ming bereikt over een sponsor-
samenwerking. Vastgoedbedrijf 
MAC³PARK, dat vestigingen heeft 
in Almere, Emmeloord, Lelystad 
en Dronten, treedt daarmee in na-
volging van de sponsoring van PEC 
Zwolle buiten Flevoland. 
De sponsorsamenwerking met SVM 
Maartensdijk is vooral bedoeld om 
MAC³PARK ook buiten Flevo-
land bekendheid te geven. Lisanne 
Kesting: ‘De sponsoring van SVM 
Maartensdijk biedt ons de moge-
lijkheid om op zichtafstand van de 
A-27 – de drukke route van Utrecht 
naar Almere – reclame te maken 
voor MAC³PARK.’  MAC³PARK 
richt zich met het zakelijk vastgoed 
steeds meer op grotere bedrijven en 
instellingen die regionaal of lande-
lijk opereren.  Kesting: ‘We hebben 
daarom bewust voor sponsoring 
van SVM Maartensdijk gekozen 

wegens de bijzonder zichtbare lo-
catie van sportpark Van Eck aan 
de A27. Dit helpt ons om verder te 
werken aan de landelijke bekend-
heid van MAC³PARK.’

MAC³PARK marketingmanager 
Lisanne Kesting en initiatiefnemer 
Meine Breemhaar, tekenen samen 
met de SVM voorzitter Frans van 
der Tol de sponsorovereenkomst. 

Halve finale voor Irene MA1

Irene MA1 deed zaterdag 7 januari in Wijk bij Duurstede mee aan de 
voorrondes voor de Nederlands Open Jeugd Kampioenschappen Vol-
leybal (NOJK). Irene werd door drie overwinningen eerste in de poule 
en gaat door naar de halve finale van het NOJK.        (Svenne Bastian)

Goede start beloften-team
Zaterdag 14 januari stond de eerste competitiewedstrijd in het nieuwe 
jaar voor het jeugdige Irene Heren 4 op het programma. Het jonge He-
ren 4 is een echt belofteteam. Het team maakt dit seizoen een stormach-
tige ontwikkeling door. De jongens zijn er dan ook op gebrand om een 
goed resultaat te halen en bewezen dat tegen Switch. Met de setstanden 
25-10, 25-21, 25-20 en 25-19 behaalde de jonge ploeg een klinkende 
4-0 overwinning. De volgende wedstrijd is tegen Afas Leos Heren 1 
vrijdag 20 januari in Leusden.   (Guido Meijs)

Op weg naar een klinkende overwinning.       (foto Bram van Aggelen)

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 meu-
belstukken, witgoed en chemicaliën aannemen. De rommelmarkt is één 
van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor Ben Labre om de ver-
eniging draaiend te houden. Scouting wordt niet gesubsidieerd. Contact 
loopt via e-mail: rommelmarkt@benlabre.nl of kijk op www.benlabre.
nl voor actuele informatie.

Ben Labre zamelt in. Hoe meer, hoe beter.
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Oliebollenactie
voor Friedensstimme

door Walter Eijndhoven

Stichting Friedensstimme staat al 35 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige 
Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Klasgenootjes Jan-Willem, Youri, 

Janne en Marc van de School met de Bijbel in Maartensdijk zamelen voor deze
Stichting geld in om hen te ondersteunen met hun werk.

Jan-Willem, het neefje van Bakker 
Bos uit Maartensdijk, steekt direct 
van wal: ‘Onze school ondersteunt 
een project voor hulp aan christe-
nen in Oost-Europa. Wij zijn heel 
erg begaan met hen en daarom is 
ons gevraagd of wij geld voor hen 
willen inzamelen. Janne, Marc, 
Youri en ik willen oliebollen ver-
kopen aan de mensen hier in het 
dorp’. Youri vult aan: ‘Iedereen in 
de klas verkoopt weer iets anders. 
Er zijn erbij die chocolade verko-
pen of batterijen, maar dat lijkt ons 
wel heel moeilijk. Niet iedereen 
heeft natuurlijk batterijen nodig. 
Maar oliebollen lust iedereen wel. 
Wij staan nu al op acht zakken en 
zaterdag gingen wij langs de deuren 
om aan mensen te vragen of zij ook 
oliebollen willen kopen’.

Bestellingen
Als alle bestellingen binnen zijn, 
wordt aan bakker Bos doorgegeven 
hoeveel oliebollen hij moet bak-

ken voor de klanten. Deze worden 
dan aanstaande zaterdag uitgele-
verd. Natuurlijk hopen Jan-Willem, 
Marc, Janne en Youri dat de Maar-
tensdijkse bevolking veel oliebol-
len bestellen. Janne: ‘Als wij alle 

bestellingen binnen hebben, hopen 
wij voor 800 euro oliebollen te ver-
kopen. Daar gaan natuurlijk nog 
wel allerlei kosten vanaf, zodat wij 
misschien wel 500 euro ophalen 
voor de christenen in Oost-Europa’. 

Youri (l), Janne (m) en Jan-Willem (r) proberen zoveel mogelijk oliebollen 
aan de man te brengen. 

Stamppotwandeling 
Zaterdag 28 januari organiseert de 
Agrarische Natuurvereniging Noor-
derpark een fikse winterwandeling 
door de polder. Verzamelen om 15.00 
uur bij museumboerderij Vredegoed 
in Tienhoven, (Heuvellaan 7, Tien-
hoven). Houdt rekening met het natte 
land, dus trek laarzen aan en warme 
kleding waarmee u anderhalf uur bui-
ten kunt lopen. Ervaren gidsen vertel-

len u wat er te beleven is in het win-
terse boerenland. Daarnaast wordt 
getoond hoe het gebied er 1000 jaar 
geleden uitzag. Gehoopt mag wor-
den op winterse taferelen (vorst of 
een beetje sneeuw), maar vogels en 
weidse uitzichten zijn gegarandeerd. 
Bij terugkomst is er iets warms te 
drinken en staat er een stamppotbuf-
fet klaar in de museumboerderij. 

Deelname
Deelname is gratis voor leden van de 
Agrarische Natuurvereniging Noor-
derpark; niet-leden betalen 10 euro.

(Lid worden ter plaatse is mogelijk). 
Aanmelden voor de stampottenwan-
deling kan bij Henk van Zijtveld, tel. 
0346 281266 of e-mail v.zijtveld@
hetnet.nl.

Zo’n winters tafereel maakt de wandeling helemaal af. (foto ANvN)

Voorleesfeest voor
peuters en kleuters 

In het kader van de Nationale Voorleesdagen (25 januari t/m 4 februari) nodigt Bibliotheek 
Idea Bilthoven kinderen van 2 tot en met 4 jaar van harte uit om samen met (groot-)ouders 
naar het muzikaal voorleesfeest te komen op woensdag 25 januari van 11.00 tot 11.45 uur. 

Bibliotheek Idea Bilthoven viert 
dit feestje in samenwerking met 
muziek-op-schoot docent Caroline 
Schaap. Natuurlijk leest men ook 
voor uit het Prentenboek van het 
Jaar 2017: De kleine walvis van 
Benji Davies. Het voorleesfeest 
is gratis toegankelijk, er is echter 
beperkt plaats (max 15 kinderen). 
Aanmelden voor uw kind kan via 

www.ideacultuur.nl.

Cadeau
Tijdens de Nationale Voorlees-
dagen staat voorlezen aan jonge 
kinderen extra feestelijk in de 
schijnwerpers. Daarbij staat het 
prentenboek van het jaar De kleine 
walvis van Benji Davies centraal. 
Voorlezen aan kinderen is belang-

rijk. Het prikkelt de fantasie, ont-
wikkelt het taalgevoel en vergroot 
de woordenschat. Maar vooral: het 
bezorgt heel veel plezier. Zo wor-
den kleintjes grote lezers. Kinde-
ren tot en met 6 jaar die tijdens de 
Nationale Voorleesdagen lid wor-
den van de Bibliotheek ontvangen 
een leuk vingerpopje van De klei-
ne walvis cadeau (op=op). 

Dieren schilderen
 

KinderNatuurActiviteiten organiseert op Paviljoen Beerschoten, 
De Holle Bilt 6 in De Bilt activiteiten voor kinderen in en over de 

natuur. Dit wordt gedaan onder leiding van vrijwilligers
van Utrechts Landschap en IVN De Bilt.

 
Woensdag 1 februari om 14.30 uur staat schilderen op het programma. 
Trees Althues vertelt hierover namens het Utrechts Landschap: ‘We 
gaan op doekjes werken. We gaan dieren schilderen, die in het bos 
voorkomen en natuurlijk hoor  je ook het een en ander over de dieren 
in het bos. We gaan ook het bos in en misschien zien we er een paar als 
we heel stil zijn. Iedereen is welkom; je hoeft niet goed te kunnen schil-
deren of tekenen’. De Leeftijdsgroep is van 6 t/m 10 jaar. Aanmelden 
kan per email  tot en met zaterdag 28 januari naar kindernatuuractivitei-
ten@gmail.com. Er is ruimte voor maximaal 10 kinderen per activiteit 
en bij minder dan 4 aanmeldingen gaat de middag niet door.

Schilderen in paviljoen Beerschoten.

Gevonden

Deze fiets heeft in de week voor Kerst 2016 een aantal dagen tegen een 
boom op de Burg. v.d. Borchlaan in Bilthoven gestaan. Bewoners hebben 
de dag voor Kerst de fiets weggehaald en na de Kerst aangegeven bij 
Politie en Gemeente. Tot op heden is niets gehoord. Ook is er navraag 
gedaan bij de Camping in Bilthoven en Kinderdagverblijf ‘de Bosuiltjes’ 
aan de Burg. v.d. Borchlaan, maar daar was ook niets bekend. Naam 
en adres ‘tipgever’ bij de redactie bekend. Info naar info@vierklank.nl

Basketbal- en 
lijnbaltoernooi 

Traditiegetrouw vindt ook dit jaar weer het basket- en 
lijnbaltoernooi plaats voor de groepen 8 van de basisscholen. 
Bijna alle basisscholen uit De Bilt zullen hieraan deelnemen.

Plaats van handeling is het HF Witte Dorpshuis te De Bilt. Op 24, 25, 
26 en 27 januari spelen de leerlingen hun wedstrijden tussen 8.30 en 
12.30 uur. Elk team speelt 4 lijnbal- en 4 basketbalwedstrijden. Prijzen 
zijn er niet te winnen; het gaat om het spelplezier.

Voorbereiding 
Lijnbal is een voorbereidende spelvorm van volleybal. Basketbal is kan 
sinds een paar jaar weer beoefend worden bij de basketbalafdeling van 
SV Irene. Zoals elk jaar wordt het toernooi ook dit keer weer georga-
niseerd door de schoolsportcommissie Delta. Toeschouwers zijn op dit 
sportieve en gezellige toernooi natuurlijk van harte welkom.

(Paul van den Brink)
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:

❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 
kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder €  50,00 dan kunt u in  
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt 
u een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes 
max. 3 per week, max. 3 x herhalen.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

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

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

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

Te huur KANTOORPAND 
met woonbestemming 200m2 
met airco en magazijn aan de 
Industrieweg in Maartensdijk. 
Tel. 06-54623282 € 15,-

COMPRESSOR 220V 
prof. met losse tank €60,00 
Dompelpomp 2 duim 
€150,00. Tel. 035-5771232

BLADBLAZER Stihl B86 
€175,00. Tel. 0346-214668

Trimtoestel (stepper) in goede 
staat €10,00. Luxe kurken-
trekkerset in mooie kist. 
Nieuw. €20,00. Tel. 030-
2204636

100 mooie boeken. romans. € 
10,00. Lage noren Viking in 
goede staat, weinig gebruikt. 
maat 43. €10,00. Tel. 030-
2204636

Draagbare radio Sanyo in 
zeer goede staat. €10,00. Tel. 
030-2204636

Fischer Tehnik 50+ motor. 
Nieuw €30,00. Tel. 0346-
211738

Bureaukast €45,00. 
Hangmappenkast €35,00. Tel. 
035-5771232

Vitrine kast half kastruimte/
half vitrine. Twee laden. 
40x40cm en 180cm hoog. 
€25,00. info 0622175528

Een persoon grenen bed, met 
lattenbodem. En evt matras en 
dekbed. 90 x 200cm. €49,95. 
info 0622175528

Grenen dressoir 200cm breed 
89cm hoog en  50cm diep. 
€49.95 info 0622175528

Grote Samsonite vliegtuig-
koffer mt 55-68-25 i.z.g.st. 
€40,00. Fietspomp voor race-
fiets €10,00. Tel.0346-212436

30 spreukentegeltjes voor 
verzamelaar of liefhebber in 
één koop €50,00. Tel. 030-
2210392

Set Dakdragers (Thule met 
sleutel) Prijs€49,50. Tel. 035-
6241475

Klein wit tafeltje met 
ben+bov blad H52, doors. 
22 i.z.g.st. vr.pr. €7,50. Tel. 
06-29506849

Gratis ophalen bergmeubel 
licht eiken 210 hoog, 120 br. 
Tel. 0346-214042

Lage noren viking met 
bontvoering. €15,-. Tel-06-
10738981

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

Activiteiten
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.salsa-
workshop.blogspot.nl of: 
06-100 69 225

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

Personeel aangeboden
De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk binnen 
en buiten. Tel. 06-42417376

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, fat-
soeneren, bestraten enz. Alles 
is bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689.
www.dennenburg-tuinen.nl

ERVAREN docent geeft bijles 
en huiswerkbegeleiding aan 
huis 0634892915

Zeer ervaren betrouwbare en 
goede SCHILDER biedt zich 
aan zowel binnen- als bui-
tenschilderwerk v. Dee Tel: 
0620605881

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

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

STAPELKORTING
Op tassen, vesten en sjaals
  1 stuks  50%
  2 stuks  60%
  3 stuks  70%
Bij Kok Stomerij & leder-
waren, Dorpsweg 46, 
Maartensdijk. 
Tel. 0346-214112

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

PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk. Bel voor meer 
info 06-54753516

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

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

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

50 jaar fietsservice Maarten van Dijk in Maartensdijk. 
Gruttolaan 18 Tel. 0346-212267. Openingstijden: ma, wo, vr: 
16.00- 20.00u en za. 10.00-12.30/14.00-17.00u. Onderdelen 
uit voorraad leverbaar 95% 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

T. van Asselt Bouwbedrijf, voor al uw onderhoud en tim-
merwerken. Zowel binnen als buiten, bij particulieren en 
bedrijven. Tel. 06-20166310 te Groenekan

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

Huis te koop in Hollandsche Rading. Bxungalow aan de 
Tolakkerweg, oppervlakte 337m2, € 269.000. Bel voor infor-
matie Karin vd Willigen Makelaardij 06 36142989

Marc en Daphne zijn opzoek naar woonruimte in het bui-
tengebied van ’t Gooi/ Heuvelrug/ Veluwe. Wij zijn schaap-
herder o.a. Goois Natuurreservaat. Woonruimte hoeft niet 
groot te zijn, wel welkom voor honden en kat en met tuin (met 
mogelijkheid plaatsing kennel voor de honden) en een rede-
lijke huurprijs.www.daphnevanzomeren.nl / 06-24501130

Praktijk voor Voetmassage en Numerologie - Groenekan
Trakteer jezelf of iemand anders op een ontspannende voet-
massage. € 35,- (1 uur) Voetreflexologie kan ook verlich-
ting bieden bij verschillende klachten. Reserveren kan op 
www.praktijkvoorvoetmassage.nl of bel 0623526854 (Hilde 
Jansen)

Cursussen/ trainingen 
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 

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

Agenda Dorpsraad 
Groenekan
Zie pag. 14

Voedselbank De Bilt zoekt chauffeurs 
Voedselbank De Bilt is op zoek naar enthousiaste chauffeurs voor 2 tot 4 uur per week. Naast het rijden is het 

eveneens een belangrijke representatieve functie naar de leveranciers toe. Het is een leuke vrijwilligers-job en je 
werkt nauw samen met het team van Voedselbank De Bilt. 

Samen met een andere chauffeur of 
bijrijder zorgt de chauffeur er voor dat 
er bij de diverse lokale supermarkten 
voedsel wordt opgehaald. De chauf-
feur is verantwoordelijk voor het 
door de Voedsel en Warenautoriteiten 
vastgestelde procedures omtrent het 
transport van voedingsmiddelen. De 
chauffeurs werken op basis van vrij-
willigheid en je rijdt volgens een van 
tevoren opgesteld rooster.

Interesse? 
Neem contact op met de transportco-
ordinator Maarten Vos tel. 06 302 540 
29 of E-mail buscoordinator@voed-
selbankdebilt.nl.

Wie komt Luc  en zijn collega’s van 
de Voedselbank helpen? (Foto: Hans 
Lebbe / HLP images).

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 ont-
wikkelingslanden.
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Weer twee punten voor DOS
 

Koploper DOS (Westbroek) speelde tegen ODIK uit Barneveld, dat voorlaatste staat. In een matige 
wedstrijd gelukte het DOS onvoldoende het verschil op de ranglijst tot uitdrukking te brengen.

DOS had een groot deel van de 
wedstrijd een veldoverwicht en 
creëerde ook voldoende kansen. 
Maar steeds als het leek dat ze de 
voorsprong uit konden breiden en 
een gaatje te kunnen slaan, scoorde 
ODIK weer. Halverwege was de 

stand bij 10-10 volledig in even-
wicht. ODIK geloofde in een stunt 
tegen de koploper, waar teveel spe-
lers niet hun scherpte hadden in de 
afronding; alleen Anouk van Brenk 
en Linda Nap haalden een mooi 
schotpercentage. 

Verschil
Toch werd het klassenverschil te-
gen het einde van de wedstrijd 
zichtbaar. Toen het DOS eindelijk 
wel lukte om een vier punten voor-
sprong te pakken, haakte ODIK af. 
Het werd een magere 23-19 over-

TZ herstelt zich na 
nederlaag

Na de nederlaag tegen Oost Arnhem moest TZ laten zien dat 
het over mentale veerkracht beschikt. In de uitwedstrijd tegen 

KVZ moest het team er weer staan. KVZ staat weliswaar 
laatste maar heeft in eigen huis laten zien een lastig te kloppen 
ploeg te zijn. TZ stond ondanks de nederlaag nog steeds op de 

eerste plaats. Winst zou betekenen dat de voorsprong op de 
concurrenten in stand blijft.

De eerste aanval leverde KVZ direct een doelpunt op en de thuisploeg 
gaf daarmee het startsignaal van een doelpuntrijke eerste helft, waarin 
zij de bovenliggende partij waren met een hoog afrondingspercentage. 
TZ was na de nederlaag zoekende, scoorde ook regelmatig maar was 
nog niet zo dominant als de eerste wedstrijden. KVZ stond steeds op 
voorsprong van 1 of 2 doelpunten en TZ maakte steeds gelijk. Tot de 
laatste van de eerste helft. Waar KVZ door bleef gaan met scoren, ha-
perde de aanvallen van TZ. Er ontstond een gat van vier doelpunten. 
Vlak voor rust herstelde de TZ wel, maar de achterstand van vier doel-
punten kon niet verkleind worden. Met 19 – 15 zochten beide ploegen 
de kleedkamer op.

In de beginfase van de tweede helft lukte het de ploeg van Iwan Ha-
zendonk wel om het gat te dichten. Onder aanvoering van Luke van 
Kouterik stond het na vijf minuten spelen weer gelijk. Ook nu volgde 
weer een wat mindere fase. Er werd onvoldoende geïnvesteerd in het 
rondspelen van de bal, waardoor de invulling te snel stond en de ver-
keerde kansen gepakt werden. Het was nu Randy Bruintjes die TZ wel 
op gelijke hoogte hield met de thuisploeg. Bij 25 – 25 braken de laatste 
vijf minuten aan. In de slotfase werd het spel weer beter en de ingeval-
len Lianne Meijers schoot de 25 – 27 op het bord. KVZ scoorde nog 
26 – 27 maar TZ kon meerdere aanvallen ontregelen. Na wat pech met 
weg ketsende schoten werd uiteindelijk de 26 – 28 gescoord. De wed-
strijd werd met 26 – 29 definitief op slot gegooid.

TZ pakte dus de belangrijke punten en herstelde zich van de nederlaag 
tegen Oost Arnhem. Dit ging niet zonder slag of stoot mede door een 
prima spelend KVZ. TZ speelde zeker niet de beste wedstrijd, maar liet 
wel zien over mentale veerkracht te beschikken. Waar in de eerste helft 
KVZ te makkelijk tot scoren kwam, was de tweede helft de verdedi-
gende druk beter. Aanvallend werd er ondanks wat mindere fases wel 
29 keer gescoord. Volgende week is de thuiswedstrijd tegen de Meer-
vogels. De uitwedstrijd werd in een zeer doelpuntrijk duel gewonnen.

Salvodames weer op de goede weg
Hoewel de Salvodames met grote inzet hebben gestreden was het bezoekende Armixtos uit 

Amsterdam net te sterk. De 2-1 voorsprong in sets kon niet worden uitgebreid naar een 
overwinning. Een 2-3 nederlaag was het hoogst haalbare.

Gesterkt door de overwinning 
voor de winterstop traden de da-
mes vol goede moed aan om Ar-
mixtos te bestrijden. Deze ploeg 
staat in de middenmoot maar 
bleek over veel aanval te beschik-
ken. Door een rugblessure kon 
spelverdeelster Carine de Ridder 
niet spelen. Om het succes van de 
laatste wedstrijd voor de winter-
stop te evenaren werd weer ge-
start met twee spelverdeelsters. 
Rianne Diepeveen en Anneke 
Hanssen hebben vanaf het begin 
prima set ups verzorgd met als 

gevolg drie heel spannende sets 
waarin Salvo gelijkwaardig was 
aan de tegenstander. Door gewel-
dige inzet en extra aandacht voor 
de blokkering hield Salvo gelijke 
tred met de ploeg uit Amsterdam. 
Vooral Daisy van Eck blokkeerde 
goed. Door de goede blokkering 
kon de aanval van de tegenstan-
der niet tot volle ontplooiing ko-
men terwijl de aanval van Salvo 
steeds goed door kwam. Na drie 
sets stonden de dames voor met 
2-1 door de eerste en de derde 
set met resp.: 25-20 en 27-25 te 

winnen. In de vierde set ging de 
vermoeidheid parten spelen. Ook 
met de inbreng van Lotte Koen-
derman als frisse spelverdeler 
wisten de aanvalsters met haar 
goede set ups niet te scoren. Alle 
hoop was gericht op de vijfde set. 
Maar ook met het basisteam kon 
de tegenstander niet bedwongen 
worden en werd de set duidelijk 
verloren met 8-15. Zaterdag 21 
januari speelt Salvo in Hoogland 
tegen topploeg Forza. De wed-
strijd wordt gespeeld in sporthal 
Nieuwland en start om 14.30 uur. 

Nova doet goede zaken 
Na de spannende kraker tegen VIKO vorige week, die 

eindigde in een puntendeling, ging NOVA in speelronde 8 
op bezoek bij hekkensluiter DKOD in Renkum.

Door afwezigheid van Job Paauw mocht A-junior Sam Groenewold (18) 
zijn basisdebuut maken in de hoofdmacht. Dit om NOVA2 zo compleet 
mogelijk te kunnen laten starten tegen DKOD 2, wat een rechtstreeks 
duel betekende tussen de nummer één en twee van de poule (knappe 
12-15 winst voor NOVA 2). Nova kwam geen moment in gevaar en 
schreef, zo bleek achteraf, twee kostbare punten bij: 14-22.

In een vervallen en sfeerloze sporthal, waar meer publiek uit De Bilt 
aanwezig was dan van de thuisclub, opende DKOD verrassend met twee 
scores: 2-0. NOVA zocht in het begin even naar het ritme en scherpte 
in de afronding. Daarna wist de ploeg het schotniveau op te krikken en 
liep uit naar een 2-7 voorsprong. DKOD gaf zich niet zomaar gewonnen 
en kon steeds, door kleine slordigheden in de Biltse defensie rondom de 
korf, een gat van vier verschil consolideren. Ruststand: 8-12.

In de tweede helft bleef het verschil vier punten tot 10-14, daarna kon 
NOVA definitief weglopen naar een 10-17 tussenstand. Bij 12-22 was 
het DKOD dat, net als bij de start van de wedstrijd, twee scores op rij 
liet noteren en daarmee de eindstand bepaalde op 14-22.

Coach Wouter van Brenk genoot van het jeugdig elan tegen DKOD: 
‘Prachtig om zo’n jonge gast als Sam zo te zien debuteren. Ballen on-
derscheppen, duels winnen tegen stevige gasten en twee goals maken. 
Maar bovenal brengt de beleving en intensiteit van juichen een lach 
op mijn gezicht. En vandaag heeft een aantal andere junioren zich ook 
duidelijk laten zien in NOVA2. Een goede ontwikkeling voor de club’.
Zaterdag 21 januari treedt NOVA weer aan in de eigen sporthal. De-
vinco uit Deventer komt op bezoek in De Bilt. Aanvang 16.40 uur.

Irene Dames 1 blijft winnen 
Na 4 weken rust speelde Irene Dames 1 op zaterdag 14 januari in de Kees Boekehal 

tegen Spaarnestad Dames 4.

Het was weer even wennen maar 
Irene begon goed in de 1e set. De 
pass kwam goed aan en hierdoor 
kon Sandra Jongerius de aanval-
lers goed aanspelen. Irene speelde 
slim, waardoor Spaarnestad het las-
tig had en won de 1ste set. De 2e 
set begon Irene niet zo sterk en liep 
daardoor achter de feiten aan. Het 
team kon het gaatje niet dichten en 
verloor deze set. Irene laadde zich 
in de rust na deze set weer goed op 
en ging in de 3e set weer flink aan 
de bak. Met name Sharon Koele 
passte goed en ook aanvallend 
sloeg zij de ballen mooi geplaatst. 
Madelon Maurice en Inge de Boer 
hadden een dijk van een service. 
Spaarnestad had hier problemen 
mee en daardoor ketsten de ballen 
vaak weg of kregen ze de bal niet 
goed bij de spelverdeelster. Ook 
deze set won Irene.

In de 4e set ging Irene gewoon 
door. Svenne Bastian stond heerlijk 
aan te vallen en sloeg de ballen hard 
naar beneden waardoor Spaarne-
stad er niets mee kon. Dankzij het 
sterke blok waar Spaarnestad niet 
doorheen kwam werd ook deze set 
omgezet in winst. Ondanks verlies 

van de 2e set heeft het team zich 
goed herpakt door met 3-1 ver-
diend te winnen van Spaarnestad. 
Irene staat nog op een gedeelde 2 
plek .Zaterdag 21 januari spelen de 
dames tegen AVV Keistad DS2 om 
14.30 in Amersfoort. ( H a n -
neke Groenendijk-Caldenhove). 

Irenedames zetten een sterk blok 
neer. (foto Ron Beenen)

winning, maar de twee punten wa-
ren binnen. De voorsprong op de 
achtervolgers blijft vier punten. 
Eén van deze achtervolgers is vol-

gende week de tegenstander. DOS 
gaat dan op bezoek bij nummer 
twee MIA. De wedstrijd in Amers-
foort begint om 20.05 uur.

Dos heeft moeite om weg te lopen van de tegenstander.
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advertentie

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

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

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

•  lunch en borrel
•  altijd verse koffie
•  groeps-/bedrijfsuitje/feestje
•  trouwlocatie
•  vissen op forel en meerval

advertentieadvertentie

Bestemming Groen moet terug 
door Rob Klaassen

Vrijdag 20 januari behandelt de Raad van State het beroep dat is ingesteld tegen het ‘Gewijzigd 
vastgestelde Bestemmingsplan Buys Ballotweg e.o.’ Bewoner G.P. van Nek is ontvankelijk en 

kan bij de Raad van State z’n bezwaren toelichten.

De bezwaren betreffen vooral dat 
het gewijzigde bestemmingsplan in 
strijd is met de uitgangspunten van 
waaruit de wijk ooit is opgezet en 
gebouwd. Dit betreft met name de 
bestemming ‘groen’, die nu defini-
tief dreigt te verdwijnen. 

Deze strijdigheid van besluiten en 
uitgevoerde werkzaamheden heb-
ben zich vooral de laatste zeven 
jaar voorgedaan. Dat dit zo heeft 
kunnen gebeuren komt omdat de 
gemeenteraad op 25 juni 2009 een 
besluit heeft genomen waardoor 
het College van Burgemeester 
en Wethouders gemachtigd werd 
om, vooruitlopend op een nieuw 
bestemmingsplan, besluiten kon 
nemen en werkzaamheden uit-
voeren waarbij pas achteraf wordt 
getoetst of deze juridisch gerecht-
vaardigd zijn. 

Uitgangspunten
De woonwijk ligt ingeklemd tus-
sen Groenekanseweg, Hessenweg, 
Looydijk en Waterweg in De Bilt. 
De huizen zijn in 1955 gebouwd. 

De wijk wordt ‘Laplata’ genoemd. 
Deze naam is afkomstig van de 
Amsterdamse Investeringsmaat-
schappij die de gronden destijds 
van agrariërs had gekocht. Deze 
gronden zijn vervolgens weer aan 
de gemeente verkocht.
Het plan van de Biltse architect 
H.A.G. Muller kent vier uitgangs-
punten: wonen, groen en recreatie, 
maatschappelijke doeleinden (bv 
scholen, kruisgebouw) en verkeer 
en vervoer (wegen, parkeren). Voor 
het groen was het gedachtengoed 
afkomstig van de Franse architect 
Le Corbusier. Het groen moest 
functioneel zijn, voor iedereen toe-
gankelijk en als bindend element in 
de wijk dienen. Er is toen een wijk 
gebouwd met veel groen, scholen, 
een kruisgebouw. Kortom, een wijk 
waarin het goed wonen en leven is.

Veranderingen
Van Nek: ‘Wat we zien is dat in 
de loop van de tijd de bestemming 
groen steeds meer is verdwenen. 
In het vigerend bestemmingsplan 
‘Weltevreden/Heemstrakwartier 

2013 komt de bestemming groen 
niet meer voor. Het was juist een 
van de basiselementen van deze 
wijk’. Dit wordt ook bevestigd 
door één van de oudste bewoners 
in de wijk, J.G. Bosch, die woont 
aan de Aeolusweg: ‘Ik ben zelf, 
evenals mijn vader, architect ge-
weest. Het groen in de wijk wordt 
gewoon opgeofferd om het tekort 
aan parkeerplaatsen van de Hes-
senweg op te vangen. Een voor-
beeld is, dat zonder slag of stoot 
het mooie kruisgebouw dat op de 
hoek van Eurusweg en Buys Bal-
lot stond, is afgebroken. Zij willen 
daar iets nieuws gaan bouwen. Dat 
is tot nu toe mislukt, doordat men in 
zee ging met bouwondernemingen, 
die achter elkaar failliet gingen. In 
plaats van daar ondergronds parke-
ren mogelijk te gaan maken om zo 
het tekort aan parkeerplaatsen op 
te heffen , wil men daar gewoon 
gaan bouwen zonder zich ook maar 
enige zorgen te maken over het par-
keerprobleem. Opnieuw gaan dan 
steeds grotere aantallen auto’s in de 
wijk parkeren. Steeds weer wordt er 

groen opgeofferd om er parkeerha-
vens van te maken. In De Bilt moet 
alles worden volgebouwd, zonder 
dat iemand zich bekommert over 
een architectonisch concept. De 
Bilt is toch een dorp? Het dorpse 
karakter moet je toch vooral in het 
centrum handhaven en aan de ran-
den hoogbouw plegen. Nee, in De 
Bilt wordt zoiets wel met de mond 
beleden, maar in de praktijk houdt 
men zich er totaal niet aan. Als bur-
ger word je gewoon niet serieus 
genomen. Is het dan verwonderlijk 
dat niemand er nog iets voor voelt 
om met samen de gemeente iets 
voor de wijk te gaan doen? Het is 
echt een treurige gang van zaken’.

Kinderdagverblijf
Van Nek: ‘Volgende week vrijdag 
ben ik dus de enige bewoner die 
ontvankelijk is en dus in beroep 
kon gaan bij de Raad van State. Ik 
spreek weliswaar op persoonlijke 
titel, maar wel heb ik dit met vijf-
tien medebewoners besproken. We 
dragen ook samen de griffiekosten 
van het beroep’. 

Een ander punt van zorg betreft dat 
de gemeente het mogelijk wil ma-
ken, dat zich in de wijk een kinder-
dagverblijf gaat vestigen en wel op 
de enige plek, die nu nog groen is: 
het gebied naast de Regenboog-
school. Het betreft het kinderdag-
verblijf, dat nu nog aan de Groen 
van Prinstererweg is gevestigd en 
daar de nodige overlast geeft voor 

de omwonenden. Van Nek: ‘Het 
terrein is inmiddels bouwrijp ge-
maakt. Dit perceel krijgt een be-
drijfsbestemming. Dit betekent dat 
de eigenaar van het kinderdagver-
blijf deze grond dan volledig mag 
bebouwen. Opnieuw verdwijnt er 
dan hiermee een belangrijk stuk 
groen uit de wijk. Daarnaast gaat 
de school ook nog eens sterk uit-
breiden en is er een zogenoemde 
‘tijdelijke’ parkeerstrook ten zui-
den van de school aangelegd. Zo 
blijft er maar heel weinig groen 
meer over”. 

Raad van State
Vrijdag 20 januari is het zo ver. 
Na 7 jaar en 6 maanden werken 
met het projectbesluit vindt er 
een juridische toetsing plaats via 
de behandeling van het ‘Gewij-
zigd vastgesteld bestemmingsplan 
Buys Ballotweg e.o.’ Hierbij zal de 
eiser (Van Nek) z’n bezwaren naar 
voren brengen en deze toelichten. 
Vooral zal het hierbij dus gaan over 
het verlies van groen in de wijk en 
zal worden ingebracht om ‘groen’ 
weer in het plan te doen opnemen. 
Dit alles om te voorkomen, dat de 
wijk definitief z’n karakter zal ver-
liezen. De gemeente, als verweer-
der, zal het door haar gevoerde 
beleid verdedigen, zoals dat in het 
bestemmingsplan staat opgeno-
men. De zitting van de Raad van 
State aan de Kneuterdijk 14 in Den 
Haag van vrijdag 20 januari 10.00 
uur is openbaar. 

Wat eens een groenvoorziening was, zijn parkeerhavens geworden.

Beoogd terrein voor het kinderdagverblijf.

D66 houdt bijeenkomst over huisvesting
D66 De Bilt organiseert in het kader van de gesprekkenreeks ‘Verder in gesprek...’
op 25 januari 2017 een bijeenkomst over huisvesting in de gemeente De Bilt onder

de titel ‘Duurder huren, goedkoper wonen: het middensegment als knelpunt’.

In de gemeente zijn weinig huur-
woningen beschikbaar met een 
huurprijs van 700 euro tot onge-
veer 1000 euro en weinig goed-
kope koopwoningen tot 250.000 
euro.

Hoe komt dat? 
Dat is een belangrijke vraag, want 
er is wel vraag naar dit soort wo-
ningen. Bijvoorbeeld van mensen, 
die in een sociale huurwoning wo-
nen met een te hoog inkomen of 
echtparen met kinderen, die het 
huis uit zijn en die kleiner willen 
gaan wonen. 
Antwoorden
In de bijeenkomst wordt naar ant-
woorden op deze vraag gezocht. 
Belangstellenden kunnen in ge-
sprek gaan met vier sprekers:

• Harry van der Heijden van het 
onderzoeksinstituut van de TU 
Delft schets een beeld van de 
woningmarkt in het algemeen 
en in meer specifiek in Utrecht 
en De Bilt. 

• Marijn Snijders van Capital 
Value belicht het vanuit de 
invalshoek van de projectont-
wikkelaar.

• Een bewoner van appartemen-
tencomplex La Luna in Bilt-
hoven, vertelt over zijn eigen 
keuzes om te verhuizen.

• Hans Mieras, wethouder in De 
Bilt, benoemt de mogelijkheden 
om regelgeving te veranderen.

De bijeenkomst is bestemd voor 
iedereen, die geïnteresseerd is in 
dit onderwerp en vindt plaats op 

woensdag 25 januari 2017 van 
20.00 uur tot 22.00 uur in Ma-
CLOUD Gallery aan de Julianalaan 
1 in Bilthoven. (Zij-ingang, onder 
de Bilthovense Boekhandel.)

Partijen komen weer volop tot leven
want 15 maart duurt nog maar even
dus ze gaan met tam tam
en een prachtig program
op jacht naar kiezers die zweven

Guus Geebel Limerick

Dorpsbistro  0346 - 218821

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”
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,-

Woe.
25-01
Do.

26-01
Vr.

27-01

Souvlakisteak v.d. grill met 
komkommer-knoflooksaus

of
Gebakken zalmfilet met

mosterd-dillesaus
of

Spicy aardappel met
kaassoufflé en groenten

€ 10,-

Januari: maandmenu slechts € 24,50
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